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BRASIL. A GENTE ACREDITA!

Nova editoria para um antigo problema:
Obras paradas no Brasil
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Distribuição dirigida e gratuita

E NO QUARTEL DE ABRANTES...
Eis que a redação, como dantes, se reúne à mesa para a nova ordem de “batalha”, sob o sol que
insiste em brilhar. Novo dia à raiar, com assuntos não muito díspares para lidar. Editoriais sempre
personificam o início de uma nova edição. São feitos, curiosamente, por último, quase como um
gran finale, o último ato antes do envio para a gráfica.
Momento, em que todas as matérias já estão diagramadas, as fotos tratadas, os textos já
devidamente corrigidos. Cabe então, em sucintas palavras, alertar ao nosso sempre atencioso
leitor, o que lhe espera, quase um - na linguagem atual - "spoiler", do que verá nas próximas
páginas.
Sendo assim, à quem insiste em sobre estas linhas se debruçar, resta saber sobre como anda,
e principalmente quais serão os próximos passos, no que concerne à infraestrutura do Paraná.
Logo mais adiante, entender um pouco mais sobre as diferenças dos sotaques das concessões
estaduais, com marcado soar paulista, difícil – senão impossível – de ignorar.
Mais: Um programa, federal, que sustém a nomenclatura e deve ser a continuidade de uma
vitória nacional.
E que ao findar sua leitura, terá acompanhado como foi o evento que comemorava as 5
décadas de luta do SINICESP, e seu inegável (e invejável) legado à infraestrutura paulista, que de
uma forma ou de outra, verticaliza soluções e busca, sem sombra de vista, um tipo de solução
para além de ininteligíveis (e infindáveis) demoras.
O pulso ainda pulsa. E o atraso, ainda causa repulsa.
Boa leitura...

AO LONGO DESTAS PÁGINAS VOCÊ SABERÁ:
EXCLUSIVA: SANDRO ALEX

Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná

CONCESSÕES: SÃO PAULO

PAG.13

O Início de uma Nova Era

CAPA • SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO

PAG.20

Novo Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária

ESPECIAL • OBRAS PARADAS

"Deu Ruim" a nova editoria dos velhos problemas
					
						

4

RODOVIAS&VIAS

PAG.30

PAG.76

RODOVIAS&VIAS

5

30

CAPA - SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
NO MERCADO
Projeto de Inovação da Rumo

NA MEDIDA

08
10

SINICESP 50 ANOS 68

Bodas de Ouro da Engenharia

EXCLUSIVA: SANDRO ALEX 13
CONCESSÕES: SÃO PAULO

20
ESPECIAL: OBRAS PARADAS 76
"Deu Ruim" uma nova editoria de velhos problemas

Caderno Especial

SINICESP - SEMINÁRIO
PPP's na Engenharia
REPORTAGEM ESPECIAL: SINICESP
Passado, Presente e Futuro

EQUIPAMENTOS - KOMATSU

42
54

ENTREVISTA CAIO LOUREIRO 80
Insegurança Jurídica

60

MOBILIDADE: CICLOFAIXAS 84
São Paulo Sprint

21º ENACOR 86

A Persistência da Engenharia

EM TEMPO 92
PPP'S – PONTE
Ponte Salvador-Itaparica/BA

64

ARTIGOS 94

Paulo Fontes - Estudo de Caso Transamazônica
Renato Poltronieri - Responsabilidade Regulatória

Uma publicação da Rodovias & Vias Editora e Produções Ltda - CNPJ 08.513.041/000193

(41) 3013-6702 - rodoviasevias.com.br - atendimento@rodoviasevias.com.br
Fotos e Designer: Infra & Vias Editora Eireli - CNPJ 28.516.502/0001-99

Artigos assinados não refletem necessariamente a opinião da Revista, sendo de total responsabilidade do autor.

RODOVIAS&VIAS

7

Foto: Divulgação

PROJETO DE INOVAÇÃO DA RUMO

• A empresa de logística e os estudantes da universidade criaram uma solução de inteligência
artificial para aumentar a eficiência da formação de trens.
• Este é o primeiro passo do projeto da Cosan em aproximar os seus negócios de universidades
de ponta dos Estados Unidos.
A Rumo (controlada pela Cosan) teve um projeto de
inovação selecionado para receber o apoio de uma das
mais renomadas universidades e centros de pesquisa
científica do mundo: o Massachusetts Institute of
Technology (MIT). O trabalho escolhido no final do
ano passado envolve a aplicação de um algoritmo de
inteligência artificial (IA) para otimizar a operação de
formação de trens no Porto de Paranaguá (PR). Essa
parceria é o primeiro case do projeto da Cosan em se
aproximar de universidades nos Estados Unidos.
“As parcerias entre empresas e instituições de
ensino fazem parte da agenda do grupo”, afirma Paula
Kovarsky, head de Relações com Investidores e do
escritório de Nova York da Cosan. “Essas iniciativas
permitem trocas ricas de conhecimento e um contato
direto com tecnologia de ponta e futuros talentos.
Agora, vamos ampliar essa experiência para os outros
negócios da Companhia”.
Os objetivos do projeto feito pela Rumo e MIT
são reduzir custos e aumentar a eficiência do giro
de vagões que descarregam no cais e precisam
voltar rapidamente para os terminais do interior. A
apresentação do projeto ocorreu no próprio MIT em
meados do mês passado, sendo muito elogiado pela
banca.
“Os estudantes do MIT desenvolveram um
algoritmo para usarmos em nossos sistemas”, diz
Roberto Rubio Potzmann, diretor de tecnologia da
Companhia. “Com esta solução em mãos, poderemos
ajustá-la conforme as nossas necessidades”.
O projeto de inovação da empresa brasileira foi
selecionado pelo Analytics Lab (A-Lab), departamento
do MIT no qual estudantes de graduação e MBA
8
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aplicam processos e métodos de analytics,
machine learning e tecnologias digitais de
ponta para resolver problemas de negócios.
Durante o último mês de 2019,
colaboradores da empresa brasileira de serviços
logísticos e do instituto norte-americano
trabalharam juntos para propor soluções de
IA coacona formação de trens no Porto de
Paranaguá (PR). Ali, todos os meses, centenas de
vagões da concessionária descarregam grãos e
precisam voltar rapidamente para os terminais
do interior.
Com cinco anos de existência, o A-Lab
do MIT já levou cerca de 300 estudantes
para trabalhar em soluções de projetos que
abrangem internet das coisas (IoT), tecnologia
digital, finanças, marketing, comércio
eletrônico, varejo, manufatura, saúde, cadeias
de suprimentos médicos e segurança de
trabalho.
Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil
e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário,
elevação portuária e armazenagem. A companhia opera
12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e
administra cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos
estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais,
Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por mais
de mil locomotivas e 28 mil vagões..

