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Um Diretor Geral tem uma função predominantemente 

estratégica e política.  

 

• Funções estratégicas - deve determinar juntamente com sua 

equipe gerencial a melhor estratégia para atingir os objetivos 

e metas estabelecidas. A estratégia deve ser acompanhada 

para que seja de fato implementada e que atinja os resultados 

esperados. 

 



• funções políticas - conciliar os diversos interesses internos e 

externos de forma a maximizar os resultados atendendo ao 

maior número de envolvidos. A função política inclui 

aproximar pessoas, aparar arestas e criar um ambiente de 

cooperação visando a melhoria do desempenho e a 

consecução das metas da organização. 

 



Outras atribuições: 

 

• representar a instituição, falar em nome da Instituição,  

• é o responsável pelo bom funcionamento (eficiente, eficaz e 

efetivo) da instituição (presente e futuro).  



Inicialmente, deixo claro que  

 

- sou apenas um candidato que quer contribuir com o INPE, na 

medida de minhas possibilidades e dentro de minhas limitações;  

 

- não sou um especialista na área aeroespacial. Acredito que um 

diretor deva enxergar o INPE como um todo, mas não se pode 

esperar que ele domine todos os detalhes. 

 

 



Formação 

 

• Graduação em Engenharia Eletrônica pelo ITA (1974) 

• Mestrado em Análise de Sistemas de Aplicações pelo INPE 

(1977) 

• PhD em Pesquisa Operacional na Sloan School of 

Management pelo MIT (1981) 

• Pós-Doutorado na Universidade de Sheffield (1988-1990) 
 



Atuação Profissional 

 

• Ingressou no INPE em 1975 onde permanece até a presente 
data. Atualmente é Pesquisador titular do INPE. 

• Afastou-se de 1977 a 1981 e de 1988 a 1992; no primeiro 
período para realizar o doutorado e, no segundo, para realizar 
um pós-doutorado e trabalhar como “Research Assistant” na 
Universidade de Sheffield (1990-1992). 

• Tem desenvolvido atividades de pesquisa e desenvolvimento 
na área de Engenharia de Produção (pesquisador 1A do 
CNPq), com ênfase em Pesquisa Operacional, nos temas: 
otimização combinatória, programação linear inteira, 
problemas de cortes.  

 



Experiências Político-Técnico-Administrativas 

• Ex-Editor Chefe e atualmente Editor Associado da revista 

Pesquisa Operacional  

• Membro do Conselho Consultivo da Revista Gestão e 

Produção  

• Membro de Conselho Editorial da revista infoComp  

• Membro do Conselho Científico da Revista Produção  

• Membro do Conselho Editorial da Revista Brazilian Journal 

of Operations & Production Management  

• Membro de Comissão de Área da CAPES 



• Membro do Comitê Assessor do CNPq  

• Presidente da SOBRAPO.  

• Ex-Vice Presidente da IFORS 

• Ex-Presidente da ALIO 

• Ex-Chefe do CTE 

• Ex-Chefe do LAC 

• Ex-Coordenador Acadêmico da CAP 

• Membro do Conselho do LAC 

• Membro do Conselho do CTE 

• (Ex-?)Membro do Conselho Técnico Científico do INPE 



Visão de futuro para o INPE e proposta de gestão  

Minha visão de futuro e proposta de gestão são frutos de minha 

vivência e experiência, adquiridas durante estes anos todos no 

INPE e fora dele, enriquecida com conversas com vários colegas 

que tive o prazer de conhecer e conviver. Tomei também como 

referências o Plano Diretor do INPE (PDI) 2011-2015, Programa 

Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2005-2014 e, 

Propostas para Reformulação do Programa Nacional de 

Atividades Espaciais de 30 de junho de 2011 da Agência 

Espacial Brasileira. 



O Brasil do futuro  

 

 

O INPE deve planejar o seu futuro tendo em mente a construção 

do Brasil do futuro. O Brasil do futuro quem faz somos nós. O 

que queremos? O que precisamos?  

