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Alunos de três universidades públicas paulistas, dentre elas o ITA, estão desenvolvendo um 
satélite em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A experiência, 

inédita no país, deverá possibilitar a realização de experimentos com aplicação na área 
espacial. O ITASAT, como está sendo chamado, conta com financiamento da Agência Espacial 

Brasileira (AEB), que vai investir cerca de R$ 6,6 milhões até 2009, quando está previsto o 
término da construção e seu possível lançamento. Pág. 9

Calouros, veteranos, ex-alunos e convidados assistiram à 
apresentação do futuro diretor-presidente da Embraer

Summa Cum 
Laude em 
dose dupla
Dois formandos da turma de 2006 receberam 
o título Suma Cum Laude, outorgado aos 
alunos que obtiveram, ao longo dos cinco 
anos de curso, média geral igual ou superior 
a 9,5 em todas as matérias. Guilherme Leite 
Pimentel e Alexandre Herkenhoff Gama 
contam a O Suplemento sua trajetória de 
sucesso. Pág. 11

Nova sede da FCMF 
ocupa uma área de 200 m2

ITA participa do 10 satélite 
universitário brasileiro

Concepção artística do ITASAT, 
que está sendo desenvolvido 

pelo INPE em parceria com 
três universidades

Alexandre e Guilherme 
festejam, na formatura, o 
bom desempenho no ITA
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universitário brasileiro

Frederico Curado (T83) 
ministra aula inaugural

Começou no dia 26 de fevereiro o ano letivo do ITA. Para 
a aula inaugural de 2007 foi convidado o iteano Frederico 
Fleury Curado (T83), atualmente vice-presidente para o 
Mercado de Aviação Comercial da Embraer. Em abril ele 
substituirá Maurício Botelho como diretor-presidente da 
empresa. Pág. 12

FCMF de casa nova
Desde o início do ano, a Fundação Casimiro Montenegro Filho (FCMF) concentra suas 

atividades em dois conjuntos do edifício Crystal Center, no centro de 
São José dos Campos. A meta da instituição para 2007 é manter o volume de recursos 

captados em 2006, de aproximadamente R$ 21 milhões. Pág. 8
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Saldo 31-12-2005 17.179,14

Despesas

Salários 52.272,83

Encargos 36.582,65

Benefícios 11.779,45

Consumos 14.983,78

Terceiros 5.340,02

Impostos 1.524,62

Outros 6.814,68

Sub-Total Desp. Meio 129.297,53

Jornal 63.819,08

Livro, Site, etc. 808,65

Sábado das Origens 30.049,91 

Bco. Competências 7.251,85

Sub-Total Desp. Fim 101.929,49

Total Despesas 231.227,02

Receitas

Anuidades 161.735,38

Anúncios jornal 21.340,00

Sábado das Origens 44.655,00

Outros 1.050,63

Rend. Aplic. Financ. 4.123,39

Total Receitas 232.904,40

Saldo 30-12-2006 18.856,52

Neste segundo ano de gestão da atual diretoria da AEITA, caminhamos para 
a conclusão de projetos iniciados em 2006, que integram o nosso compromisso 
de trabalho, apresentado à época das eleições. Esperamos conseguir concluir, 
senão a totalidade, a maior parte daquilo que nos propusemos realizar, com o 
intuito de aproximar cada vez mais a AEITA da comunidade iteana.

Em junho concluiremos o workshop Engenheiro do Futuro - que teve as dis-
cussões abertas no último Sábado das Origens. O objetivo dessa iniciativa é 
fornecer subsídios para que o ITA busque caminhos alinhados às necessidades 
do mercado, na formação de seus engenheiros.

Dando continuidade ao projeto AEITA Online, vamos transformar o atual site 

Plano de Trabalho 2007
de notícias em um portal, unindo as informações atualmente disponíveis no site 
institucional da AEITA e agregando produtos e serviços de grande utilidade, como 
links de áudio e vídeo, fórum de discussões, pesquisa/enquete e chat. O Banco 
de Competências também deverá ganhar maior visibilidade no novo portal.

Este ano, prosseguiremos na nossa política de incentivo e apoio à estrutu-
ração e atividade das Regionais, como forma de integrar os iteanos de diversas 
partes do país e de dinamizar as ações a eles dirigidas.

Contamos com o apoio, críticas e sugestões para que possamos aprimorar 
nosso trabalho.

Diretoria

Confira o balancete de Dezembro/2006 e o Fluxo de Caixa 2006 da AEITA. 
Detalhes da Prestação de Contas estão no 

http://www.aeitaonline.com.br/lerArtigo.php?ID=329

Prestação de Contas 2006

A lista abaixo mostra mais uma leva de colegas não localizados, que não estão recebendo O Suplemento, 
ofertas de emprego e outras notícias de interesse da comunidade. Ajude-nos a descobrir seu paradeiro 
físico ou virtual, informando a Secretaria pelo fax (12) 3941-2633 ou pelo e-mail aeita@aeita.com.br

E por falar em saudade...

84 Mec Carlos Yuji Sakuramoto

84 Mec Eduardo Buscarin Madaloso
84 Ele Helio Maruiti
84 Aer Jesus Nieto Sanjurjo
84 Aer Marcio Degrande
84 Ele Mauro De Carvalho Salles
84 Infra Reinaldo Tibechrani Salgado
84 Infra Renato Paes B.Castanho Savio
84 Mec Roberto Massao Chinen
84 Aer Vartivar Santurian Neto
84 Mec Adalberto Sebastiao Camim
84 Mec Aloisio De Moraes Lopes
84 Ele Antonio Marcos Costa da Fonseca
84 Infra Benedito Paulo De Campos
84 Aer Cesar Turcato Jorge
84 Aer Elyas Ferreira De Medeiros
84 Aer Francisco Vuihan Lo
84 Ele Jose Da Silva Ribeiro
84 Aer Luis Eduardo R.Carvalho
84 Ele Mario Sergio Corbelli
84 Infra Paulo Jorge De Medeiros Vieira
84 Ele Ronaldo Yuan
85 Ele Alvaro Alexandre Pedreira Boechat

85 Aer Carlos Eduardo Almeida Barra
85 Infra Carlos Yoshitomo Kuwaki
85 Aer Ciro Palludetti
85 Aer Fernando Jose Goulart Souza
85 Aer Geraldo Pedroso Filho
85 Ele Joao Luiz De Paiva Martins
85 Aer Paulo Rogerio M.Schiphorst
85 Ele Renato Barrios Junior
85 Ele Ricardo Kosaka Ignacio
85 Mec Luiz Manoel Alves dos Santos
85 Ele Arthur Victor Ganzert
85 Aer Breno Moura Castro
85 Mec Bruno Spadafora Ferreira
85 Ele Claudio de Jesus Torres
85 Infra Claudio Neves Borges Fortes
85 Aer Jadir Nogueira Goncalves
85 Aer Mohamed Ali Osman
85 Infra Regis Martins Rodrigues
85 Ele Rubens Massao Kawahara
85 Aer Yassuo Yamamoto
86 Mec Andre De Souza Mello Valente
86 Ele Antonio Jose Vitorio Domiciano
86 Aer Daniel Levi de F.Rodrigues

86 Mec Ersio Jose Della Libera Junior
86 Infra Flavio Mendes Neto
86 Aer Francisco Luiz Rocha Pimentel
86 Aer Jarbas Melo De Cerqueira
86 Mec Joao Francisco Da Silveira Neto
86 Aer Juan Bautista Villa Wanderley
86 Aer Julio Cesar Ribas
86 Mec Marcel Antoine Becker
86 Aer Marco Antonio de M.Carvalho
86 Aer Marcos Garavini Siffert
86 Mec Paulo Aparecido Cunha
86 Ele Ricardo Antonio De Sa Earp
86 Mec Alcides Hideo Tanaka
86 Mec Antonio Carlos Ponce Alonso
86 Mec Eduardo Correa Borges
86 Aer Felipe Benech Mendoza
86 Infra Henrique Prado Bonorino
86 Infra Joao Vicente Volcov Rimoli
86 Mec Jose Floriano Niederauer Xavier
86 Ele Rodolfo Veltri Gomes
87 Mec Abner David Wilding
87 Ele Antonio Alberto S dos Santos
87 Mec Bartos Cvintal Wykrota
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Cartas e Farpas
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Responsabilidade 
social

“Os pais, nascidos e criados no 
agreste de Pernambuco migraram para 
o interior de SP em busca de melho-
res condições de trabalho, mas a AIDS 
drasticamente abreviou suas esperan-
çosas vidas. Quatro menores ficaram 
órfãos em 2003 e foram internados 
em abrigos de São José dos Campos. 
Desde então começou uma incansável 
busca por parentes, para que os me-
nores pudessem retornar ao convívio 
familiar. Ainda em 2003 os avós mater-
nos foram localizados em São Joaquim 
do Monte (PE) e a avó paterna em Ca-
mocim de São Félix. As cidades distam 
10 Km entre si, 38 Km de Caruaru e 
140 Km do Recife, capital do Estado. 
Estudos sociais requisitados pela Vara 
da Infância em São José dos Campos 
para os órgãos competentes no agres-
te pernambucano constataram, em um 
relatório longe do ideal, que os avós vi-
viam em paupérrimas condições e não 
seria possível o retorno familiar. Esse 
diagnóstico tacitamente havia condena-
do os quatro irmãos a passarem suas 
infâncias e adolescências nos abrigos 
municipais para, por fim, serem aban-
donados à própria sorte ao atingirem a 
maioridade. Assistentes sociais de São 
José dos Campos, já em 2006, tenta-
vam infrutiferamente organizar, com o 
apoio da Prefeitura, uma visita oficial 
para reavaliar o caso. Porém poucas 
eram as esperanças haja vista a im-
possibilidade do empenho de recur-
sos financeiros joseenses em outras 
cidades e a ausência destes por parte 
das prefeituras de Camocim e São Jo-
aquim. Então um grupo de voluntários 
iteanos se une para resolver este pro-
blema. Doações reformam as casas e 
informações completas são repassa-
das às autoridades joseenses. Assim, 
foi possível o tão sonhado reencontro. 
Menos de um mês depois desta ajuda, 
os quatro irmãos retornam ao convívio 
familiar. O embarque finalmente ocor-
reu dia 17 de Janeiro. Meus agradeci-
mentos a todos que ajudaram na rea-
lização do sonho destes quatro irmãos 
em conviver, de novo, em família. Ve-
jam outras matérias publicadas sobre 
esse assunto (embora ocorram alguns 
equívocos): www.valeparaibano.com.
br>ED.AnTERIORES>13/01/2007