Assessoria de Imprensa – ASCOM Rumo
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NA MEDIDA
II ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS
REUNIRÁ REPRESENTANTES DO GOVERNO
E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
Evento que será realizado na capital federal irá discutir as licitações, contratos
e a execução de obras públicas no Brasil
Acontece em Brasília nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2020
o II Encontro Nacional de Obras Públicas. Durante o evento
serão discutidos por meio de palestras e debates os principais
procedimentos e as boas práticas a serem observadas na gestão contratual de obras públicas,
além da desburocratização das licitações, contratos e a execução de obras públicas no país.
No Encontro, serão abordadas também outras questões importantes, como a melhoria
da eficiência nas contratações de obras públicas; a Nova Lei de Licitações; a racionalização das
contratações de obras públicas; a otimização da tramitação e processamento do procedimento
licitatório segundo as regras atualmente existentes; a redução dos gargalos da fase de execução
contratual; a inovação e a segurança jurídica.
O II Encontro tem como público-alvo gestores e fiscais de obras; servidores do setor de
licitação, contratação, recebimento e aprovação de projetos; procuradores; pregoeiros;
gerentes de contratos de obras; projetistas e empresas de engenharia consultiva; advogados;
engenheiros; arquitetos; construtores; auditores e servidores de órgãos de controle interno e
externo; peritos judiciais; orçamentistas; concessionárias de serviços públicos; profissionais
ligados ao processo de gestão, planejamento, orçamentação, contratação e execução de
empreendimentos de infraestrutura e gestores públicos em geral.
O Encontro, promovido pela ConTreinamentos, será realizado no Windsor

Foto: Rafael Manzutti - Sinfra MT
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MICROESFERAS DE VIDRO

Há
13 anos
desenvolvendo
soluções
áreas
Há13
13anos
anos
desenvolvendo
soluções
nasnas
áreas
de de
Há
desenvolvendo
soluções
nas
áreas
de
Há
Há
1313
anos
anos
desenvolvendo
desenvolvendo
soluções
soluções
nas
nas
áreas
áreasde
de
de de
Há
13
anos
desenvolvendo
soluções
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo
eáreas
Consultorias
de Segurança
Viária.
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo
Consultorias
de Segurança
Segurança
Viária.
ngenharia,
Arquitetura,
Urbanismo
eenas
Consultorias
Viária.
Engenharia,
Engenharia,
Arquitetura,
Arquitetura,
Urbanismo
UrbanismoeeeConsultorias
Consultorias
Consultoriasde
de
deSegurança
Segurança
SegurançaViária.
Viária.
Viária.
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo

Desde2006
2006aa aProjevias
Projeviasvem
Desde
2006
Projevias
vemvem
esde
Desde
Desde
2006
2006
a
a
Projevias
Projevias
vem
vem
desenvolvendo
soluções
áreas
de
Desde
2006
a
Projevias
vem
desenvolvendo
soluções
nasnas
áreas
de
esenvolvendo
soluções
nas
áreas
de
desenvolvendo
desenvolvendo
soluções
soluções
nas
nas
áreas
áreas
de
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo,
desenvolvendo
soluções nas
áreas dede
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo,
ngenharia,
Arquitetura,
Urbanismo,
Engenharia,
Engenharia,
Arquitetura,
Arquitetura,
Urbanismo,
Urbanismo,
planejamento
viário,
mobilidade
urbana
Engenharia,
Arquitetura,
Urbanismo,
planejamento
viário,
mobilidade
urbana
anejamento
viário,
mobilidade
urbana
ee e
planejamento
planejamento
viário,
viário,
mobilidade
mobilidade
urbana
urbana
segurança
deviário,
tráfego,
através
de
projetos
planejamento
mobilidade
urbana
eee
segurança
detráfego,
tráfego,
através
deprojetos
projetos
egurança
de
através
de
segurança
segurança
de
de
tráfego,
tráfego,
através
através
de
de
projetos
projetos
e consultorias
técnicas,
junto
a órgãos
segurança
detécnicas,
tráfego,
através
projetos
e consultorias
consultorias
técnicas,
junto
órgãos
junto
aadeórgãos
e
e
consultorias
consultorias
técnicas,
técnicas,
junto
junto
a
órgãos
órgãos
de
infraestrutura
e gestores
municipais,
consultorias
junto
a aórgãos
de
infraestrutura
e gestores
gestores
municipais,
e einfraestrutura
etécnicas,
municipais,
dedeinfraestrutura
infraestruturae egestores
gestoresmunicipais,
municipais,
estaduais
e federais.
Contando
de
infraestrutura
e gestores
municipais,
estaduais
federais.
Contando
comcom
staduais
ee federais.
Contando
com
estaduais
estaduaise e federais.
federais. Contando
Contando com
com
estaduais
e de
federais.
Contando
com
equipamentos
de
última
geração
equipamentos
de
última
geração
e e
quipamentos
última
geração
e
equipamentos
equipamentos dede última
última geração
geração ee
equipamentos
de última
geração
e
equipe
especializada,
a empresa
equipe
especializada,
empresa
estáestá
quipe
especializada,
aa empresa
está
equipe
equipe
especializada,
especializada,
a a empresa
empresa
está
está
equipe
especializada,
a
empresa
está
apta
a
novos
desaﬁ
os,
sempre
atualizada
apta
a
novos
desaﬁ
os,
sempre
atualizada
pta
aapta
novos
desaﬁ
os, os,
sempre
atualizada
apta
a novos
a novos
desaﬁ
desaﬁ
os,sempre
sempre
atualizada
atualizada
apta
a novos
desaﬁ
os, sempre
e pronta
encontrar
e atualizada
projetar
e pronta
pronta
parapara
encontrar
e projetar
projetar
as as
para
encontrar
e
as
e epronta
prontapara
paraencontrar
encontrare eprojetar
projetar
as
as
e
pronta
para
encontrar
e
projetar
as
melhores
soluções
para
cada
caso.
melhores
soluções
para
cada
caso.
melhores
soluções
para
cada
caso.
melhores
melhores
soluções
soluçõespara
paracada
cadacaso.
caso.
melhores soluções para cada caso.
Associada
ABEETRANS
Associação
Associada
ABEETRANS
Associação
ssociada
ààABEETRANS
–– Associação
Associada
Associada
àààABEETRANS
ABEETRANS
–––Associação
Associação
Associada
à
ABEETRANS
–
Associação
das
Empresas
de
Engenharia
de
das
Empresas
de
Engenharia
de de
asdas
Empresas
de
Engenharia
de
das Empresas
Empresas dede Engenharia
Engenharia
de
das
Empresas
de
Engenharia
de
Trânsito,
a
Projevias
tem
papel
atuante
Trânsito,
a
Projevias
tem
papel
atuante
rânsito,
a Projevias
temtem
papel
atuante
Trânsito,
Trânsito,
a aProjevias
Projevias
tem
papel
papel
atuante
atuante
a Projeviasde
tem
papel
atuante
no
desenvolvimento
de
soluções
de de
no
desenvolvimento
de
soluções
de
o Trânsito,
desenvolvimento
soluções
de
no
nodesenvolvimento
desenvolvimento
de
de
soluções
soluções
de
no
desenvolvimento
de
soluções
de
segurança
viária
para
o
mercado
segurança
viária
para
o
mercado
egurança
viária
para
o omercado
segurança
segurança
viária
viária
para
para
o mercado
mercado
segurança
brasileiro.
brasileiro.
rasileiro.
brasileiro.
brasileiro. viária para o mercado
brasileiro.

SIV
Solução
emem
nuvem
para
gestão
de de
- -Solução
-Solução
Solução
emnuvem
nuvem
para
para
gestão
gestão
de
SIV
em
nuvem
para
gestão
IVSIV
--SIV
Solução
em
nuvem
para
gestão
de
SIV
- georreferenciados,
Solução
em nuvem para
gestão de
dados
dados
georreferenciados,
georreferenciados,
empregando
empregando
dados
georreferenciados,
empregando
dados
georreferenciados,
empregando
ados
empregando
dados
georreferenciados,
empregando
solução
solução
móvel
móvel
de
de
SIG
SIG
–
–
Sistema
Sistema
de
solução
móvel
de SIG
SIGSIG
Sistema
de de
solução
móvel
de
– Sistema
olução
móvel
de
–– Sistema
de
solução
móvel
decas,
SIG
–permitindo
Sistema
de
Informações
Informações
Geográﬁ
Geográﬁ
cas,
cas,
permitindo
nformações
Geográﬁ
cas,
permitindo
queque
Informações
Geográﬁ
cas,
permitindo
que
nformações
Geográﬁ
permitindo
que
Informações
Geográﬁ
cas,
permitindo
que
as
as
informações
informações
do
do
sistema
sistema
viário
viário
possam
possam
as
informações
dosistema
sistema
viário
possam
as informações
do sistema
viário
possam
s informações
do
viário
possam
as
informações
do
sistema
viário
possam
ser
ser
acessadas
acessadas
por
por
gestores
gestores
e
e
coletadas
coletadas
ser
acessadas
por
gestores
e
coletadas
ser acessadas
gestores
e coletadas
er acessadas
por por
gestores
e coletadas
ser
acessadas
por
gestores
e
coletadas
pelas
pelas
equipes
equipes
de
de
campo.
campo.
pelas
equipes
de
campo.
pelas
equipes
de
campo.
elas equipes de campo.
pelas equipes de campo.