 

Como alcançar o que queremos e o que precisamos?  

 

 



 

Uma condição que certamente almejamos para o Brasil do 

Futuro é a independência tecnológica. Queremos um Brasil do 

futuro desenvolvido, independente, sem miséria, culto, com uma 

boa qualidade de vida para todos.  

 

Para isso, o Brasil precisa se capacitar em várias áreas e, em 

particular, na área espacial, para que atinjamos o Brasil almejado 

do futuro.  
 



Demandas Estratégicas Nacionais  

 

Uma demanda nacional clara são os produtos e serviços 

essenciais e estratégicos para preservar e melhorar a qualidade 

de vida de todos, como por exemplo, os serviços de 

telecomunicações, de navegação aérea, e de monitoramento do 

território nacional. Hoje, o Brasil dispõe destes produtos e 

serviços (em parte do território nacional), mas é quase que 

totalmente dependente de satélites de países desenvolvidos.  

 



 

Faz-se pois necessário o domínio desta tecnologia cujo acesso é 

restrito e difícil, além dos custos envolvidos serem elevados. O 

INPE vem trabalhando para isso mas não com o empenho e 

compromisso que gostaríamos de ver.  

 

O INPE já se capacitou em algumas das tecnologias com o 

aprendizado na construção e lançamento com êxito de alguns 

satélites (satélites de coleta de dados e os satélites Sino-

Brasileiro de Recursos Terrestres 1, 2 e 2B) mas ..... 



 

... ainda não detém domínio completo de todos os subsistemas 

de um satélite como, por exemplo, o subsistema de controle de 

atitude para os satélites previstos no PNAE. A obtenção desta 

tecnologia que é fundamental é dificultada por diversos fatores. O 

seu potencial para o emprego na indústria aeronáutica nacional e 

a importância para outras áreas estratégicas qualifica esta 

capacitação tecnológica como prioritária do ponto de vista das 

aplicações espaciais.  



 

Na área espacial, o conhecimento adquirido se dá de forma 

gradativa e; embora desejável, não é fácil obter grandes saltos 

tecnológicos. Tampouco se adquire conhecimento sem um 

investimento necessário direcionado para esta capacitação. 

 



Satélites de Telecomunicação e Observação da Terra - PDI 

do INPE 2011-2015  

 

PDI do INPE 2011-2015, em seu objetivo estratégico 1 consta: 

"Realizar, em conformidade com o Programa Nacional de 

Atividades Espaciais, um programa de satélites de 

telecomunicação e observação da Terra para atender a 

demandas brasileiras e internacionais de comunicação, 

monitoramento territorial e oceânico, previsão de tempo e clima, 

e estudos sobre mudanças globais",  



 

No entanto, na lista de propostas de missões espaciais que 

compreende um período de 2011 a 2020, não há qualquer 

menção a missões de satélites  Geoestacionários (de 

 Comunicações, de Meteorologia), considerados de alta 

prioridade pela AEB (de acordo com o documento "Propostas 

para Reformulação do Programa Nacional de Atividades 

Espaciais", da Agência Espacial Brasileira, versão de 30 de junho 

de 2011).   



 

 

O INPE como uma das principais agências executoras de 

atividades espaciais do Brasil, não deveria estar fora das 

missões de satélites geoestacionários; ele deveria ter 

participação significativa ou mesmo liderar missões de satélites 

geoestacionários (de Comunicações, de Meteorologia, de 

Observação da Terra e, posteriormente, para Navegação Aérea), 

e isto é o que gostaríamos de ver ocorrendo.  

 



Engenharia e Tecnologia Espacial  

 

Embora a área espacial envolva uma gama ampla de atividades, 

considero que a coluna mestre do INPE (pela sua singularidade) 

está na Engenharia e Tecnologia Espacial, especificamente na 

construção de satélites e, futuramente, de estações e outros 

artefatos espaciais. As diversas áreas do INPE desenvolvem 

atividades da (e para a) área espacial e ambiente terrestre, de 

alta relevância para o país, sendo algumas delas de grande 

visibilidade pública.  