Site da Prefeitura de SJCampos 
– Ação da Prefeitura ajuda irmãos 
órfãos a reencontrar a família: http://
www.sjc.sp.gov.br/noticiaspmsjc.
asp?id=2010. Saudações iteanas” 

Christiano Sadock (T04)

entRevista FeRnando 
MoRais

“Prezados senhores, mais uma 
vez, com desapontamento, percebo 
que algumas pessoas insistem em uti-
lizar o Suplemento para veicular suas 
preferências político-ideológicas favo-
ráveis ao governo que aí está. Consi-
dero absolutamente descabido que o 
Suplemento permita-se ser usado pelo 

jornalista Fernando Morais para dizer 
que Lula “sonha com um Brasil culto, 
rico e justo” ou que “dona Maria Anto-
nietta é eleitora e militante do presiden-
te Lula”. Tenho certeza de que muitos 
ilustres iteanos têm uma opinião bem 
menos lisonjeira a respeito do atual 
presidente. De minha parte aliás, es-
tou seguro de que Lula deu ao livro do 
mencionado jornalista o mesmo desti-
no que costuma dar a todos os livros 
que lhe passam pela frente. Pretender 
associar os princípios que nortearam 
a criação do ITA à mentalidade vigen-
te no Brasil de Lula é um desrespeito 
aos criadores daquele instituição e à 
inteligência de qualquer pessoa que 
não esteja intoxicada pelos dogmas 
ideológicos do grupo que atualmente 
detém o poder. Atenciosamente”

Gilberto Geraldo Garbi  (T66)

Resposta: “Prezado Garbi, sua 
mensagem foi discutida em reunião de 
diretoria da AEITA no dia 23/01, com 
a presença da jornalista responsável 
pela edição do Suplemento. A opinião 
unânime foi de que, por se tratar de 
reprodução de matéria publicada no 
jornal ValeParaibano, não poderia haver 
nenhum corte ou censura ao seu con-
teúdo. Isto não significa que a AEITA 
endosse as opiniões emitidas por ter-
ceiros, no caso Fernando Morais. Es-
peramos ter esclarecido a posição da 
associação neste e em outros casos 
semelhantes. Saudações iteanas”

Tomás Ratzersdorf (T59)
Dir. Administrativo AEITA

Tréplica: “Prezado Tomás, a res-
posta foi a esperada: o Suplemento 
já foi usado várias vezes para men-
sagens dessa natureza e, certamente, 
sempre se encontra algum tipo justifi-
cativa unânime para que isso ocorra. 
Uma vez que não sou dono da AEITA 
mas simplesmente um dentre seus 
milhares de associados, só me resta 
lamentar que nosso veículo de divul-
gação, que deveria ser absolutamente 
apolítico, se envolva nesse tipo de ati-
vidade que somente serve para dividir 
uma família que deveria estar sempre 
unida. Matérias de caráter ideológico 
em nada contribuem para o verdadeiro 
objetivo de nossa associação. Aten-
ciosamente”

G.Garbi (T66)

eM MeMóRia do 
Façanha (t77)

“Prezado Sr. Sidney Lage Nogueira,  
Me chamo Carolina Façanha, moro em 
Manaus e sou a filha mais velha de An-
tídio Façanha Neto, formado na turma 
de 77 do ITA. Meu pai, para a nossa 
tristeza e de todos aqueles que conhe-
ceram o grande homem que ele foi, 
faleceu dia 26.12.2006 vítima de um 
AVC súbito. Já havia se transformado 
tradição o papai nos contar suas histó-
rias de estudante no ITA, comentando 
sobre os amigos verdadeiros que ele 
ali fizera e lembrando que a educação 
adquirida naquele tempo era de fato a 
riqueza dele. Por tudo isso, ele foi enter-

rado com uma cópia do diploma do ITA 
em suas mãos, pois temos certeza que 
assim ele escolheria. Também incluí-
mos várias fotos dele no ITA no filminho 
que fizemos sobre ele e foi passado na 
missa de 7º dia. Escrevo para saber 
acerca da possibilidade de publicar o 
falecimento de meu pai no respeitável 
jornal O Suplemento, com a finalidade 
de comunicar a notícia à comunidade 
iteana, o que seria uma honra para nós 
e para ele. Não sei se é de costume no-
tas de falecimento, mas se for possível 
agradeço de todo o coração. Recebe-
mos muitos e-mails de colegas iteanos 
do Papai, o que para nós foi muito con-
solador e pudemos perceber a unidade 
e o valor que esses ex-alunos possuem 
e o amor ao ITA que de fato mora em 
todos aqueles que ali formaram. Obri-
gada pela atenção”

Carolina Caldas Façanha

Resposta: “Cara Carolina, suas 
palavras nos comovem bastante. O 
gesto tão singular de sua família ao 
colocar o diploma do ITA junto ao seu 
pai, nos mostra um carinho e home-
nagem à Escola que eu jamais poderia 
imaginar. Sendo assim nos tornamos 
devedores, e certamente gostaríamos 
que nos contasse melhor sobre seu 
pai, e o exemplo que deixou, para 
desta forma publicarmos tal matéria 
no Suplemento. Atenciosamente”

Sidney Lage Nogueira 
Presidente da AEITA 

Leia reportagem sobre Antídio Fa-
çanha Neto (T77) na pág. 4

biogRaFia MontenegRo
“Aos leitores do Suplemento: Li as 

duas recentes biografias de Casimi-
ro Montenegro Filho e me surpreendi 
com o fato de que os dois livros diver-
gem muito quando relatam as ações 
que levaram à substituição de Castro 
Neves por Paulo Vitor no comando do 
CTA, no início de 1966. O que um livro 
conta o outro omite e vice-versa. Com 
base nisso, escrevi um artigo com 
algumas reflexões a respeito e o en-
caminhei à AEITA, solicitando publica-
ção no AEITA Online.  Precisei de cer-
ca de um mês e mais de 20 e-mails 
trocados com membros da Diretoria 
da AEITA para que meu artigo fosse 
aceito para publicação. Na inespera-
da necessidade de todo esse esforço 
e nessa longa espera, não encontrei 
coerência com um dos propósitos ex-
pressos pela atual Diretoria da AEITA, 
qual seja, o de “ser uma diretoria de 
conciliação entre iteanos de diversos 
pensamentos”. Não é como me sinto 
representado. Seja como for, o texto 
agora está finalmente disponível na se-
ção Artigos Diversos do website www.
aeitaonline.com.br Cordialmente”

Armando Milioni (T79)

Resposta: “A demora realmente 
ocorreu, em parte devido à análise 
e discussão do texto pela Diretoria, 
e em parte devido ao acidente grave 
sofrido pelo filho do Sidney em Forta-

leza, de conhecimento do Prof. Milio-
ni, ao qual agradecemos pelo apoio e 
solidariedade prestados”.

Diretoria da AEITA

coRReção
“Prezado colega Presidente da AEI-

TA, Eng. Sidney Lage Nogueira, tendo 
lido o livro do Fernando Morais sobre 
o notável Marechal Montenegro, verifi-
quei um engano que deve ser repara-
do para uma provável segunda edição 
bem como também noticiado na nos-
sa revista da AEITA. Como pertenci 
à comissão de formatura de nossa 
turma de 1954 (a primeira turma que 
se formou fazendo os 5 anos em São 
José) lembro-me bem que o nosso 
paraninfo foi o Marechal Montenegro 
e não o senhor Jânio Quadros, então 
governador de São Paulo. Este deve 
ter sido convidado a comparecer, pela 
direção da escola. Desde já grato por 
providenciar a restauração da verdade, 
com minhas saudações iteanas”
Zeferino Ferreira Velloso Filho (T54)

edital anac
A ITA-net foi palco nas últimas se-

manas de justa e apropriada discus-
são sobre o Edital da ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil), que prevê 
o provimento de cargos na área de 
Aeronavegabilidade, exigindo para tal 
a formação de Engenheiro Mecânico 
e não de Engenheiro Aeronáutico. Leia 
abaixo proposta do Paulo Vital (T85) 
sobre possíveis ações que possam re-
verter a situação proposta pelo Edital:

“Agradeço todas as manifestações 
de apoio que devem representar o 
pensamento dos iteanos em relação 
ao assunto. Destaco em especial a 
proposta de ação concreta do Celso 
mas concordo com o Tatani. Uma 
ação de um indivíduo isolado não te-
ria 1% da importância de uma ação da 
AEITA. Seria uma boa oportunidade 
da AEITA conseguir projeção. Com a 
situação da aviação no Brasil qualquer 
evento ANAC tem um potencial grande 
de “aparecer na vitrine”, o que pode 
significar propaganda gratuita nacio-
nal, se bem conduzido. Prato cheio 
para marketeiros. Temos que perder 
o medo de contestar com receio de 
sofrer represálias. É muito raro um 
processo de licitação no Brasil sem 
contestações. Participei de vários e 
presenciei in loco as grandes em-
presas de engenharia fazendo isso 
a toda hora. Plano de trabalho inicial 
– O foco por enquanto é concentrar-
se no edital ANAC. Vamos estudá-lo 
com calma (talvez estejamos exage-
rando) para levantar nossos pontos de 
interesse e propor ações. Se alguém 
tiver experiência no assunto e quiser 
colaborar, agradeço. Se alguém puder 
contar com o apoio de um advoga-
do seria uma grande ajuda. O Edital 
Nº 1/2007 pode ser encontrado em:  
http://www.anac.gov.br/transparên-
cia/concurso.asp Acreditem, vai ser 
divertido.”

Paulo Vital (T85) 
pvitaljr@uol.com.br
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“(...) Papai nasceu dia 12 de janei-
ro de 1951 em Manaus e era o segun-
do de sete filhos. Ele teve uma infância 
bastante humilde já que durante a vida 
meus avós de César Dirceu Façanha 
e Mirze Lopes Façanha passaram por 
muitas dificuldades. 

Desde pequeno papai se mostrou 
bom aluno na escola, pois herdara a 
facilidade em ciências exatas do vovô, 
sobre quem ele falava: “Foi a pessoa 
mais inteligente que eu já conheci, 
mesmo que só tenha estudado até a 
6ª série” - Papai disse que trazia pro-
blemas dificílimos do ITA para o vovô 
e ele sempre resolvia todos.

Certo dia, papai, já um rapaz de 
17 anos, voltando do colégio público 
onde estudava, notou um pedaço de 
papel voando no chão. Algo naquele 
papel sujo e amassado lhe chamou a 
atenção, motivo pelo qual resolveu pe-
gar e lê-lo. Era na verdade um pedaço 
de jornal rasgado que continha justa-
mente o anúncio de uma faculdade em 
São José dos Campos, chamada ITA, 
a melhor do Brasil em engenharia.