PROJEVIAS.COM.BR
PROJEVIAS.COM.BR
PROJEVIAS.COM.BR
PROJEVIAS.COM.BR
PROJEVIAS.COM.BR
PROJEVIAS.COM.BR

Rua
Rua
Bom
Bom
Jesus,
Jesus,
212
- -Sala
Sala
2003,
2003,
Juvevê.
Juvevê.
Rua
Bom
Jesus,
212212
Sala
2003,
Juvevê.
Bom
Jesus,
212
- Sala
2003,
Juvevê.
ua Rua
Bom
Jesus,
212
-|-CEP:
Sala
2003,
Juvevê.
Curitiba
Curitiba
PR
PR
|
CEP:
80
80
035-010
035-010
RuaCuritiba
Bom
Jesus,
212
-80
Sala
Juvevê.
Curitiba
PR-| |PR
CEP:
80
035-010
Curitiba
| CEP:
802003,
035-010
--PR
CEP:
035-010
contato@projevias.com.br
contato@projevias.com.br
Curitiba
PR
|
CEP:
80
035-010
contato@projevias.com.br
contato@projevias.com.br
contato@projevias.com.br
Fone
Fone
(41)
(41)
3262-4192
3262-4192
contato@projevias.com.br
Fone
(41)3262-4192
3262-4192
Fone
(41)
3262-4192
Fone
(41)
Fone (41) 3262-4192

ALGUNS
ALGUNS
ALGUNS
ALGUNS
ALGUNS
ALGUNS
DE
NOSSOS
SERVIÇOS
DE
NOSSOS
SERVIÇOS
DEDE
NOSSOS
SERVIÇOS
DE
NOSSOS
NOSSOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE NOSSOS SERVIÇOS
PROJETOS
DESINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA
VIÁRIA
PROJETOS
DEDE
SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA
VIÁRIA
PROJETOS
DE
SINALIZAÇÃO
EE SEGURANÇA
VIÁRIA
PROJETOS
PROJETOS
DE
SINALIZAÇÃO
E
EESEGURANÇA
SEGURANÇA
VIÁRIA
VIÁRIA
PROJETOS
DE
SINALIZAÇÃO
E
SEGURANÇA
VIÁRIA
Desenvolvimento
de de
projetos
técnicos
de de
sinalização
visando
Desenvolvimento
de projetos
projetos
técnicos
desinalização
sinalização
visando
Desenvolvimento
de
projetos
técnicos
de
sinalização
visando
aa a aa
Desenvolvimento
Desenvolvimento
técnicos
técnicos
de
sinalização
visando
visando
Desenvolvimento
de
projetos
técnicos
de
sinalização
visando
a
segurança
rodoviária
de
acordo
com
a
legislação
brasileira
CTB,
segurança
rodoviária
de
acordo
com
a
legislação
brasileira
CTB,
segurança
rodoviária
de
acordo
com
a
legislação
brasileira
CTB,
segurança
segurança rodoviária
rodoviária de acordo
acordo com
com aa legislação
legislação brasileira
brasileira- -CTB,
CTB,
segurança
rodoviária
de
acordo
com
a
legislação
brasileira
CTB,
CONTRAN,
DNIT,
ABNT
e
Departamentos
Regionais.
CONTRAN,
DNIT,
ABNT
e
Departamentos
Regionais.
CONTRAN,
DNIT,
ABNT
e Departamentos
Regionais.
CONTRAN,
CONTRAN,
DNIT,
DNIT,
ABNT
e Departamentos
Departamentos
Regionais.
Regionais.
CONTRAN,
DNIT,
ABNT e Departamentos Regionais.
PROJETOS
GEOMÉTRICOS
PROJETOS
GEOMÉTRICOS
PROJETOS
GEOMÉTRICOS
PROJETOS
PROJETOS
GEOMÉTRICOS
GEOMÉTRICOS
PROJETOS
GEOMÉTRICOS
Soluções
de
geometria
viária
visando
atender
àsàs
exigências
dedede
Soluções
de
geometria
viária
visando
atender
àsexigências
exigências
de
Soluções
Soluções
de geometria
geometria
viária
visando
visando
atender
atender
às
exigências
Soluções
de de
geometria
viária
visando
atender
às
exigências
de
Soluções
de
geometria
viária
visando
atender
às
exigências
de
deslocamento
através
de percursos
percursos
seguros,
confortáveis
eﬁ
cientes
deslocamento
através
depercursos
percursos
seguros,
confortáveis
eeﬁ
eﬁ
cientes
deslocamento
deslocamento
através
através
de
percursos
seguros,
seguros,
confortáveis
confortáveis
eecientes
eﬁ
cientes
cientes
deslocamento
através
de
seguros,
confortáveis
ee eﬁ
deslocamento
através
de
percursos
seguros,
confortáveis
e
eﬁ
cientes
com
menores
impactos
ambientais.
com
menores
impactos
ambientais.
com
com
menores
menores
impactos
impactos
ambientais.
ambientais.
com menores impactos ambientais.
com
menores
impactos
ambientais.
PROJETOS
DEDE
PAVIMENTAÇÃO
PROJETOS
DEPAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PROJETOS
PROJETOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
PROJETOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
PROJETOS
DE PAVIMENTAÇÃO
Projetos
baseados
emem
estudos
de tráfego,
tráfego,
com
apoio
geotécnico
para
Projetos
Projetos
baseados
baseados
de
de
tráfego,
com
com
apoio
apoio
geotécnico
geotécnico
para
para
Projetos
baseados
emestudos
estudos
detráfego,
tráfego,
com
apoio
geotécnico
para
Projetos
baseados
em
estudos
de
com
apoio
geotécnico
para
Projetos
baseados
em
estudos
de
tráfego,
com
apoio
geotécnico
para
determinação
da
estrutura
dos
pavimentos,
com
o
objetivo
de
garantir
determinação
determinação
da
da
estrutura
estrutura
dos
pavimentos,
pavimentos,
com
com
o
o
objetivo
objetivo
de
de
garantir
garantir
determinação
da estrutura
dos pavimentos,
o objetivo
de garantir
determinação
da estrutura
dos pavimentos,
com com
o objetivo
de garantir
doseepavimentos,
com o objetivo de garantir
as
as
condições
de
de
trafegabilidade
trafegabilidade
eeesegurança.
segurança.
asdeterminação
condições
de da
trafegabilidade
segurança.
ascondições
condições
deestrutura
trafegabilidade
segurança.
as
condições
de
trafegabilidade
segurança.
as
condições de trafegabilidade
e segurança.
LEVANTAMENTOS
LEVANTAMENTOS
GEORREFERENCIADOS
GEORREFERENCIADOS
LEVANTAMENTOS
GEORREFERENCIADOS
LEVANTAMENTOS
GEORREFERENCIADOS
LEVANTAMENTOS
GEORREFERENCIADOS
LEVANTAMENTOS
GEORREFERENCIADOS
Cadastro
Cadastro
eee inventário
inventário
georreferenciado,
georreferenciado,
com
com
registro
registro
fotográﬁ
fotográﬁ
Cadastro
inventário
georreferenciado,
com
registro
fotográﬁ
cococo
Cadastro
inventário
georreferenciado,
com
registro
fotográﬁ
co
Cadastro
ee inventário
georreferenciado,
com
registro
fotográﬁ
co
de
de
toda
toda
a
a
sinalização
sinalização
viária,
dos
dos
dispositivos
dispositivos
de
de
segurança
segurança
e
e
outros
outros
Cadastro
e
inventário
georreferenciado,
com
registro
fotográﬁ
co
de
toda
a
sinalização
viária,
dos
dispositivos
de
segurança
e
outros
de
toda
a
sinalização
viária,
dos
dispositivos
de
segurança
e
outros
de toda a sinalização viária, dos dispositivos de segurança e outros
elementos
elementos
da
da
faixa
de
domínio.
de
toda da
adasinalização
viária,
dos dispositivos de segurança e outros
elementos
faixa
de domínio.
domínio.
elementos
dafaixa
faixa
de
domínio.
elementos
faixa
de
elementos
da
faixa
de
domínio.
ANÁLISES
ANÁLISES
DE
RETRORREFLETIVIDADE
ANÁLISES
DEDE
RETRORREFLETIVIDADE
ANÁLISES
DERETRORREFLETIVIDADE
RETRORREFLETIVIDADE
ANÁLISES
DE
RETRORREFLETIVIDADE
ANÁLISES
DE
RETRORREFLETIVIDADE
Levantamentos
Levantamentos
e
e
análises
de
desempenho
dos
materiais
materiais
retrorreﬂ
retrorreﬂ
etivos
etivos
Levantamentos
e
análises
dedesempenho
desempenho
dosdos
materiais
retrorreﬂ
etivos
Levantamentos
eanálises
análises
dedesempenho
desempenho
dos
materiais
retrorreﬂ
etivos
Levantamentos
e análises
de
dos
materiais
retrorreﬂ
etivos
de
de
sinalização
sinalização
horizontal
horizontal
e
vertical,
vertical,
conforme
conforme
as
as
normas
normas
da
da
ABNT.
ABNT.
Levantamentos
e
análises
de
desempenho
dos
materiais
retrorreﬂ
etivos
de
sinalização
horizontal
e
vertical,
conforme
as
normas
da
ABNT.
de
sinalização
horizontal
e
vertical,
conforme
as
normas
da
ABNT.
de sinalização horizontal e vertical, conforme as normas da ABNT.
Desenvolvimento
Desenvolvimento
de
de
de
performance
com
com
análises
análises
gráﬁ
gráﬁ
cas
cas
de
sinalização de
horizontal
e vertical,
conforme
as
normas
da
ABNT.
Desenvolvimento
de relatórios
relatórios
de performance
performance
com
análises
gráﬁ
cas
Desenvolvimento
derelatórios
relatórios
deperformance
performance
com
análises
gráﬁ
cas
Desenvolvimento
de
com
análises
gráﬁ
cas
e
e
históricas.
históricas.
Desenvolvimento
de
relatórios
de
performance
com
análises
gráﬁ
cas
e
históricas.
e históricas.
e históricas.
e históricas.