O mesmo acontece com as inúmeras aplicações (desenvolvidas, 

por exemplo, na Coordenação Geral de Observação da Terra - 

OBT) que se traduzem em serviços e produtos e que também 

justificam o esforço do INPE e da nação em procurar ter o 

domínio tecnológico da construção dos satélites. Tais atividades 

só afloraram e se tornaram realidade em virtude da excelência do 

quadro técnico da instituição que continuamente se capacita 

acompanhando o estado da arte em Ciência e Tecnologia 

Espaciais e participando também deste avanço com novas 

contribuições.  



 

 

Cabe observar que algumas das aplicações realizadas no INPE, 

outrora singulares, já são (ou podem ser, ou já começam a ser) 

desenvolvidas por outros grupos brasileiros externos ao INPE. 

Uma avaliação sobre a continuidade destas aplicações no INPE 

ou sua eventual transferência a outros grupos deveria ocorrer 

periodicamente e de forma natural. 

 



Laboratório de Integração e Testes - LIT 

 

O LIT é parte integrante e fundamental do sistema necessário 

para o desenvolvimento de satélites. É preciso, portanto, garantir 

que sejam efetuados os investimentos necessários para a 

modernização de seus equipamentos bem como a manutenção 

de sua infra-estrutura geral, visando atender as demandas 

futuras, de acordo com o planejamento de longo prazo do PNAE 

e, também as demandas do setor produtivo nacional de 

qualificação de produtos.  



Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC 

 

O CPTEC, entre outras coisas, presta serviços inestimáveis e 

estratégicos para o país com impactos diretos na agricultura e no 

controle, planejamento e geração de energia. Este Centro deverá 

receber o apoio necessário para a sua manutenção, ampliação 

da capacitação e meios associados necessários à realização e 

disseminação de previsões meteorológicas de qualidade 

internacional. 

 



Centro de Ciências do Sistema Terrestre - CST 

 

O recém criado CST, assumiu responsabilidades importantes e 

estratégicas para o país junto ao MCT e deverá, portanto, ser 

apoiado em sua missão. 

 



Programa Clima Espacial 

 

O Programa Clima Espacial fornecerá um serviço importante de 

informações observadas na interação Sol-Terra e que afetam a 

transmissão de dados de GPS, satélites, aviões e sistemas 

elétricos. Portanto, este programa deverá ter sua implantação 

garantida pela direção.  

 



Programas de P&D 

 

No INPE são desenvolvidas atividades de pesquisa básica, 

aplicada e desenvolvimento em suas diversas Coordenadorias e 

Centros (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - 

CPTEC, Centro de Ciência do Sistema Terrestre - CST, 

Coordenação de Laboratórios Associados - CTE, Coordenação 

Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial - ETE, Coordenação 

Geral de Observação da Terra - OBT, Coordenação Geral de 

Ciências Espaciais e Atmosféricas - CEA).  



 

Os programas de P&D no INPE objetivam manter a atualização 

em todas as áreas relacionadas às atividades espaciais. A 

finalidade é a fixação de novos conhecimentos em ciência e 

tecnologia na área espacial e aplicações, acompanhando e 

também contribuindo com novos conhecimentos. Com isso 

promovemos o aperfeiçoamento de sistemas e aplicações já 

existentes tornando-os mais eficientes e mais confiáveis, ou 

outros novos, mais avançados, podem ser sugeridos e 

desenvolvidos.  



 

Promovemos também a capacitação da Instituição em viabilizar e 

atender futuras missões e projetos que cada vez mais se 

mostram complexos e desafiadores. Portanto, consideramos 

imprescindível que estes programas sejam mantidos e apoiados 

para o INPE do futuro. Cabe observar que acordos de 

intercâmbio e parcerias de cooperação técnico-científica 

internacionais facilitam e promovem a  capacitação e atualização 

de profissionais brasileiros.   