Naquele exato momento tal anún-
cio despertou no papai um grande 
sonho que mudaria os caminhos de 
sua vida para sempre. Ele decidiu que 
queria cursar engenharia no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, o ITA.

Naquele tempo vovô estava em 
uma situação financeira muito difícil, 
e papai estudava à luz de velas para o 
colégio. Entretanto, com muito sacri-
fício vovô mandou papai a São Paulo 
para estudar no cursinho Anglo e, no 
final do ano, tentar o exigente vestibu-
lar do ITA.

Ele saiu de Manaus buscando um 
grande sonho e se concentraria nele 
em tempo integral. Sabia que só ha-
veria essa chance de ingressar no ITA, 

pois vovô não tinha renda para mantê-
lo estudando em São Paulo por mais 
de um ano.

Manaus àquela época era muito 
deficiente em termos de educação 
escolar, de forma que papai nunca 
tinha estudado muitas matérias que 
constavam no vestibular do ITA, como 
desenho e até mesmo química. Ficou 
hospedado em uma pequena república 
e estudou arduamente todos os dias, 
sem descanso ou lazer algum durante 
um ano. Tornou-se o aluno nº 1 do An-
glo em matemática e física. 

No dia e hora marcados para acon-
tecer o vestibular do ITA ele aguardava 
em seu lugar um tanto nervoso, porém 
com a certeza de que estava prepara-
do. Fez a prova e alguns dias depois viu 
seu nome no jornal como aprovado no 
vestibular do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica. Ele gostava de nos falar 
que sua reação instantânea para co-
memorar o resultado foi sair correndo 
e pulando pelas ruas de São Paulo.  

Nunca me cansei de escutar por 
repetidas vezes papai contando em 
detalhes as marcantes histórias vivi-
das no ITA: desde seu primeiro dia de 
aula, os 40 dias e 40 noites de trote, 
os bichos, as madrugadas de estudo 
e os amigos únicos que ele só pode-
ria ter conhecido ali. Ele falava sobre 
a importância que o ITA teve na sua 
vida, pois lhe concedeu a maior rique-
za de todas e que para ele era o que 
mais importava: o conhecimento.

Papai se formou em 1977 como 
engenheiro eletrônico e após alguns 
anos em São José dos Campos deci-
diu que retornaria à sua cidade queri-
da: Manaus, pois queria contribuir de 
alguma forma com seu conhecimen-
to. De volta a Manaus papai se casou 
com minha mãe – Eleonora Caldas Fa-

çanha quando ela tinha 18 anos e ele 
33 anos. (...) Dessa união nascemos 
eu – Carolina Caldas Façanha – (hoje 
com 23 anos acadêmica finalista do 
curso de direito pela UFAM – Univer-
sidade Federal do Amazonas) e depois 
minha irmã – Diana Caldas Façanha 
(hoje com 19 anos e acadêmica do 
curso de engenharia da computação 
também pela UFAM).

Em 1987 papai montou uma pe-
quena empresa de telecomunicações 
chamada Façanha e chegou a projetar 
e fabricar robôs para o Distrito Indus-
trial de Manaus. (...)

Apesar de todas as dificuldades, 
que não foram poucas - dívidas, co-
branças, pessoas ruins - nunca co-
nheci alguém tão equilibrado quanto o 
papai, pois ele soube lidar com tudo 
isso da melhor maneira possível, sem-
pre íntegro e honesto. Não se abalava 
ou tinha medo frente às dificuldades 
e as encarava como uma forma de 
crescimento pessoal, repetindo: “a 
necessidade é a mãe da evolução, 
sem ela nossa mente e espírito ficam 
estagnados”.

(...) Era sempre um pai muito pre-
sente, e nos ensinou que o conheci-
mento é a riqueza que ninguém nunca 
poderá retirar de nós. (...) Papai ainda 
chegou a montar um pequeno cursi-
nho que tinha como finalidade ensi-

nar e apoiar aqueles que, como ele 
no passado, sonhavam com o ITA. O 
cursinho era o Elite, uma franquia de 
Belém. Dedicou-se de corpo e alma 
aos alunos e conquistou muitos se-
guidores e admiradores, inclusive era 
muito elogiado e chegou a receber ho-
menagens.

(...) Jamais nos imaginamos 
sem a presença forte do papai, sem 
o equilíbrio e a força nítidos em seu 
semblante de forma que cada dia que 
temos vivido é um desafio em poten-
cial. Apesar da distancia física, sinto 
que ele ainda vive em cada um de nós, 
pois carregaremos para sempre os 
ensinamentos que ele deixou: integri-
dade, amor, determinação, educação 
e o amor pelo ITA, que o levou longe 
e proporcionou a riqueza por conheci-
mento que ele buscava.

Fizemos questão de enterrar o 
papai com a cópia do diploma do ITA 
em suas mãos, pois tínhamos plena 
certeza de que assim ele escolhe-
ria. O diploma significava a maior de 
suas conquistas e o valor dele como 
pessoa. Foi especialmente comoven-
te quando no enterro todos bateram 
palmas para ele, como um verdadeiro 
mestre merece.

Eu, como filha e admiradora, con-
tinuarei sempre a cultivar o que meu 
pai plantou nesse mundo com a cer-
teza de que ele foi um grande homem 
e, como escreveu um dos colegas 
iteanos dele em e-mail: “ele realmente 
combateu o bom combate”.

Obrigada pelo espaço concedido 
para expor um pouco sobre meu pai, 
serei sempre grata à AEITA e espe-
cialmente ao Presidente Sr. Sidney 
Nogueira e à jornalista Ana Paula, res-
ponsáveis por essa matéria.”

  Carolina Façanha

Antídio Façanha (T77) – 1951-2007
Leia abaixo trechos do depoimento de Carolina Façanha, filha mais velha de Antídio Façanha Neto, 
falecido em dezembro de 2006, sobre sua vida e sua admiração pelo ITA. O texto completo está no 

AEITA Online: http://www.aeitaonline.com.br/lerArtigo.php?ID=336

Antídio Façanha (T77)

Retire seu livro
Todos os ex-alunos do ITA têm direito a um exemplar gratuito 
do livro “Casimiro Montenegro Filho – a trajetória de um 
visionário”, de autoria de Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti 
(T60). Para recebê-lo, é necessário o pagamento de despesas 
administrativas e de correio, no valor de R$ 12,00. Informações 
pelo tel. (12) 3941-4002 ou e-mail: aeita@aeita.com.br

Falecimentos
A AEITA comunica com 

pesar os falecimentos dos 
colegas iteanos Carlos Alberto 

Maranhão Pires (T70), em 
janeiro, e Raoul Hanel (T65), 

dia 03 de fevereiro.
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Entrevista

O Brasil está pagando caro por não 
conseguir, há tempos, adequar o seu 
sistema educacional às grandes trans-
formações tecnológicas – tanto na esfe-
ra pública quanto privada. Não estamos 
aproveitando as janelas de oportunidade 
que a história proporciona, perdendo es-
paço para países que até alguns anos 
atrás estavam em situação semelhante 
ou pior do que o Brasil. Isso ocorre tanto 
na formação de profissionais competen-
tes em quantidade suficiente, quanto na 
criação de um ambiente de incentivo a 
carreiras especializadas e solicitadas pelo 
mercado de trabalho. O estudante brasi-
leiro, muitas vezes, sonha somente em 
entrar numa faculdade, não estudando 
fortemente para conquistar uma qualida-
de profissional, ou seja, ele está seguindo 
apenas os primeiros aplausos que a so-
ciedade lhe dá, e não o que um projeto 
econômico do país pode oferecer.   

A opinião é do iteano nicolau Arbex 
Sarkis (T92), mantenedor do Sistema 
Poliedro de Ensino, instituição que con-
grega 3.100 alunos de ensino funda-
mental, médio e pré-vestibular e onde 
procura aplicar o conceito que defende: 
“aqui há um grande esforço para impor 
o nosso ritmo, a nossa metodologia, a 
nossa filosofia de ensino e de trabalho, 
que visa oferecer educação séria, exi-
gente, consciente e de alta qualidade”. 
Leia a seguir entrevista exclusiva conce-
dida a O Suplemento:

O Suplemento – Que análise você faz 
do sistema educacional brasileiro?

nicolau Arbex Sarkis – Se compa-
rarmos com o que já existiu no Brasil, ve-
remos que o ensino hoje está pior, mais 
fraco. Infelizmente, na média, os alunos 
aprendem cada vez menos, exigem cada 
vez menos e a escola dá cada vez me-
nos. Nos últimos anos, houve conces-
sões demais, tanto no ensino público 
quanto no privado. Com a “explicação” 
de modernização, de democratização, 
de inclusão e de educação mais próxi-
ma do cotidiano das pessoas, o nível do 
ensino foi sendo reduzido. E, as escolas 
privadas, temendo perder alunos para os 
concorrentes, evitam contrariar os pais 
e deixam de exigir com o rigor que deve-
riam, deixam de cobrar o estudo e dedi-
cação necessários por parte dos alunos. 
No Poliedro nós fazemos um grande 
esforço para impor o nosso ritmo, a 
nossa metodologia, a nossa filosofia de 
ensino e de trabalho, que visa oferecer 
educação séria, exigente, consciente e 
de alta qualidade. Outro problema é que 
o governo valoriza muito mais a univer-
sidade do que a educação básica. Não 
investir no ensino fundamental e médio 
é um erro grave, uma temeridade, pois o 
custo desse investimento em educação 
é pequeno se comparado ao que o país 

Por um ensino de qualidade
tem para sanar problemas advindos de 
um sistema educacional deficiente. A se-
gurança pública e a falta de profissionais 
qualificados são alguns deles. A educa-
ção é um investimento a longo prazo e 
é uma pena que não tenha a visibilida-
de imediata de, por exemplo, uma obra 
pública. Na ponta do ensino superior, 
projetos visionários como a criação do 
CTA e do ITA trazem grandes resultados 
econômicos para o país. Projetos com 
continuidade, conectados com o que 
há de melhor no mundo, forneceriam a 
cultura de ensino de que precisamos, 
fazendo justiça à ânsia empreendedora 
e intelectual dos jovens brasileiros.