AAGESTÃO
GESTÃO
DAS
DAS
RODOVIAS
RODOVIAS
GESTÃO
DAS
RODOVIAS
A GESTÃO
DAS
RODOVIAS
AA GESTÃO
DAS
RODOVIAS
A GESTÃO DAS RODOVIAS

NA
NA
PALMA
DA
SUA
SUA
MÃO
MÃO
NA
PALMA
DA
SUA
MÃO
NA
PALMA
DA
SUA
MÃO
NA
PALMA
NA PALMA DA SUA MÃO

Fotos: Rodovias&Vias

exclusiva

SANDRO ALEX
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA DO PARANÁ
“Terra de gente que trabalha”
Mais que a agilidade de raciocínio e a habilidade com as palavras, típicas dos
comunicadores e advogados preparados para as grandes sustentações, o atual
Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex Cruz de
Oliveira, reúne predicados necessários à quem assume tarefas multifuncionais,
em uma jovem, reformulada e exigente, “Super Secretaria”. Alinhado às modernas
abordagens da administração pública e talhado para a articulação, o gestor aponta
caminhos, ao mesmo tempo em que se mantém firme como uma referência de
envergadura nacional, para os avanços que a pasta intenta e que – em última análise
– podem repercutir impactos positivos de vulto, na economia do país, extrapolando
as fronteiras do estado que segue “avante para o porvir”.
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Rodovias&Vias: O senhor foi reiteradas vezes eleito para a Câmara como um dos deputados
federais mais bem votados do Paraná. Como está sendo o exercício desta atribuição à frente do
executivo paranaense, e como o senhor vê a interação com a bancada do estado, agora atuando sob
um ponto de vista diferente do que de costume?
Sandro Alex: De fato, fui reeleito para minha
terceira legislatura, mas o governador me pediu
que auxiliasse na pasta de infraestrutura, um
dos pilares de sua gestão. Assim como eu, ele
possui um histórico de muito trabalho junto
ao congresso em Brasília, onde construímos
boas relações também com o governo Federal
e seus ministros. Posso dizer que, no geral, é
um laço muito próximo. O próprio Presidente
da República foi deputado junto comigo nas
minhas legislaturas, me conhece pelo nome.
Lá tive a oportunidade de conhecer e trabalhar
com o nosso atual ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, que foi consultor
legislativo. Então, toda esta conjuntura acabou
frutificando, por que o estado do Paraná,
é um dos ponteiros, se não o primeiro, no
estabelecimento de parcerias com o Governo
Federal em se tratando de infraestrutura. Tanto
é que o ministro comentou que “o Paraná é um
estado que está ‘voando’, literalmente”, aludindo
à recente conquista da elevação de categoria
do aeroporto de Foz do Iguaçu, cuja expansão
da pista o colocará em condições plenas de
operação para vôos internacionais, e cuja Ordem

de Serviço será assinada pelo presidente e já está
agendada. Importante ressaltar, que estimamos
que Foz, é hoje o 2º maior destino turístico do
Brasil e demonstra tendência de superar até
mesmo o Rio de Janeiro, que é o primeiro lugar.
Assim, teremos rotas como New York – Foz do
Iguaçu, Miami-Foz do Iguaçu. Paralelamente,
ainda no modal aeroviário, por meio do
programa “Voe Paraná”, que diminuiu impostos,
pudemos ofertar mais passagens. Somente em
2019 foram 500 mil novos assentos à disposição
dos paranaenses, em uma negociação que
envolveu todas as operadoras aéreas, não
só ampliando os serviços nos aeroportos já
consolidados, como expandindo conexões
regionais com Maringá, Ponta Grossa, Toledo,
Pato Branco e mesmo cidades menores como
Telêmaco Borba, União da Vitória, Guaíra, no que
se tornou a maior malha de aviação regional do
Brasil. Mais: ainda temos 4 aeroportos no lote de
leilões, com Afonso Pena, Bacacheri, Londrina
e Foz do Iguaçu. É um trabalho conjunto com
a gestão Federal para fazermos a modelagem
com categorias suficientemente robustas para
assegurar os investimentos que queremos.