 

O INPE tem atuado e precisa continuar atuando fortemente 

também na disseminação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos espaciais. Para que este conhecimento seja 

absorvido e fixado é preciso que haja pessoas preparadas para 

tal e o INPE pode e vem contribuindo com isso com parcerias em 

projetos com outras instituições e com indústrias, e na formação 

de recursos humanos.  



 

As atividades espaciais no país apresentam potencialidades de 

impacto significativo ainda não suficientemente exploradas, ou 

mesmo vislumbradas. Assim, é importante disseminar, de forma 

abrangente, a atuação do INPE, principalmente em 

universidades e outros centros que possam se beneficiar de 

conhecimentos em ciência e tecnologia associados à área 

espacial. 

 



Relação INPE e Indústrias 

 

Das atividades do INPE, principalmente de construção de 

satélites (e, futuramente, de estações e outros artefatos 

espaciais) é necessário extrair o máximo em termos dos 

benefícios e retornos dos investimentos vultosos que precisam 

ser realizados. Concomitantemente ao desenvolvimento de 

satélites o INPE deve promover e consolidar a capacitação 

industrial necessária para a fabricação, no País, de subsistemas 

espaciais.   



O INPE tem atuado e deve continuar atuando como um grande 

estimulador de inovação tecnológica, transferidor e fixador de 

conhecimento junto a empresas nacionais, contratando serviços, 

partes, equipamentos e subsistemas dos satélites. A agregação 

de conhecimento e inovação tecnológica a produtos agrega valor 

aos mesmos e isto certamente traz benefícios às indústrias 

nacionais e ao Brasil que passa a contar com empresas 

nacionais que podem participar, competitivamente, do mercado 

de fornecimento de produtos e serviços espaciais, no Brasil e no 

exterior.  



 

 

Esta atuação do INPE de estimulador de inovação tecnológica e 

transferidor e fixador de conhecimentos da área espacial junto a 

empresas nacionais é muito importante e relevante para o país e 

merece atenção especial de qualquer gestor do INPE.  



 

A direção do INPE deve apoiar nas indústrias a execução de 

projetos e atividades de capacitação em tecnologias espaciais 

que sejam necessárias, em uma perspectiva de médio e longo 

prazos, aos sistemas espaciais de interesse nacional, 

objetivando promover o domínio de tecnologias consideradas 

estratégicas como, também, propiciar condições para a 

consolidação e atualização de equipes especializadas. 

 



Gestão 

 

Em termos de gestão, todos os esforços necessários no sentido 

de cumprir sem atraso missões e projetos acordados dentro dos 

cronogramas aprovados devem ser feitos, tendo em vista os 

atrasos significativos observados no Programa Sino-Brasileiro de 

Recursos Terrestres - CBERS. Ações e precauções necessárias 

para a consecução com êxito de tais missões e projetos devem 

ser tomadas. Precisamos evitar prejuízos financeiros e perda de 

credibilidade com o não cumprimento de acordos ou fracassos.  



Prevê-se, portanto, uma revisão das missões e respectivos 

cronogramas propostos no PDI do INPE 2011-2015 e uma 

atribuição de prioridades para estas missões. 

Programas internacionais na forma de cooperação científica ou 

tecnológica com outros países devem ser buscadas tendo em 

mente também uma divisão de custos e riscos. Novas missões e 

projetos, antes de serem aprovados, necessitam ser 

cuidadosamente estudadas e seus impactos nos programas e 

projetos já existentes devem ser avaliados. Atrasos decorrentes 

devem ser negociados antes de qualquer aprovação.  



O apoio a tomada de decisão com a ajuda de modelos 

matemáticos e o uso de ferramentas e técnicas de 

gerenciamento e acompanhamento de projetos será avaliado e 

implementado quando julgado pertinente. 

Finalmente, assim como destacado no LIT, o gestor deve estar 

continuamente atento no provimento de condições e ambientes 

de trabalho adequados  para os seus servidores, com instalações 

adequadas, equipamentos adequados e serviços de apoio 

(informática, telefonia, etc.) eficientes.  



 

 

 

 

OBRIGADO  