O Suplemento – como o ITA pode 
se estruturar para atender às expec-
tativas do mercado quanto ao “enge-
nheiro do futuro”?

nAS – Acredito que, com pequenas 
modificações – algumas delas já em 
andamento – o ITA possa continuar a 
oferecer uma grande formação a seus 
alunos. O mérito do ITA começa na sele-
ção dos candidatos. O alto nível do exa-
me vestibular, onde o ITA já imprime sua 
marca, selecionando os melhores candi-
datos, abre um mundo de possibilidades 
para o trabalho de cinco anos dos pro-
fessores, que pode ser aproveitado para 
um grande desenvolvimento intelectual e 
científico. O trabalho do ITA deve ser o 
de acompanhar os novos tempos e ins-
pirar os alunos, vindos de um mundo em 
rápida transformação, alavancando suas 
trajetórias e entregando brilhantes profis-
sionais ao mercado. O iteano leva uma 
postura corajosa de aprendizado, sem 
receio do novo, pois na vida profissional 
deverá constantemente encarar e resol-
ver problemas diferentes, característica 
marcante dos dias atuais. Esse sim é 
o grande aprendizado do ITA, algo que 
nos orgulha. A meu ver, o ITA deve con-
tinuar exigente, sem fazer concessões a 
essa cultura. Uma das adaptações que 
entendo necessárias seria, por exem-
plo, oferecer um currículo mais voltado 
ao trabalho em equipe e à formação de 
líderes. A ausência dessas característi-
cas muitas vezes impede que a carreira 
de um ótimo formando deslanche. Outra 
possibilidade interessante é o ITA permi-
tir uma ligação mais forte do aluno com 
as empresas, facilitando a compreensão 
dos desafios que deverá enfrentar tão 
logo se forme, bem como aprimorar a 
qualidade das escolhas que fará.

O Suplemento – O Sistema Polie-
dro obteve, este ano, 30 aprovações no 
ITA, sendo 27 das unidades próprias 
de São José dos campos e São Paulo 
e 3 das escolas parceiras, que utilizam 
seu material didático e sua metodolo-
gia de ensino. Existe fórmula para esse 
sucesso?

nAS – É um conjunto de fatores. 

Nossos professores são muito bem pre-
parados e têm bastante experiência de 
trabalho com as turmas preparatórias 
ao ITA. É nas pessoas que se concen-
tra o nosso maior investimento. Nossos 
alunos vêm de toda parte do país, com 
um objetivo bem definido: entrar no ITA. 
Famílias se mudam para São José dos 
Campos com esse propósito. Outros 
ficam em nosso alojamento, em repú-
blicas ou pensões. Ou seja, a garra, a 
seriedade e a disciplina exigidas para 
cursar o ITA já começam no cursinho. 
Para passar no ITA é preciso, antes de 
tudo, força de vontade – um esforço 
muito grande ao longo de todo o ano. 
Nós procuramos incentivar esse esforço 
e sistematizar o estudo, canalizando as 
energias do aluno para aquilo que real-
mente é importante. Procuramos criar 
condições e dar tranqüilidade para que 
ele consiga ter sucesso nesse ano difi-
cílimo de sua vida. Gostaria de enxergar 
um pouco mais em nosso país desta 
“cultura de pegada” que temos aqui, e 
que aprendi no ITA. Aqui há um otimis-
mo de trabalho tanto dos professores 
como dos alunos, o ciclo se fecha com 
uma lógica produtiva e de sucesso.

O Suplemento – Este ano o Siste-
ma Poliedro implantou o Ensino Funda-
mental. Por que você decidiu investir 

nessa expansão?
nAS – O curso pré-vestibular foi cria-

do em 93. A partir dessa primeira expe-
riência, sentimos que poderíamos fazer 
um belo trabalho no Ensino Médio. Em 
2000 conseguimos implantá-lo, depois 
de muito planejamento e investimento. 
Outros sete anos foram necessários para 
iniciarmos o Ensino Fundamental, onde 
também acreditamos poder desenvolver 
um bom trabalho, participando mais 
cedo da vida escolar do adolescente, 
que tem chegado ao Ensino Médio com 
valores frágeis, muito ligados ao entrete-
nimento, moda e consumo. Há valores 
mais adequados e mais sadios; uma pe-
quena “pitada” de nossa “cultura iteana” 
não fará mal nenhum. Mais uma vez pla-
nejamos muito antes de partir para uma 
ação com esse nível de responsabilida-
de. A proposta pedagógica do Ensino 
Fundamental é completamente diferente 
do Ensino Médio – é mais formativa do 
que informativa.

O Suplemento – Quando as ma-
trículas para o Ensino Fundamental 
foram abertas, o local onde seria a 
nova escola era somente um terreno. 
no entanto, o Poliedro conseguiu 500 
matrículas. 

nAS – A cidade nos deu um voto 
de confiança, graças à credibilidade que 
construímos nesses 14 anos de traba-
lho. A seriedade e a organização que 
procuramos transparecer em todas as 
áreas – pedagógica, administrativa, fi-
nanceira e de pessoal – são valores que 
buscamos também passar aos alunos.  
Temos muita fidelidade à idéia de criar 
uma boa escola.

Nicolau Arbex Sarkis (T92), 
mantenedor do Sistema 
Poliedro de Ensino 

conheça o Sistema Poliedro
Ano de fundação: 1993
Implantação do Ensino 
Médio: 2000
Implantação do Ensino 
Fundamental: 2007
Total de alunos: 3.100
Unidades: São José dos 
Campos (ensino fundamental, 
médio e pré-vestibular) e São 
Paulo (ensino médio e pré-
vestibular)
Escolas parceiras: 43
capacidade do alojamento: 
170 alunos



Ita Informa

A busca das empresas aéreas 
pelas rotas mais rentáveis, em um 
ambiente de tarifas aeroportuárias rí-
gidas, levou a uma redução da cober-
tura por tráfego aéreo no país e a uma 
alta concentração no setor.

De 1999 para cá, mais de 40 aero-
portos do país deixaram de ser servi-
dos por vôos regulares. Hoje, dos 138 
aeroportos servidos por tráfego aéreo 
regular, os 15 principais concentram 
73% dos vôos, o que ajuda a explicar 
o caos que se estabelece quando a 
operação no aeroporto de Congonhas 
(SP), por exemplo, é interrompida. 
Esse percentual era de 67% em 1999.

Os números são de estudo iné-
dito realizado pelo Nectar (Núcleo de 
Estudos em Competição e Regulação 
do Transporte Aéreo), do ITA (Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica), obtido 
pela Folha.

Os recentes “choques” ocorridos 
na aviação brasileira, como a opera-
ção-padrão dos controladores de vôo 
e os problemas da TAM no Natal, ex-
puseram os problemas decorrentes da 
concentração excessiva. “Esse tipo de 

Busca de lucro reduz cobertura aérea do país*
gargalo é conseqüência da concentra-
ção”, diz Alessandro Oliveira, econo-
mista responsável pelo estudo.

A demanda vem crescendo a taxas 
recordes. Com a competição por cus-
tos menores e aumento da rentabilida-
de, as empresas priorizam a operação 
em aeroportos mais movimentados e 
em horários de pico.

Esses aeroportos não estão pre-
parados para dar conta do crescimen-
to do setor. E o investimento de R$ 3 
bilhões previsto no PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) para in-
fra-estrutura aeroportuária fica aquém 
do necessário, sem falar nas críticas 
de má distribuição desse montante.

A tendência à concentração é 
mundial, mas, no Brasil, a situação, 
diz o estudo, foi potencializada porque 
as tarifas aeroportuárias pagas à Infra-
ero não variam segundo a demanda. 
O consumidor, por outro lado, paga a 
mais para voar nos horários de pico 
ou em aeroportos de alta demanda. 
“Hoje, há sobrecarga de vôos no horá-
rio de pico, gerando potenciais atrasos 
e cancelamentos. Há horários cobiça-

Terceiro satélite resultado da co-
operação com a China, o CBERS-2B 
está sendo montado, integrado e tes-
tado no Brasil, nas instala-
ções do Laboratório de In-
tegração e Testes (LIT) do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE), 
em São José dos Campos. 
Entre novembro e janeiro 
foram realizados os testes 
elétricos e agora está sen-
do concluída a montagem 
mecânica e elétrica do 
satélite, que é composto 
basicamente de dois mó-
dulos, um de carga útil, 
que carrega as câmeras 
de imageamento, e o outro 
de serviço, com todos os 
sistemas necessários para 
o seu funcionamento. Há 
ainda o painel solar para 
suprimento de energia. 
Em fevereiro, o satélite 
passou por testes de inter-
ferência eletromagnética, 
seguidos por testes de 
medidas de massa, testes 
de vazamento para verifi-

dos, pelos quais os passageiros estão 
dispostos a pagar mais. Para a com-
panhia aérea, custa a mesma coisa”, 
diz Oliveira.

Não por acaso, juntos, os aero-
portos de Congonhas e de Brasília, 
os mais movimentados, representam 
20,5% dos vôos domésticos regula-
res. De cada cinco vôos no país, um 
sai de Congonhas ou Brasília.

“Tarifas seletivas contribuiriam 
para balancear o tráfego, incentivando 
a desconcentração”, diz Paulo Bitten-
court Sampaio, especialista em avia-
ção. “Em outros países, as empresas 
pagam mais para voar em horários de 
pico. Se o preço não acompanha a 
demanda, ela fica artificialmente con-
centrada”, reforça Lucia Helena Sal-
gado, do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada).

Como conseqüência dessa ten-
dência, Oliveira aponta também a 
deterioração da cobertura de tráfego 
aéreo no país: 43 aeroportos, de 1998 
para cá, deixaram de ser atendidos por 
vôos regulares. Em 1960, havia mais 
de 300 cidades atendidas, de acordo 

com estudo realizado pelo BNDES -
que não deve ser comparado com o 
do Nectar, pois um contabiliza municí-
pios, e o outro, aeroportos.

Ao longo dos anos 60, a quantida-
de foi caindo por conta principalmente 
da introdução, na aviação brasileira, 
de aviões mais modernos, que não 
precisavam de tantas escalas.

crescimento e crise

Na avaliação de André Castellini, 
da consultoria Bain & Company, a re-
dução no número de cidades atendidas 
e a concentração dos aeroportos são 
resultado do comportamento típico do 
setor, que alterna crescimento e crise 
das empresas. Para ele, a diferencia-
ção tarifária não é a solução.

“Mesmo que a tarifa seja de graça 
em Viracopos [Campinas, SP], não é 
fácil obter uma mudança significativa. 
A concentração é da economia, e não 
do setor.”

*Reportagem publicada na Folha 
de S. Paulo do dia 11/02/2007

30 satélite sino-brasileiro passa por testes ambientais
cação do sistema propulsor, testes de 
vibração e acústicos. É preciso simu-
lar todas as condições que o satélite 

Programa CBERS, o Brasil é hoje um 
dos maiores distribuidores de imagens 
orbitais do mundo.