“O estado do Paraná, é um dos
ponteiros, se não o primeiro, no
estabelecimento de parcerias
com o governo Federal em se
tratando de infraestrutura.”
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A Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Logística (SEIL), também tem atuado fortemente
no modal hidroviário. Não por acaso, logo em sua
antessala, vimos um anuário de navegação e um
jornal informativo do Porto de Paranaguá. Como
estão os planos para o modal?
O Paraná não só está voando, como também
está navegando muito bem. Em 2019, Paranaguá
foi o primeiro porto do Brasil a conseguir
autonomia de gestão. Conseguimos a delegação
de competência, algo que nem o Porto de Santos
ainda obteve. Fechamos o ano anterior com
recorde de movimentação de cargas, que foi
a maior em 85 anos da operação, e iniciamos a
expansão das instalações, com ampliação dos
silos, e melhorias nos corredores de comércio
exterior, em ações conjuntas com a Secretaria
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários,
da mesma forma como houve gestões junto à
Secretaria Nacional de Aviação Civil. Tivemos
a implantação de melhorias nas moegas, na
recepção de diversas cargas, a inauguração do
maior terminal de conteinerizados do Brasil – um
investimento chinês - e, já no primeiro ano da
gestão, conseguimos aumentar a movimentação
em 1%.
Falando em obras, o Paraná possui alguns
empreendimentos de destaque e que estão em
fase adiantada, não?
Sim. Prosseguindo nas parcerias com o
Governo Federal, especificamente entre o
Departamento de Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), estamos
construindo a segunda ponte Brasil-Paraguai,
com investimentos de quase meio bilhão de
Reais, em um projeto que deve ser entregue,
após meio século de espera, ainda no mandato
do presidente Bolsonaro. É uma obra simbólica
para o estado do Paraná, que o governo Federal
entendeu que deveria ser gerenciada por nós.
Ainda, com a Secretaria Nacional de Transportes
Terrestres, estamos trabalhando no maior lote
de concessões rodoviárias do Brasil. São 4,1 mil
Km de rodovias que deverão ser concedidos
em 2021, compreendendo tanto vias federais

“Estamos trabalhando no maior
lote de concessões rodoviárias
do Brasil. São 4,1 mil Km de
rodovias que deverão
ser concedidos em 2021,
compreendendo tanto vias
federais quanto estaduais.”
quanto estaduais (BR’s 153, 163 e 476 e PRs
092, 280 e 323), para citar algumas. Justamente
por conta da boa relação entre os governos,
optamos por fazê-lo em conjunto. A Empresa
de Planejamento e Logística S.A., foi contratada
com recursos do Governo Federal, para fazer a
modelagem destas concessões que vão à leilão
na B3. Para efeito de comparação, a Itália tem
uma malha concedida de 4 mil Km. Demos início
à este processo no mesmo dia em que fizemos
o leilão do terminal de celulose do Porto de
Paranaguá. Queremos deixar definitivamente
para trás o histórico ruim que o Paraná teve
com relação aos pedágios. Eram contratos
muito mal feitos, e nós nos comprometemos
com a população em não repetir os erros do
passado. Tanto que em 2019, nós começamos
a trabalhar com o Ministério Público Federal,
no sentido de promover um ressarcimento
aos cofres públicos, por meio de acordos de
leniência, o que resultou em uma redução
das tarifas, no período de um ano em cerca de
30%, associados a investimentos que juntos
chegam a mais de meio bilhão de Reais em
obras de infraestrutura no modal, como por
exemplo o trevo Cataratas-Cascavel, que será
uma das maiores Obras de Arte Especial do
Brasil, pois fará o entroncamento de 4 rodovias.
Um trabalho tão complexo que já havia
sido envisionado há décadas, mas só agora
encontrou condições de execução. Em suma,
são soluções para a ampliação de capacidade
e elevação de padrões técnicos que contempla
diversas regiões. Finalmente, com estas ações,
o “Anel de Integração do Paraná”, assumirá um
sentido de corredor de exportação e integração
com outros estados. Repito, temos tratado com
o ministro Tarcísio, que tem sido sempre muito
receptivo às nossas ideias.
RODOVIAS&VIAS
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Notadamente, o ministro é um defensor do
modal ferroviário, e o estado detém operações
críticas neste Transporte, como a Ferroeste...
Veja só, a Ferroeste, em quase algumas
décadas de funcionamento, conheceu o
superávit somente ano passado. Pouco mais
de meio milhão de Reais de lucro, resultado
positivo. É claro que o valor é insignificante
perto de um orçamento como o nosso, mas
é um marco importante. No primeiro ano
de gestão do governador Ratinho Júnior,
nós conseguimos otimizar as coisas por lá.
Naturalmente, sabemos que será necessário
repassar a gestão desta malha à iniciativa
privada, mas não queríamos fazê-lo no
afogadilho, a qualquer preço. Queríamos
mostrar primeiro, que ela é realmente
viável. Uma empresa que tem um ativo
importantíssimo, que é o seu próprio traçado.
Desta forma, ainda no primeiro trimestre,
devemos anunciar um acordo comercial com a
RUMO, com objetivo de dobrar a capacidade de
transporte do Oeste para o porto. Estamos, por
tanto, conseguindo somar.

“Mostramos aos órgãos de
controle, que nós tínhamos uma
nova visão. Uma nova maneira
de fazer as coisas. E passamos de
investigados à colaboradores.
Adotamos também uma
atitude proativa, com
políticas de integridade e
compliance.”
16
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O senhor está se referindo bastante a
investimentos públicos. E não podemos deixar de
nos referir ao recente período de crise fiscal, em que o
estado fez alguns ajustes importantes. Como se deu
este processo?
Era preciso urgentemente resgatar a
credibilidade do estado e de seus organismos.
O DER/PR sempre foi um dos mais importantes
do país, um exemplo, assim como a SEIL. Havia
problemas que herdamos, contratos suspensos,
convênios que precisaram ser cancelados... eu
passei boa parte do ano indo aos tribunais de conta,
Ministérios Públicos e demais autoridades para
me apresentar e inventariar o que era preciso fazer.
Ora, somente a malha rodoviária do estado é de
12 mil km. É um patrimônio preponderante e que
estava descoberto. Então, mostramos aos órgãos
de controle, que nós tínhamos uma nova visão.
Uma nova maneira de fazer as coisas. E passamos de
investigados à colaboradores. Adotamos também
uma atitude proativa, com políticas de integridade
e compliance. E nos tornamos a primeira secretaria
de governo do estado a fazê-lo. Passamos a ter
um regramento que, de fato, poucas secretarias
no Brasil têm, e isto também contribuiu para esse
resgate da credibilidade. Há, por certo, um longo
caminho a ser percorrido, com investigações em
curso, mas o primeiro passo foi dado. E como falei
do DER, hoje temos à frente da autarquia, como
diretor Geral, um engenheiro de carreira, que foi
do DNIT e teve contribuições junto ao ex-ministro
Valter Casimiro, que gentilmente nos fez a cessão,
para nos auxiliar nas extensas programações que
envolvem tratamento direto com o Governo
Federal. Uma posição estratégica. Esta visão,
portanto de governo, de priorizar investimentos
em infraestrutura, com responsabilidade e
transparência, resultou em outro fato relevante: o
Paraná se tornou o estado número um do Brasil em

exclusiva
atração de investimentos. Em desenvolvimento
industrial e comercial também. Desta forma,
prevemos um volume muito grande ainda por
vir. Tanto que nós lançamos o maior “banco
de projetos” do país, com investimentos de
R$ 350 milhões em projetos executivos, por que
nos deparamos com as “prateleiras” vazias. São
projetos como a Ponte de Guaratuba, que, para
quem é paranaense, conhecia quase como um
mito, e que o governador quer tirar do papel.
Já estamos debruçados em um anteprojeto,
que pretendemos transformar em projeto
básico, para licitar em Regime Diferenciado de
Contratação (RDC), até por que o DNIT usa com
sucesso essa modalidade. Nós entendemos que é
um instrumento moderno, célere, e que o próprio
TCU reconheceu como adequado. Voltando
aos ajustes, o Paraná fez a “lição de casa”, com
austeridade. O governador reduziu o número de
secretarias, saímos de 28 para 15, reestruturamos
o fator previdenciário do estado, e mais uma série
de ações que nos colocou em boas condições de
captar recursos. Temos capacidade.
Entendemos que, se por um lado, o governo
tem conseguido atrair recursos, por outro,
também investiu em uma modernização da
gestão, para melhor fruir destes recursos, com a
utilização de ferramentas mais eficientes, como a
adesão, entre outras, à plataforma BIM...
Alguns meses atrás, durante uma reunião
de governadores, este tema do BIM (Building
Information Management), veio à tona.
Curiosamente, muitos desconheciam, ao que o
governador Ratinho Júnior se prontificou a falar
a respeito, pois faz parte do plano de governança
a implantação dessa ferramenta. Nós temos um
laboratório para a utilização desta metodologia.
Estamos até emprestando o nosso know how,
para municípios. A própria capital, Curitiba, está
se valendo deste expediente. Até por que há
exigência do governo Federal, para adoção deste
instrumento, e mesmo de órgãos financiadores,
para projetos que sejam aderentes ao BIM. É
algo que gera bom uso do dinheiro público,
com transparência e fará diferença na redução
de custo, redução de prazos, nos condiciona
a antecipar problemas, enfim, quase todos os
nossos projetos já são apresentados dentro
destes moldes.