O satélite

O CBERS-2B é quase uma répli-
ca do CBERS-2, que está em órbita 
e gerando imagens desde outubro de 
2003. Assim como este, o CBERS-
2B possui três câmeras a bordo: 
CCD, WFI e HRC. As duas primeiras 
são câmeras que já voam no CBERS-
2, enquanto a HRC é uma câmera 
pancromática de alta resolução (2,5 
m) que substitui a câmera IRMSS 
(Infrared Multispectral Scanner). 
O CBERS-2B será lançado de uma 
base chinesa, neste ano de 2007, em 
data a ser definida. Seu objetivo é ga-
rantir que o fornecimento de imagens 
iniciado em 1999 com o CBERS-1 não 
seja interrompido. A vida útil projetada 
dos satélites CBERS 1, 2 e 2B é de dois 
anos e a dos satélites CBERS 3 e 4 é 
de três anos. O CBERS-1 operou com 
sucesso até agosto de 2003, além de 
sua vida útil, êxito que está se repetin-
do com o CBERS-2. O lançamento do 
CBERS-3 está previsto para 2008, e o 
do CBERS-4, para 2011.

O satélite CBERS-2B passa por testes 
no INPE, em São José dos Campos

irá enfrentar desde o seu lançamento 
até o fim de sua vida útil no espaço. 
Estes testes ambientais são impres-

cindíveis, pois na ocor-
rência de alguma falha 
não é possível fazer a ma-
nutenção do equipamento 
em órbita. Do LIT/INPE, o 
satélite será transportado 
diretamente para a base 
de lançamentos chinesa. 
O Programa CBERS - si-
gla para China-Brazil Ear-
th Resources Satellite; 
em português, Satélite 
Sino-Brasileiro de Recur-
sos Terrestres -, parce-
ria entre os dois países, 
colocou o Brasil entre as 
nações que detém a tec-
nologia do sensoriamento 
remoto, estratégica para 
o monitoramento ambien-
tal, aplicações como ma-
pas de queimadas e des-
florestamento da região 
amazônica e estudos na 
área de desenvolvimento 
urbano nas grandes ca-
pitais do país. Graças ao 
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No início de 2007, foram anun-
ciadas as vendas de duas empresas 
de iteanos para grandes corporações. 
A cearense Troller, dirigida por Mário 
Araripe (T77), foi comprada pela Ford. 
A cervejaria Baden Baden, de Campos 
do Jordão, que tem Aldo Bergamasco 
(T86) como um de seus sócios, agora 
é da Schincariol.

Alinhados às modernas tendên-
cias do mercado e detentores de uma 
visão arrojada e aberta da conjuntura 
empresarial, os dois iteanos encaram 
a transação como um bom negócio 
para ambas as partes e explicam que, 
nas mãos dos “grandes”, as marcas 
e a imagem de que tão bem cuidaram 
e fizeram crescer, têm futuro mais do 
que garantido.

No setor automotivo, foi a primei-
ra vez que uma multinacional adquiriu 
uma marca brasileira de tecnologia 
própria. Ao adquirir a Troller, a Ford 
ganhou um novo período de incentivos 
fiscais no nordeste. “Achei que estava 
na hora de vender a Troller”, afirmou 
Mário Araripe ao jornal Gazeta Mer-
cantil. “Há nove anos, quando assumi 
o negócio, eu era o garantidor da sua 
continuidade; já na fase atual, eu era 
um limitador para o crescimento da 
empresa. Estava cumprida a minha 
missão”.

Segundo Araripe, a Ford irá investir 
R$ 400 milhões na Troller do Ceará. 
“Isto vai levar um desenvolvimento 

Troller e Baden Baden são 
vendidas para grandes empresas

muito bom para a região, gerando 
empregos e renda. As ampliações que 
já finalizamos permitem elevar a pro-
dução de seis carros por dia para 40. 
São duas plataformas, a T4 e o Pan-
tanal. Exportamos pequena parte da 
produção”. A Troller fatura atualmente 
cerca de R$ 115 milhões/ano.

Empresário também do setor têxtil, 
Araripe já tem planejado investimentos 
de R$ 250 milhões em pequenas cen-
trais hidrelétricas entre 2007 e 2008.

Baden Baden
Para Aldo Bergamasco, a venda da 

Baden Baden foi financeiramente van-
tajosa. “O investimento que fizemos 
deu retorno”, afirmou. “Emocional-
mente, deixamos o negócio para uma 
empresa que precisa da nossa linha de 
produtos e da imagem de marca que 
construímos. Assim, tenho certeza, 
vai cuidar bem da continuidade da his-
tória que iniciamos”.

A Baden Baden vinha sendo cor-
tejada há algum tempo, por grandes 
empresas interessadas em agregar 
aos seus negócios uma linha de pro-
dutos altamente sofisticada, a mais 
“premium” do país, reconhecida como 
detentora de uma das melhores cerve-
jas do mundo. “No caso específico da 
Schincariol, entendo que eles precisa-
vam em seu portifólio de produtos de 
uma linha premium como a da Baden 
Baden. Todas as outras grandes cer-

A idéia inicial do projeto Baden Baden surgiu em 
fevereiro de 1999. A empresa foi montada em setem-
bro do mesmo ano (daí a existência de um produto co-
memorativo, com o nome “1999”). O primeiro chopp 

Baden Baden saiu em 12 
de fevereiro de 2000 (ficou 
horrível, segundo o próprio 
Bergamasco, mas vendeu 
os 50 litros disponíveis), 
com fantástica melhora na 
segunda produção, com 
lançamento em 21 de abril 

de 2000 - na véspera dos 500 anos do Brasil (data 
que foi oficializada como o aniversário da empresa).

Inicialmente, foi montada uma microcervejaria 
para produzir apenas dez mil litros por mês, mas, 
com o sucesso do lançamento (convertendo 100% 
do volume consumido na choperia Baden Baden de 

Troller e Baden Baden são 
vendidas para grandes empresas
Troller e Baden Baden são 
vendidas para grandes empresas

Jipes e picapes de grife
A Troller Veículos Especiais S.A. foi fundada em 1997, na 

cidade de Horizonte, no Ceará. Dos anos de desenvolvimento 
(1994-1997) até chegar à atual configuração de seu veículo-che-
fe: o T4, a empresa já colocou no mercado brasileiro mais de seis 
mil jipes.

Nesses últimos nove anos, a Troller ganhou visibilidade apenas 
com o jipe T4, hoje com motor eletrônico MWM/International 3.0, 
Intercooler, de 163 cavalos. Mas também se tornou especialista 
em veículos especiais, ao desenvolver o jipe militar, carro-bom-
beiro e aqueles destinados às operações em minas subterrâneas. 
Os primeiros jipes T4 saíram da linha de produção com motor 
à gasolina (1997-2000) e, na seqüência, com motor mecânico 
MWM Diesel 2.8, de 132 cavalos (2001-2005).

Desde fevereiro de 2006, no entanto, a Troller passou a dispo-
nibilizar a picape Pantanal. Com esses dois produtos, a montado-
ra amplia sua atuação no nicho de veículos especiais em que se 
posiciona, como diz o próprio nome da empresa.

Hoje, a Rede Autorizada Troller de Concessionárias conta com 
22 pontos de atendimento e a rede de postos de assistência técni-
ca chega a 48 estabelecimentos credenciados em todo o País.

No distrito industrial de Horizonte, a 37 quilômetros de Forta-
leza, operam os departamentos de Design, Engenharia, Produção 
e Recursos Humanos e, em São Paulo, os departamentos comer-
cial, marketing, pós-venda e suprimentos.

vejarias possuem produtos premium 
e eles não tinham um de sucesso. 
Nossa linha de produtos complementa 
muito bem o que eles precisam”, ex-

plica Bergamasco.
Sobre os motivos que levaram os 

sócios a vender a empresa, o iteano 
afirma que, à boa oferta que recebe-
ram, juntou-se o fato de que o negócio 
havia chegado a um ponto em que os 
investimentos necessários eram mui-
to grandes para a estrutura de capital 
próprio que haviam decidido manter. 
“Mas o fundamental, no entanto, foi 
ter a certeza que nossa marca iria 
para uma empresa que tinha enten-
dido muito bem nosso negócio e que 
estava comprometida com sua conti-
nuidade”.

 “Executivo de carteirinha”, como 
ele mesmo se define, Bergamasco 
sempre teve atividades paralelas à 
Baden Baden (com exceção dos dois 
últimos anos, quando se dedicou inte-
gralmente ao negócio). Assim, já está 
trabalhando como Diretor de Marketing 
na Melhoramentos Papéis, sendo res-
ponsável dessa área para os produtos 
de consumo da empresa, com espe-
cial atenção para o desenvolvimento 
de novos produtos premium para a 
companhia, de maior valor agregado. 

chope “Antartica” para “Baden Baden” em três me-
ses!), a produção cresceu rapidamente, com investi-
mentos em aumento da capacidade produtiva. 

Atualmente, quase sete anos depois, a Baden Ba-
den produz dez vezes a capacidade inicial, 100 mil 
litros/mês, vendendo uma garrafa de cerveja por até 
R$ 24 (versão sazonal e especial de Natal/Verão).

A distribuição é nacional, mas com cobertura 
super seletiva. Alguns poucos pontos de venda em 
algumas cidades comportam o consumo dos produ-
tos da Baden Baden (por causa do posicionamento 
premium). 

A Baden Baden está em praticamente todas as 
capitais do país, em alguns lugares bastante sofisti-
cados. Devido à capacidade de produção limitada, a 
concentração sempre foi maior em São Paulo-Capital, 
na região serrana de Campos do Jordão e no Vale do 
Paraíba, além da região de Campinas (SP).

Cervejaria nasceu em 1999
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Rio de Janeiro realiza 
workshops de MBTI

O Grupo de Desenvolvimento de Carrei-
ra da Regional Rio da AEITA já realizou, com 
sucesso, duas edições do Workshop MBTI 
(“Myers Briggs Type Indicator”), apresentado 
por Douglas White.

O MTBI é um inventário de personalidade 
que faz a teoria dos tipos psicológicos descri-
tos por C.G. Jung compreensível e de utilidade 
para a vida das pessoas.

A essência da teoria é que uma aparente-
mente aleatória variação no comportamento é 
na realidade bastante ordenada e consistente.

Isto seria devido a diferenças básicas nas 
maneiras que os indivíduos usam suas per-
cepções e julgamentos.
Veja detalhes sobre o MTBI:
• Um inventário da personalidade humana
• A ferramenta de investigação de persona-

lidade mais usada e pesquisada no mundo 
traduzida para mais de 33 línguas

• 3 milhões de pessoas treinadas por ano
• 50 anos de pesquisa e desenvolvimento

como as pessoas estão usando o MBTI
• Aprimorar Comunicação
• Estratégias de marketing e vendas 
• Desenvolvimento de equipe
• Desenvolvimento de Liderança
• Planejamento de carreira 
• Compreensão mútua para casais

Benefícios do Instrumento MBTI
• Aumentar a compreensão de si mesmo
• Aumentar a compreensão dos outros
• Identificar potenciais qualidades e áreas 

para crescimento
• Identificar fontes de conflito dentro de si
• Identificar fontes de fricção com os outros

Benefício para Líderes e Futuros Líderes
• Aumentar o respeito pelas diferenças 

interpessoais
• Prover membros de equipes uma estrutura 

para examinar diferenças que aparecem no 
trabalho

• Identificar potenciais qualidades dos mem-
bros da equipe

• Identificar potenciais áreas de crescimento 
para os membros da equipe

• Melhorar o trabalho em equipe e perfor-
mance da mesma

• Melhorar o processo de resolução de pro-
blemas da equipe e dos indivíduos

• Auxilia o coaching de executivos e desen-
volvimento de liderança

• Prover o crescimento da eficiência da 
organização

Mais informações sobre a Regional Rio 
e o workshop: aeita.rio@gmail.com
http://aeita.rio.googlepages.com

Espaço FCMF

Fundação de casa nova
Desde o início deste ano, a Fundação Casimiro 

Montenegro Filho (FCMF) concentra suas atividades 
em dois conjuntos do edifício Crystal Center, no centro 
de São José dos Campos,  ocupando uma área de 200 
m2. Os departamentos de finanças, recursos humanos 
e administração de contratos, antes sediados em São 
Paulo, foram transferidos para São José dos Campos, 
juntando-se à área de registros, que funcionava ante-
riormente na Av. Adhemar de Barros. Ao todo, a FCMF 
emprega hoje 19 funcionários. A mudança represen-
tará uma economia de R$ 100 mil/ano.

Segundo o secretário executivo da Fundação, 
Omar Abou Samra, a meta para 2007 é manter o volu-
me de recursos captados pela instituição em 2006, na 
casa dos R$ 21 milhões. Desse total, R$ 15,5 milhões 
foram aplicados em projetos e atividades do ITA, R$ 
3,7 milhões no IEAv e R$ 1,7 milhões no IAE.

O astronauta brasileiro, tenente coronel Marcos 
César Pontes (T92), visitou em fevereiro as empresas 
da Incubaero, incubadora de empresas de base tecno-

Notícias das Regionais

Omar Abou 
Samra, 

secretário 
executivo 

da FCMF

Astronauta divulgará 
empresas incubadas

lógica para o setor aeroespacial da FCMF, instalada 
no campus do CTA.

O objetivo da visita foi conhecer o que cada uma 
das oito empresas atualmente incubadas pode ofere-
cer - produtos e serviços - para que sejam divulga-
das no exterior, principalmente nos Estados Unidos, 
onde Pontes reside a maior parte do ano (existem 
também dois projetos em análise pelo Comitê Téc-
nico que foram submetidos em resposta ao Edital 
– 2006, os quais deverão ser incubados a partir de 
março deste ano e completar as dez vagas existentes 
na incubadora).

“Vim conhecer as empresas para criar um portfó-
lio para a sua introdução nos mercados dos diversos 
países que visito. Por exemplo, em Houston (EUA) 
representantes de empresas me perguntam constan-
temente sobre empresas brasileiras e produtos ofere-
cidos para o segmento aeronáutico e espacial”, disse 
Marcos Pontes.

Durante a visita, o astronauta teve a oportunidade 
de conversar e conhecer os empresários representantes 
de cada uma das empresas incubadas, bem como uma 
visão geral do centro incubador apresentado pelos diri-
gentes da Incubaero – Eugenio Brito e Ideli Martins.

Durante o encontro, foi convidado a participar como 
membro efetivo do Conselho 
Técnico da Incubaero, formado 
para os assuntos voltados à se-
leção de empresas e orientação 
administrativa científica das em-
presas. Pontes aceitou de ime-
diato, tornando-se o mais novo 
membro ao lado dos outros 
formados por representantes da 
Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, Ciesp, Sebrae, 
FCMF, ITA, CTA, BNDES, FINEP 
e Stratus Investimentos.

O astronauta Marcos Pontes (T92), experimenta 
o protótipo ultraleve ACS-100 Sora (produto da 
empresa incubada ACS - Advanced Composites 
Solutions); no primeiro plano, Marcos Pontes e Nei 
Salis (da empresa incubada Flight Technologies) 
e atrás, da direita para esquerda: Leandro Maia 
(sócio da ACS - Advanced Composites Solutions 
e criador da aeornave ACS-100 Sora), Benedito 
Oliveira e Osvandre Martins (ambos sócios da Flight 
Technologies) e o estagiário de pós-graduação da 
Flight Technologies, Leandro Zanatto.

Da esq para dir: Eugenio Brito (gerente da Incubaero), Ideli 
Martins (assessora administrativa), Marcos Pontes, Graziele 
Arantes (estagiária) e Viviane Carvalho (serviços gerais)

Este ano, a FCMF deverá iniciar a implantação 
de três novas ferramentas de trabalho: Sistema de 
Gestão Integrada (SGI), Sistema de Aprovação de 
Projetos utilizando o site da Fundação como ponto de 
partida e Documentação de Processos. 

� O Suplemento nº 7�



Ita Informa

Alunos de três universidades públi-
cas paulistas estão desenvolvendo em 
parceria com o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) um satélite. 
A experiência, inédita no País, deverá 
possibilitar a realização de experimen-
tos com aplicação na área espacial.  
O ITASAT, como está sendo chamado, 
conta com financiamento da Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB), que vai 
investir cerca de R$ 6,6 milhões até 
2009, quando está previsto o término 
da construção e seu possível lança-
mento.

A única experiência semelhante 
anterior era o Unosat, um nanosatélite 
de cerca de cerca de 9 kg - ante os 70 
kg do ITASAT - que tinha sido constru-
ído na Universidade Norte do Paraná 
(Unopar), em Londrina, mas que foi 
destruído no acidente do Veículo Lan-
çador de Satélites (VLS1), em agosto 
de 2003, na base de Alcântara (MA). 
No projeto do Itasat trabalha um grupo 
de 30 alunos de graduação e pós-gra-
duação dos cursos de Engenharia e 
Ciências da Computação do Institu-
to de Tecnologia Aeroespacial (ITA), 
da Universidade de São Paulo (USP) 
- campus de São Carlos - e da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp).

“Lançamos alguns desafios e es-
peramos as respostas”, afirma o pes-
quisador do INPE Sebastião Varotto, 
que coordena a parte operacional do 
projeto. Um desses desafios é criar 

País prepara primeiro satélite universitário* 
Alunos de três instituições trabalham com o INPE  em projeto que custará R$ 6,6 milhões até 2009

um computador de bordo que unifique 
as funções que hoje são exercidas por 
dois equipamentos, um no ar e outro 
em terra.

Varotto explica que o satélite terá 
duas funções: uma operacional e 
outra experimental. A primeira é de 
coleta de dados e deve funcionar de 
modo semelhante aos satélites SCD1 
e SCD2, do INPE, que hoje captam 
informações meteorológicas. Para en-
viar as informações à Terra ele utilizará 
um transponder, que também receberá 
os telecomandos enviados daqui.

O segundo objetivo é fazer experi-
mentos tecnológicos com aplicações 
na área espacial, em especialidades 
como controle de altitude, compu-
tação, telecomunicações, controle 
térmico e geração e distribuição de 
potência.

Por enquanto o projeto ainda está 
na fase de estudos sobre a missão. 
“Entre a concepção e a formalização 
de um equipamento que vai voar no 
satélite, são várias etapas, todas elas 
muito interessantes para os acadêmi-
cos”, diz o pesquisador. Segundo ele, 
diversos componentes já estão sendo 
adquiridos e outros virão do reaprovei-
tamento de subsistemas do French-
Brazilian Microssatellite (FBM, uma 
missão que vinha sendo feita em con-
junto com a França, mas foi cancelada 
pelos franceses em 2003.

Segundo Varotto, o corte de R$ 31 
milhões no Orçamento do Programa 

Espacial Brasileiro para este ano não 
deve afetar a transferência de recursos 
para o ITASAT. Mesmo assim, ele não 
descarta a possibilidade de buscar 
outras fontes de recursos para garan-
tir sua continuidade. “Se isso for ne-
cessário, iremos atrás”, diz. A AEB, no 
entanto, não se manifestou sobre essa 
possibilidade.

Se as previsões forem mantidas, o 
ITASAT deverá permanecer no espaço 
por três anos, a partir de 2009, em ór-
bita a 750 km de altitude.

Formação de engenheiros
O professor do ITA Osamu Sa-

otome, coordenador acadêmico do 
ITASAT, considera o satélite como 
uma etapa de um programa contínuo 
que deve durar por muitos anos. Ele 
explica que há duas vertentes: uma re-
lacionada ao projeto tecnológico - no 
qual participam alunos de graduação 
- e outra à pesquisa aplicada, voltada 
para alunos de pós-graduação, nos ní-
veis de mestrado e doutorado.

“Queremos capacitar futuros en-
genheiros com perfil para trabalhar no 
quadro de pesquisadores e operado-
res de satélites do INPE”, afirma. O 
projeto, segundo ele é essencialmente 
multidisciplinar, enfocando a eletrôni-
ca e a mecânica sob vários aspectos. 
Os alunos de graduação vêm dos 3º e 
4º anos e recebem bolsas anuais, no 
valor máximo de R$ 700, para oito ho-
ras semanais de dedicação.

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Comissão de Ação Social do CASD 
promoveu o “Trote Solidário”, no iní-
cio de fevereiro, com a participação 
dos 119 novos alunos do ITA. A ati-
vidade, que consiste na realização de 
atividades de cunho social, fortalecen-
do ainda mais a formação do iteano 
como cidadão consciente, tem como 
objetivo complementar o já tradicional 

Concepção 
artística 

do ITASAT, 
primeiro 

satélite 
universitário 

brasileiro

Para Saotome, a motivação é, por 
enquanto, o maior ganho do programa, 
porque além de ser um tema atual, a 
construção de um satélite é sempre 
um desafio muito interessante para os 
jovens, que muitas vezes sonham com 
uma oportunidade como essa.