Que mensagem o senhor deixa aos investidores
e empreendedores potenciais do Paraná?
Talvez a melhor mensagem seja por meio
de ações e exemplos. Cito o maior investimento
privado em curso no país, que Klabin fará em sua
planta “Puma 2”, de cerca de R$ 10 Bilhões, e que
gerará uma contrapartida em infraestrutura de
cerca de R$ 450 milhões ao estado. O governador
também anunciou também uma programação de
atração de investimentos em um ano, que bate em
uma estimativa de R$ 20 bilhões. Temos mão de
obra, grande capacidade de qualificar a mesma e
muitos profissionais qualificados. Daí que o nosso
Slogan é “Terra de gente que trabalha”. Por fim,
o maior lote de concessões rodoviárias do país,
quem sabe um dos maiores do mundo, está sendo
divulgado em road shows. Fizemos o “Paraná Day”,
já realizado em Brasília, New York e Madrid, e que
agora vai para Dubai, como uma maneira de atrair
a atenção dos players mundiais para este certame,
que já é chamado de “Super Leilão”. Queremos uma
grande disputa, com empresas de alta qualificação
e fundos com robusta capacidade de investimento.
Queremos os maiores. Faremos algo justo, correto,
com empresas sérias, com estrutura e qualidade.
Então, venham nos conhecer. O Paraná já é um
estado muito promissor. E estamos trabalhando
para deixá-lo ainda mais propício. Haverá um salto
evolutivo nos transportes, e quem se instalar, e
estiver disposto a realizar conosco, certamente
prosperará.

RODOVIAS&VIAS
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CONCESSÕES: SÃO PAULO

O INÍCIO DE

UMA NOVA ERA
Motivo de especulação (por parte de analistas e de mercado) e de criteriosa
avaliação (por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que resultou
em breve postergação do prazo inicial, de Novembro de 2019 para Janeiro de
2020), o primeiro “grande leilão” do ano no setor de concessões rodoviárias no
país, do lote Piracicaba-Panorama, era tido como um importante “termômetro”
do apetite de investidores (tanto nacionais quanto estrangeiros).
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otado de algumas inovações,
como o DUF (Desconto
de Usuário Frequente),
desconto de 5% para usuários de
pagamento automático, e outorga
variável em 2 momentos, com o
primeiro investimento relativamente
baixo de R$ 15 milhões à vista, e o
segundo variável conforme a receita
estimada da concessão nos próximos
anos, o PiPa (como ficou conhecido),
certamente superou todas as escalas e
incertezas, com um ágio apresentado
pelo “Consórcio de Infraestrutura
Brasil”, do fundo de “Private Equity”
Pátria investimentos e do GIC Private
Limited, fundo soberano de Singapura,
de 7.209% (que corresponde à R$ 1,1
bilhão), em uma clara demonstração
de confiança nos marcos regulatórios
estabelecidos pelo estado de São Paulo
e na gestão Doria.
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“Progressista, democrático, propulsor
de oportunidades, gerador de empregos,
estimulador de criatividade e gerador de
riquezas”. Colhidas minuciosamente no
amplo e sofisticado jargão do midiático

João Doria , Governador de São Paulo
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Governador do Estado de São Paulo, as
palavras e expressões que se acaba de ler,
podem ser consideradas um verdadeiro
léxico para compreender as marcas
pretendidas por sua administração. Usadas
para dar o tom de um discurso que, mais
do que se referir ao dinamismo e pujança
da instituição “Bolsa, Balcão, Brasil” (B3),

"Aqui na maior bolsa de
valores da América latina,
uma das maiores bolsas do
mundo, o governo liberal
do estado de São Paulo, que
acredita e aposta na livre
iniciativa, tem o orgulho de ter
participado do maior leilão
de concessão (rodoviária) já
promovido na história do país,
com o maior ágio registrado
em qualquer leilão já realizado
na história do Brasil."

buscava verbalizar o nascimento de um
novo tipo de abordagem de negócios
entre os entes público e privado, João
Doria (PSDB), ao inaugurar a primeira de
9 licitações esperadas para o segmento
de concessões rodoviárias este ano no
Brasil (entre federais e estaduais), ponteou,
com amplo senso histórico, o que pode
vir a ser o início de uma inflexão no maior
e mais pesado período recessivo da linha
do tempo brasileira. “Aqui na maior bolsa
de valores da América latina, uma das
maiores bolsas do mundo, o governo
liberal do estado de São Paulo, que
acredita e aposta na livre iniciativa, tem o
orgulho de ter participado do maior leilão
de concessão (rodoviária) já promovido
na história do país, com o maior ágio
registrado em qualquer leilão já realizado
na história do Brasil”, disse, logo após as
3 marteladas na madeira. E a afirmação
procede, uma vez que segundo dados da
ANTT, Agência Nacional de Transportes
Terrestres, a média de extensão para
concessões rodoviárias no Brasil orbita
em pouco mais de um terço (482,6) dos
1.273 Km oferecidos nesta rodada, a
primeira de cerca de 21 que o estado
pretende tocar neste 2020, em diversos
modais de transporte e mesmo outros
setores produtivos. Ainda que cerca de
110% inferior ao lance vencedor, também
é necessário registrar a ponderável

"É um dos projetos mais
importantes do momento
para a infraestrutura, não
só de São Paulo, como do
Brasil. São Paulo lidera
a retomada de forma
vigorosa e grandiosa dos
investimentos no país,
por que é precisamente
o tipo de investimento
que vai definir as nossas
possibilidades de
crescimento."

musculatura demonstrada pelo grupo
Ecorodovias que se mostrou disposto
a desembolsar nada menos do que
R$ 527 milhões pelos 5 lotes. Números
que evidenciam a supremacia de algo
tido como absolutamente nevrálgico
para o sucesso das concessões (em geral)
no Brasil: a estruturação de projetos,
portanto, um mérito indiscutível da
Agência Reguladora de Transportes
do Estado de São Paulo (ARTESP), um
elemento essencial destacado tanto
pelo próprio governador, quanto pelo
secretário de Estado da Fazenda e
Planejamento Henrique Meirelles, e o
secretário de Estado de Transportes e
Logística, João Octaviano Machado Neto.
De acordo com Meirelles, o PiPa “É um dos
projetos mais importantes do momento
para a infraestrutura, não só de São
Paulo, como do Brasil. São Paulo lidera a
retomada de forma vigorosa e grandiosa
dos investimentos no país, por que é
precisamente o tipo de investimento
que vai definir as nossas possibilidades
de crescimento”, avaliou o homem por
trás do índice de 2,6% de incremento no
PIB paulista, registrado no último ano
e 0,2% à frente do registrado por um
certo país entre o Canadá e o México. Por

Henrique Meirelles, Secretário
de Estado da Fazenda e Planejamento
RODOVIAS&VIAS
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sua vez, João Octaviano frisou, além do
alinhamento entre os diversos atores da
gestão, com destacada participação do
vice-governador Rodrigo Garcia (DEM),
o esforço técnico empreendido: “Vemos

João Octaviano Machado Neto,
Secretário de Estado de Transportes e Logística
24
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um futuro brilhante para as cidades por
onde esta concessão irá passar. É um
grande ganho, que sem dúvida mostra
o protagonismo e a pujança de São
Paulo como um indutor da retomada
de crescimento do Brasil. Como diz o
governador, ‘temos que pensar grande’.
E é por meio do êxito de grandes ações
como esta, que vemos que o caminho
pelo qual o Estado resolveu seguir, é a rota
correta”, avaliou.