Ele diz também que nada impede a 
ampliação para outras universidades. 
“Temos contatos muito recentes com 
as universidades federal e estadual do 
Amazonas e há interesse comum prin-
cipalmente para o desenvolvimento de 
softwares livres que possam contri-
buir na construção do computador de 
bordo”, revela. 

* João Carlos de Faria, para o 
Estado de S. Paulo, em 24/01/07 

ITA realiza trote solidário
processo de integração dos alunos re-
cém-chegados ao ITA.

Foram formadas quatro equipes 
para disputar uma competição, a II 
Gincassis, que compreende as se-
guintes tarefas:

• caça ao Tesouro — tem um 
fundo recreativo importante pois, além 
de integrar a nova turma, é um meio 
de promover, entre os participantes, 

um debate sobre necessidades e pro-
blemas enfrentados pela população;

• coleta de Roupas e Alimentos 
— as doações recolhidas pelos novos 
alunos na área residencial do CTA são 
posteriormente distribuídas a comuni-
dades carentes e instituições de cari-
dade de São José dos Campos;

• Blitz Solidária — os novos alu-
nos entregam panfletos educativos 

aos moradores e funcionários do CTA 
que estiverem transitando pelo Portão 
Principal do Comando e em frente ao 
Supermercado Villa Real.

A Cassis promove ainda, durante o 
ano, outras atividades que incluem visi-
tas a asilos, interação com comunida-
des carentes e doação de sangue, para 
as quais todos os alunos de graduação 
do ITA são convidados a participar.
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Entrevista

O Suplemento - Você sempre esteve 
entre os primeiros, na sua vida escolar?

Alexandre herkenhoff gama - De fato, 
meu aproveitamento escolar sempre foi bom.

guilherme Leite Pimentel – Nos anos 
de colégio, sempre tive um bom desem-
penho, mais destacadamente na área de 
exatas, e participei de olimpíadas de física, 
matemática, astronomia. Sempre me moti-
varam a me empenhar mais nessas áreas. 
Nunca fui um estudante brilhante em áreas 
como humanas e biológicas, apesar de ter 
bastante interesse no assunto. Considero 
que fui um tanto desleixado no colégio e 
não dava muita atenção a essas matérias, 
coisa de que me arrependo um pouco.

O Suplemento -  conte um pouco de 
sua trajetória.  

Alexandre - Eu estava no 30 ano do 20 
grau (na minha época ainda se chamava 
assim) e vi um cartaz do vestibular do ITA 
na minha escola, o Colégio “Jesus Cristo 
Rei”, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), 
onde estudei desde a primeira série do pri-
mário. Achei muito interessante porque no 
vestibular não havia provas de Geografia, 
História e Biologia, e eu não gostava das 
partes dessas disciplinas que dependiam 
de muita “decoreba”. Conversei com al-
gumas pessoas e elas disseram que o ITA 
era uma escola de ponta, que as pessoas 
se formavam com emprego garantido, esse 
tipo de coisa. Eu fiquei mais animado ainda. 
Um ou dois meses antes do vestibular, co-
mecei a estudar os assuntos específicos do 
programa do ITA e, uma ou duas semanas 
antes, a ver questões de anos anteriores. 
No primeiro dia de vestibular, estava fazen-
do tranqüilamente a prova de física quando 
me dei conta de que só faltava uma hora e 
meia e eu ainda tinha que fazer umas treze 
questões, cinco das quais eram discursivas 
(se não me falha a memória). Os dias se-
guintes foram ainda mais avassaladores: eu 
já não fazia as provas com a mesma calma 
e mesmo assim não consegui terminar as 
provas de química e de matemática. Como 
era de se esperar, não passei no vestibular e 
em maio do ano seguinte comecei a cursar 
a UFES (por causa da greve, as aulas co-
meçavam mais tarde). O clima da faculdade 
era muito bacana, mas o curso em si não 
era muito estimulante. Eu ainda estava ins-

Engenheiros de excelência
Dois formandos da turma de 2006 receberam a honraria Summa Cum Laude, outorgada aos alunos 
que obtiveram, ao longo dos cinco anos de curso, média geral igual ou superior a 9,5. Somente 15 

alunos obtiveram semelhante desempenho na história do ITA. Guilherme Leite Pimentel e  Alexandre 
Herkenhoff Gama contam a O Suplemento sua trajetória de sucesso.

tigado pelo vestibular do ITA, que ficava em 
minha lembrança como um desafio. No fi-
nal de maio, tranquei a matrícula para tentar 
o ITA de novo. Estudava no pré-vestibular 
UP (em Vitória), que estava começando a 
funcionar. Dessa vez, já sabia o tamanho 
da empreitada e passei a me dedicar inte-
gralmente à minha meta, não deixando para 
ver as provas antigas algumas semanas 
antes... Quando passei no vestibular foi re-
almente emocionante.

guilherme - Seguindo a linha de parti-
cipar de olimpíadas, acabei sendo selecio-
nado para representar o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Física, que ocorreu na Tur-
quia em 2001. Para me preparar para tal, 
minha professora de Física conseguiu, via 
o Prof. Silvério, do Depto. de Física, que eu 
pudesse participar das atividades acadêmi-
cas do ITA junto aos alunos. Assim, assisti a 
aulas de teoria e laboratório com alunos das 
Turmas 03, 04 e 05 (por isso meu apelido 
no ITA de Lab, por causa do laboratório de 
Física). O contato com o ITA, aliado ao fato 
de eu ter um pai iteano (José Ricardo de 
Oliveira Pimentel - ELE75) foram fatores de-
terminantes na minha escolha pelo Instituto. 
Estudei de 1998 a 2001 no Colégio Olavo 
Bilac, de São José dos Campos, e devo tan-
to aos professores de lá como a meu pai a 
preparação que fez com que fosse aprovado 
no ITA na primeira tentativa, ao concluir o en-
sino médio. Cursei o ensino fundamental no 
Instituto São José, em SJCampos, também.

O Suplemento - Que carreira pretende 
seguir (acadêmica, indústria, pesquisa)?

Alexandre - Fiz Engenharia Aeronáutica 
e estou trabalhando com aquilo que estudei 
tanto: avião. Estou gostando muito do traba-
lho e não quero voltar ao gagá puro tão cedo.

guilherme - Pretendo seguir carreira 
acadêmica. Estou inscrito no mestrado em 
Física pelo ITA, continuando a linha de pes-
quisa de meu TG (em detecção de ondas 
gravitacionais, orientados pelos Profs. Odylio 
(T77) e Marinho (T78)), e estou aguardan-
do o resultado do meu pedido de inscrição 
na pós-graduação do MIT, que deve chegar 
até o fim deste mês (fevereiro). Acho que 
através da carreira acadêmica poderei con-
tribuir para o país com educação, coisa de 
que nós tanto carecemos. Sempre trabalhei 
dando aulas nos anos de ITA, no Olavo Bi-

lac, no Colégio da Embraer e no CASDVest, 
e encontrei minha vocação nesses lugares. 
Gosto do contato com os alunos, de poder 
compartilhar o conhecimento, trocar idéias, 
etc. Além disso, posso permanecer próximo 
à ciência e à pesquisa, que aprecio muito.

O Suplemento - O ITA é considerado 
um dos cursos de engenharia mais “di-
fíceis”, “puxados”, do Brasil. Por isso, a 
honraria que vocês receberam tem, real-
mente, um grande valor. Você perseguiu 
essa conquista ou ela veio naturalmente?

Alexandre - Um pouco de cada coisa. 
No início do ITA eu tinha medo de não con-
seguir me formar, graças ao que os nobres 
amigos veteranos nos contavam: “no ITA 
você vai aprender que sono é uma convenção 
social” e coisas do gênero. Por causa disso, 
procurava fazer bem as provas e os traba-
lhos. Depois o medo foi diminuindo, mas eu 
continuei a manter o mesmo padrão durante 
o curso profissional. Após o 30 ano, vi que 
era possível ser magna ou summa. Sabia, 
contudo, que estava por vir o pior semestre 
de todos para a Aeronáutica (o 10 do 40 ano). 
Então pensei: “Esse é o divisor de águas. Se 
der, deu; se não der, não deu.” (filosofia Dadá 
Maravilha). Se eu tivesse ido mal, tentaria es-
quecer a idéia. Mas, como fui bem, mantive 
o ritmo. No final você pensa se valeu a pena 
ou não, principalmente no 5º ano, quan-
do a maior parte do pessoal está em ritmo 
de festa e você lá, estudando. Ainda estou 
pensando se valeu a pena ou não, hehehe...

guilherme – A obtenção da láurea foi 
algo perseguido, sim. Ela tem uma história, 
inclusive, um tanto curiosa. Quando entrei 
no ITA, comecei a me envolver com as ativi-
dades do centro acadêmico e era razoavel-
mente engajado no H8. Com isso, não dava 
a atenção necessária aos estudos, e tive um 
desempenho mediano no curso fundamen-
tal. Quando fui para o 2º ano, em 2003, fui 
responsável pela organização de um trote, 
em que houve uma série de contratempos, 
e, no final das contas, acabei sendo punido 
pelo reitor com uma repreensão por escri-
to, após uma sindicância feita no ITA. Essa 
punição foi um verdadeiro divisor de águas 
na minha trajetória no ITA. Eu achava que 
estava trilhando um caminho bom, com 
um desempenho acadêmico mediano e 
tendo uma atuação mais intensa no centro 
acadêmico (fui membro do DOO e do DID 
em 2003). No entanto, após receber essa 
punição, recebi muitos conselhos, tanto 
de professores que acompanharam minha 
trajetória desde antes de meu ingresso no 
ITA, na época da preparação para a olimpí-
ada, como de colegas de turma que eram 
mais maduros do que eu. O ponto crucial 
foi a reação de meu pai, pois ele havia me 
aconselhado que não me envolvesse na 
organização do referido trote. Ao iniciar o 
curso profissional, resolvi que perseguir a 
láurea seria uma forma de mostrar que eu 
não iria mais decepcionar essas pessoas, 
e também seria algo enriquecedor para 
mim, pois eu certamente iria me empenhar 
mais e, consequentemente, aprender mais. 
Como sempre pensei em seguir carreira 
acadêmica, não via nenhum motivo que 
tornasse esse objetivo algo ruim. Um ponto 
que deve ser bastante enfatizado aqui é o 
apoio que eu tive, ao longo dos três anos de 
curso profissional, de vários professores e, 

principalmente, de meus colegas de turma. 
Diversas vezes eles me ajudaram quando 
eu estava prestes a jogar a toalha e desistir. 
Esta láurea foi algo especial não somente 
para mim, mas para todos aqueles que fi-
zeram parte desta conquista, e não foram 
poucos, isso eu posso afirmar com certe-
za! No dia da colação de grau, tive uma das 
maiores felicidades de minha vida, tanto por 
poder comemorar com meus colegas esta 
conquista, quanto por dedicá-la a meu pai, 
que foi, certamente, o maior motivador para 
que eu obtivesse o Summa Cum Laude.