"Vemos um futuro brilhante
para as cidades por onde
esta concessão irá passar.
É um grande ganho, que
sem dúvida mostra o
protagonismo e a pujança
de São Paulo como um
indutor da retomada de
crescimento do Brasil."

VENI, VIDI, VICI

"O setor rodoviário é
extremamente estratégico para
o nosso desenvolvimento, além
de ser a principal alternativa de
locomoção do país, atendendo
96% da movimentação de
passageiros, é um modal
relevante logisticamente, pois
responde por nada menos que
56% das cargas transportadas.
Com esta vitória, o Fundo Pátria,
uma das maiores instituições de
investimentos do Brasil, reforça
seu compromisso como um dos
protagonistas na promoção do
desenvolvimento do país."

experiência e capacidade técnica, um
desafio que o Pátria e o GIC, abraçarão
obstinados em traduzir em benefícios
para todos os usuários”, declarou, antes
de registrar algumas percepções: “No
âmbito geral, percebemos que o setor
de concessões no Brasil tem evoluído,
principalmente em razão dos esforços dos
governos em oferecer aos investidores e
operadores de infraestrutura, condições
atraentes ao mesmo tempo em que
atendem aos interesses da população,
em um modelo que é bom para a
sociedade como um todo”, avaliou,
finalizando: “Permaneceremos atentos às
novas oportunidades que possam estar
alinhadas aos nossos investimentos de
longo prazo”.

Foto: Contorno Norte de Uberlandia (2) - km 7

Dotado de amplo expertise no
segmento rodoviário, o fundo de
investimentos Pátria, com bem sucedida
atuação em 7 rodovias no Centro-Oeste
paulista por meio de sua plataforma
Entrevias, bem como na compra da CART
(Concessionária Auto Raposo Tavares),
representado na abertura de envelopes
pelo sócio Bruno Serapião, reforçou de
forma inequívoca a orientação para um
portfolio dedicado à infraestrutura de
transportes e ao impulso à uma nova
dinâmica logística brasileira (uma vez
que ele também é CEO do “Hidrovias
do Brasil”, braço voltado à navegação
interior do fundo): “O setor rodoviário
é extremamente estratégico para o
nosso desenvolvimento, além de ser a
principal alternativa de locomoção do
país, atendendo 96% da movimentação
de passageiros, é um modal relevante
logisticamente, pois responde por nada
menos que 56% das cargas transportadas.
Com esta vitória, o Fundo Pátria, uma das
maiores instituições de investimentos
do Brasil, reforça seu compromisso como
um dos protagonistas na promoção do
desenvolvimento do país. A execução
dos investimentos no lote Piracicaba
Panorama, exigirá os mais altos níveis de

Bruno Serapião, Sócio Fundo Pátria

RODOVIAS&VIAS
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SÃO PAULO: AMBIENTE FAVORÁVEL
Como não poderia deixar de ser,
Rodovias&Vias, presente à ocasião,
conversou exclusivamente com o
presidente Executivo da Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias
(ABCR), o engenheiro, ex-governador
da Bahia, ex-ministro dos Transportes
(e conterrâneo do governador, como
fez questão de lembrar o próprio
Doria), César Borges, acerca de suas

César Borges, Presidente da ABCR
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avaliações do certame: "São Paulo e seu
programa de concessões rodoviárias
vai muito bem, obrigado. Avança firme
e constante! Certamente, os desafios
para a concessionária vencedora serão
muitos. Mas o governo Doria assumiu
uma atitude de parceria com a iniciativa
privada, algo que considero fundamental
para o sucesso da concessão da rodovia
Piracicaba-Panorama. O governador, bem
como o vice-governador Rodrigo Garcia,
estão de parabéns por mais esse sucesso!",
elaborou o presidente, com entusiasmo.

"São Paulo e seu programa
de concessões rodoviárias
vai muito bem, obrigado.
Avança firme e constante!
Certamente, os desafios para
a concessionária vencedora
serão muitos. Mas o governo
Doria assumiu uma atitude
de parceria com a iniciativa
privada, algo que considero
fundamental para o sucesso
da concessão da rodovia
Piracicaba-Panorama."

DINHEIRO
ESTRANGEIRO
Neste certame vitorioso, o Pátria,
como mencionado anteriormente,
se associou ao GIC, Fundo Soberano
de Singapura, responsável pela
administração de uma carteira de
mais de US$ 100 bilhões, e apontado
como o 5º maior fundo soberano do
mundo. Focado em operações de
longo prazo, tanto em investimentos
públicos como privados, o grupo
possui como estratégia central, a busca
por assets que se posicionem acima
das flutuações globais de inflação,
tendo apresentado nos últimos vinte
anos uma taxa de retorno anual de
3,4%. A exemplo de outros grandes
investidores, como os chineses que se
adiantaram em leilões nos estertores
de 2019, como o da Ponte SalvadorItaparica e na MS-306 em Mato Grosso
do Sul, esta participação exitosa,
pode estar mostrando mais do que
uma tendência de bom apetite dos
investidores externos: pode, de fato,
mostrar um movimento deliberado e
decidido, ainda que cercado de alguma
cautela.

RODOVIAS&VIAS
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NOVO PROGRAMA

NACIONAL DE

SEGURANÇA E
SINALIZAÇÃO
RODOVIÁRIA

Apresentado em audiência pública realizada em Brasília, o “primeiro corte” de
uma ampla ação que foi definitivamente batizada como BR-LEGAL 2, contou com a
participação das maiores empresas do setor no Brasil. Também foram explicitadas as
novas abordagens pretendidas, com vistas à implementação desta segunda edição
do mais bem-sucedido programa de sinalização com vistas à segurança viária, já
executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Da
inclusão de novos itens às melhorias em processos, confira o que há de novo, conforme
Rodovias&Vias apurou e ouviu dos técnicos responsáveis por, não apenas manter, mas
fazer avançar os notáveis êxitos da iniciativa.
30
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C

om dotação orçamentária estimada em
R$ 3 Bilhões e cerca de 90 lotes contemplados, o
BR-LEGAL 2 pretende aperfeiçoar o desempenho
de uma das principais ações que aproximaram o Brasil da
meta de diminuição de acidentes pela adesão à “Década do
Trânsito” proposta pela Organização das Nações Unidas, e
cujo término se dará precisamente em 2020. Apoiado em
premissas similares ao BR-LEGAL “Original” (por si só um
aperfeiçoamento de outras ações neste sentido) a nova
versão deverá atuar consistentemente na “Melhoria das
condições de segurança e fluidez” para o usuário, bem
como na “Redução dos gastos diretos e indiretos com
acidentes” e na “Melhoria da qualidade e disponibilidade
da infraestrutura de transportes”, de quebra, oferecendo
“Melhoria da Eficiência de Gestão”. De acordo com o diretor
de Planejamento e Pesquisa do DNIT, Luiz Guilherme
Rodrigues de Mello, na ocasião representando a Diretoria
de Infraestrutura Rodoviária, capitaneada por Euclides
bandeira de Souza Neto, “A ideia é maximizar os acertos” do
“case de sucesso”, constituído pelo BR-LEGAL. “O próprio
relatório da CNT (Confederação Nacional dos Transportes),
normalmente bastante crítico quanto às condições da
malha, destacou este item de sinalização em específico,
como dotado de uma notável melhoria”, destacou. “O
novo programa estará muito aderente à metodologia IRAP
(International Road Assessment Programme, ou “Programa
Internacional de Avaliação de Rodovias”), como uma
maneira de objetivar a obtenção de números que podem
efetivamente mostrar os avanços, de forma sistemática. Na
verdade, o DNIT como um todo está se preparando para
implementar este método. Este é um objetivo estratégico
do Departamento”, revelou o diretor.