O Suplemento - Existe fórmula para se 
obter um alto desempenho escolar no ITA?

Alexandre - Bom, a resposta óbvia 
seria: meter muito gagá! Mas, na verdade, 
pode-se começar por algo mais simples e 
menos desgastante: sanar (quase) todas 
as dúvidas antes de ir para uma prova. 
Parece banal, mas não é, porque o mais 
difícil é justamente saber quais são as 
dúvidas! Como diria um outro filósofo (do 
mesmo porte de Dadá): “mais inteligente é 
aquele que sabe que não sabe”. A fórmu-
la, na verdade, é: descubra (quase) todas 
as dúvidas antes de ir para uma prova (e 
sane-as). O bom da fórmula é que você 
não precisa estudar como um condenado, 
apenas o suficiente para saber bem o as-
sunto (que algumas vezes significa estudar 
com um condenado, hehehe). Na verdade 
durante os cinco anos de ITA eu não sabia 
que era essa fórmula, mas depois que o 
jornal da AEITA fez a pergunta andei pen-
sando e acho que era assim que eu fazia!

guilherme - Cada um tem sua forma 
de obter um desempenho escolar elevado. 
Alguns aprendem mais rápido, outros con-
seguem assimilar melhor em doses meno-
res em um período maior. Não há nenhuma 
fórmula. No meu caso, algo crucial foi a 
persistência. Muitas vezes, devido aos 
mais variados motivos, o estudo acabava 
sendo deixado para muito perto da prova. 
Nesses momentos, por mais que o corpo 
fraquejasse e pedisse arrego, o importante 
era manter a forca de vontade e só parar 
ou quando o tempo acabasse ou quando 
realmente estivesse seguro para fazer de-
terminada prova. Entretanto, reitero que 
isso é algo muito pessoal, que o próprio 
estudante saberá medir experimentando, e 
vendo de que forma consegue aproveitar 
e absorver ao máximo o conhecimento 
transmitido ao longo das aulas no ITA.

Guilherme Pimentel (T06) e seu pai, 
José Ricardo de Oliveira Pimentel 
(T75), na formatura

Alexandre 
Herkenhoff 
Gama (T06) 
esbanja alegria, 
no dia da 
formatura
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Indústria Aeronáutica

Desde janeiro deste ano, Satoshi Yokota (T64), 
que até o final de 2006 ocupava o cargo de vice-pre-
sidente Executivo de Engenharia e Desenvolvimento, 
concentra seus esforços na empresa em atividades 
relacionadas com tecnologia e concepção de novos 
produtos, com a nova designação de vice-presi-
dente Executivo de Desenvolvimento Tecnológico e 
Projetos Avançados. Em conexão com esta decisão, 
Emilio Matsuo, diretor de Engenharia de Desenvolvi-
mento, foi designado para a recém-criada posição 
de vice-presidente de Engenharia. 

Emilio Matsuo graduou-se em Engenharia Ae-
ronáutica em 1977, pelo ITA. Ingressou na Embraer 
em 1978 como engenheiro inicialmente dedicado a 
sistemas ambientais e posteriormente a sistemas de 
controle de vôo. Matsuo trabalhou três anos na Itália 
no desenvolvimento do sistema eletrônico fly-by-wire 
do programa militar AMX. Entre as décadas de 80 e 
90, Matsuo assumiu posições de liderança em novos 
projetos significativos da Embraer. No final da década 
de 90, depois de desempenhar importante papel no 
Programa da família ERJ 145, incluindo suas varian-
tes para o mercado executivo e de defesa, tornou-se 
diretor de Programas da Embraer. Como diretor de 
Engenharia de Desenvolvimento, desde 2002, Matsuo 
exerceu papel determinante no desenvolvimento e 
certificação da família de EJets EMBRAER 170/190.

As designações de Satoshi Yokota e Emilio Mat-

Embraer promove executivos 
Alterações reforçam a estrutura administrativa da empresa

Presidente da AIAB 
assume cargo na ICCAIA

O presidente da Associação das Indústrias Ae-
roespaciais do Brasil (AIAB), Walter Bartels (T63), 
reassumiu em 2007 a posição de vice-chairman 
do International Coordinating Council of Aerospa-
ce Industries Association (ICCAIA), ocupada em 
2003 e 2004. O ICCAIA é uma entidade de clas-
se virtual que congrega as associações nacionais 
do Brasil (AIAB), do Canadá (Aerospace Industries 
Association of Canadá - AIAC), dos Estados Uni-
dos (Aerospace Industries Association - AIA), da 
Europa (representada como um todo pela AeroS-
pace and Defence Industries Association of Europe 
– ASD) e do Japão (Society of Japanease Aerospa-
ce Companies – SJAC). O objetivo do ICCAIA, além 
de seu “status” de observador da indústria aero-
náutica civil junto à Organização de Aviação Civil 
Internacional (OACI) 
na questão de suas 
deliberações, su-
porta o desenvolvi-
mento de padrões e 
regulamentos inter-
nacionais de segu-
rança (“security”), 
segurança de vôo 
(“safety”) eficiência 
e regularidade do 
transporte aéreo.

suo para liderarem as novas áreas dedicadas a de-
senvolvimento tecnológico e engenharia claramente 
refletem o foco e o comprometimento da Embraer 
em manter-se como empresa líder na indústria da 
aviação ao longo dos próximos anos e décadas.

Em outra importante decisão da Embraer, Mauro 
Kern, atualmente diretor de Programas para a Avia-
ção Comercial, foi indicado para a posição de vice-
presidente para o Mercado de Aviação Comercial, 
devendo assumir as responsabilidades por esta área 
de negócios quando Frederico Fleury Curado (T83) 
suceder Maurício Botelho como diretor-presidente 
da Embraer, em abril de 2007. Mauro Kern graduou-
se em Engenharia Mecânica pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1982. 

Emilio Matsuo (T77)               Satoshi Yokota (T64)

O vice-chairman 
do ICCAIA, Walter 

Bartels (T63)

O vice-chairman 
do ICCAIA, Walter 

Bartels (T63)
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ao remetente - para uso dos correios

Mudou-se	Falecido
Desconhecido	Ausente
Recusado	Não	Procurado
Endereço Insuficiente
Não	existe	o	número	indicado
Informação	escrita	pelo	porteiro	ou	síndico

Em	___/___/___					Ass	______________________

Reintegrado	ao	Serviço	Postal	em	___/___/___

Seguindo a tradição de mais de 
meio século, a aula inaugural do ITA é 
ministrada por personalidade de des-
taque nos cenários nacional e inter-
nacional. Este ano, o palestrante foi o 
iteano Frederico Fleury Curado (T83), 
Vice-Presidente Executivo para o Mer-
cado de Aviação Comercial da Em-
braer, que abordou para cerca de 600 
convidados o tema Panorama Atual 
da Indústria Aeronáutica Brasileira.

Frederico Fleury Curado é gradu-
ado em Engenharia Mecânica-Aero-
náutica; tem pós-graduação em Co-
mércio Exterior pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), 1990, e MBA Executivo 
Internacional pela Universidade de São 
Paulo (USP), 1997. Trabalha na Em-
braer desde 1984 e deverá assumir 
a Presidência da empresa em abril, 
substituindo Maurício Botelho.

A aula inaugural ocorreu em 26 
de fevereiro e contou com a presença 
do prefeito de São José dos Campos, 
Eduardo Cury, do reitor do ITA, Regi-
naldo dos Santos (T70), do Maj. Brig. 
do Ar Carlos Alberto Pires Rolla, co-
mandante do CTA, autoridades civis 
e militares, alunos, ex-alunos e con-
vidados. Tomás Ratzersdorf (T59), 
diretor-administrativo da AEITA, re-
presentou a associação.

Um panorama da indústria ae-
ronáutica – Em sua apresentação, 
Curado abordou aspectos adminis-
trativos, tecnológicos, econômico-
financeiros e de recursos humanos 
responsáveis pelo desaparecimento, 
nos últimos 25 anos, de pelo menos 
nove fabricantes tradicionais de ae-
ronaves para a aviação comercial, 
como Douglas, Lockheed, British Ae-
rospace, Fokker, Saab, Fairchild.entre 
outras. Hoje, restam apenas quatro 

Aula inaugural do 
ITA lota o Auditório 
Lacaz Neto

- Airbus, com faturamento anual de 
US$ 33 bilhões; Boeing, com US$ 28 
bilhões; Embraer, com US$ 3 bilhões, 
e a Bombardier, com US$ 2 bilhões.

Os principais motivos que levaram 
ao desaparecimento dessas empre-
sas seriam, segundo Curado, falhas 
no planejamento estratégico e no de-
senvolvimento dos produtos, além de 
má gestão administrativa e financeira. 
A própria Embraer teria colocado sua 
vida em risco na década de 90, com o 
mal sucedido projeto do CBA-123.

Frederico Curado traçou um histó-
rico da Embraer, enfatizando ser “im-
possível falar da empresa brasileira 
fundada em 1969, sem mencionar a 
base — criação do Ministério da Ae-
ronáutica, do CTA, do ITA e do IPD — 
para geração de conhecimento e pes-
quisa”. Foi no IPD que teve início, em 
1965, o bem sucedido projeto “Ban-
deirante”, cujo primeiro vôo foi em 26 
de outubro de 1968. Indispensável 
também é o papel do Estado, a quem 
corresponde o apoio estratégico e 
mecanismos de crédito à exportação.

Entre os desafios futuros para a 
aviação comercial, Curado listou no-
vos paradigmas tecnológicos: novos 
materiais, motores de nova geração, 
consciência ambiental, softwares 
embarcados, aperfeiçoamento da in-
terface homem-máquina e novas so-
luções aerodinâmicas. Listou também 
novos concorrentes que deverão entrar 
no segmento de mercado da Embraer, 
como a China, o Japão e a Itália/Russia.

Concluindo, destacou que, para 
se manter competitiva, a Embraer está 
alocando recursos “a fundo perdido” 
para desenvolver novas tecnologias 
e adaptando sua estrutura organiza-
cional para enfrentar esses desafios. 
(Veja artigo à pág. 11).

 

Frederico Fleury Curado (T83)