"O novo programa
estará muito aderente à
metodologia IRAP, como
uma maneira de objetivar
a obtenção de números
que podem efetivamente
mostrar os avanços, de
forma sistemática."
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello,
Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT
RODOVIAS&VIAS
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PRINCIPAIS DESTAQUES
Ainda objeto de polêmica, o tipo
de licitação, por “Pregão Eletrônico”, e
menor preço global, é um instrumento
que pretende agilizar as contratações
“de forma a não permitir um vácuo muito
grande” entre uma versão e outra do
programa, segundo fontes ouvidas por
Rodovias&Vias, até por que os últimos
contratos do BR-LEGAL estão chegando
ao fim, e há risco de trechos ficarem
desassistidos por um período mais
prolongado. Com regime de execução
por empreitada por preço unitário e
prazos de contrato de 42 meses, está
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mantida a participação de consórcios,
bem como as subcontratações, desde que
estas se circunscrevam a 30% ou menos
do valor de contrato e não abarquem
serviços considerados relevantes,
além das especificações mínimas de
performance exigidas de insumos e
equipamentos nos moldes dos contratos
do programa original. A exemplo de
outras contratações, também está
mantido o projeto básico fornecido pela
administração, bem como a contratada
deverá ficar responsável pelo projeto
executivo. Além disso, o DNIT sinalizou

Fonte: DNIT

o fornecimento de um “Catálogo de
Referência para elaboração de projetos de
sinalização de pontos críticos”, atualizado
e que deverá assinalar: “Curvas de raio
pequeno; Interseções; Travessias urbanas;
Proibição de ultrapassagem; Aproximação
de via secundária” entre outros locais de
conflito, com “execução de sinalização
ostensiva, em locais concentradores de
acidente e potencialmente críticos, uma
vez que a sinalização usual não demonstra
capacidade de coibir a imprudência na
operação por parte do usuário. Daí que
inserimos a possibilidade de agregar novos
dispositivos e tecnologias ao projeto.
Naturalmente, o foco é concentrado
no conceito de ‘rodovia que perdoa’”,
comentou durante a apresentação o
coordenador Geral de Manutenção
e Restauração Rodoviária do DNIT,
Allan Magalhães Machado, lembrando
que este expediente está dissociado
dos contratos PATO (Plano Anual de
Trabalho e Orçamento), que possuem
vigência independente da programação
e normalmente contemplam apenas
sinalizações provisórias para liberação de
tráfego. Da mesma forma como o primeiro
BR-LEGAL, a implantação será “Progressiva”
e dividida em 3 etapas. (Confira info)

"Uma vez que a sinalização
usual não demonstra
capacidade de coibir a
imprudência na operação
por parte do usuário.
Daí que inserimos a
possibilidade de agregar
novos dispositivos e
tecnologias ao projeto.
Naturalmente, o foco é
concentrado no conceito de
‘rodovia que perdoa'. "

Allan Magalhães Machado,
Coord. Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
RODOVIAS&VIAS
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QUESTIONAMENTOS
Abrindo a seção de perguntas e
respostas, um dos pontos chave para um
melhor desempenho, a não sobreposição
de trechos de fiscalização entre diferentes
Unidades Locais (UL’s), foi abordada da
seguinte forma por Machado: “Eu quando
era superintendente (Superintendência
Regional do DNIT no RS), notei este

problema, e nesta nova gestão do
BR-LEGAL 2, tomamos o cuidado de fazer
a compatibilização dos Lotes com as
UL’s e encaminhamos esses processos
para validação das Superintendências
Regionais. É uma das maneiras que
encontramos de aprimorar a gestão da
malha”.

INCREMENTOS EM QUALIDADE
Uma
novidade
interessante
acrescentada ao bojo do novo programa, é
a possibilidade de a empresa fiscalizadora
ter de promover ensaios adicionais como
forma de atestar a eficácia de produtos. “É
uma forma de assegurarmos, mais do que
a observância de insumos em aplicações
específicas, de que efetivamente o que foi
contratado está sendo utilizado. É algo que
será efetivamente feito com maior rigor,
e contemplará com mais força o objeto
do contrato. ”, afirmou o coordenador de
Engenharia de Trânsito (CET) do DNIT,
Pedro Ricardo Caixeta, para quem os
temas não estão exauridos e “dentro das
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premissas de diálogo e transparência que
até então nortearam os desenvolvimentos
até aqui, seguem e, certamente
contribuem para que esta iniciativa
permaneça em constante aprimoramento”.
Ainda, as autoridades fizeram questão de
registrar que, como esta é uma iniciativa
“não estanque”, a participação em grande
escala dos principais atores do mercado,
continua sendo elemento fundamental
(como o foi no programa inicial) para que
a sinalização rodoviária brasileira possa
final e definitivamente se ombrear às mais
modernas e contemporâneas em utilização
a nível mundial.

APERFEIÇOAMENTOS
De acordo com coordenador Pedro
Caixeta, que falou com exclusividade
à Rodovias&Vias, “Tecnicamente, o
BR-LEGAL 2 é muito parecido com
o BR-LEGAL 1. E isto pode e deve
ser considerado uma vitória muito
grande, uma vez que, mesmo em
persistindo as restrições orçamentárias,
não houve qualquer prejuízo às
especificações. Conseguimos manter
a qualidade dos serviços. Mais que
isto, conseguimos incluir itens que
considero importantíssimos, como a
sinalização ostensiva e a sinalização
de obras, famílias que inexistiam no
BR-LEGAL 1”, afirmou. “Houve mudanças
administrativas importantes também”,
ressaltou. “O BR-LEGAL 1 foi licitado por
RDCI, já esta nova versão, por pregão
eletrônico, traz vantagens ao dar maior
celeridade às contratações, facilitando o
processo, permitindo o espelhamento
dos contratos de sinalização com os
contratos de manutenção, como é feito
na Coordenação Geral de Manutenção e
Restauração Rodoviária (CGMRR)”.

"Tecnicamente, o BR-LEGAL 2 é
muito parecido com o
BR-LEGAL 1. E isto pode e deve
ser considerado uma vitória
muito grande, uma vez que,
mesmo em persistindo as
restrições orçamentárias, não
houve qualquer prejuízo às
especificações. Conseguimos
manter a qualidade dos
serviços. Mais que isto,
conseguimos incluir itens que
considero importantíssimos,
como a sinalização ostensiva e
a sinalização de obras, famílias
que inexistiam no BR-LEGAL 1."

Pedro Ricardo Caixeta,
Coord. de Engenharia de Trânsito (CET) do DNIT
RODOVIAS&VIAS
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ATUALIZAÇÕES
Outro destaque, conforme Rodovias&Vias
apurou, as atualizações de projeto, prosseguirão
por meio de levantamento feito pelas supervisoras,
tendo como base os built resultantes do
“BR-LEGAL 1”, expediente adotado por conta de
a sinalização possuir um período mais perene
em seus planos, uma vez que suas características
somente se alteram de forma significativa, em
decorrência de modificações mais extremas de
traçado e perfil do trecho. Perguntado sobre uma
abordagem mais “sinérgica” entre contratos de
diferentes naturezas, como os de Restauração e
Manutenção (CREMA) e mesmo os Planos Anuais
de Trabalho e Orçamento (PATOs) - algo que o
próprio DNIT já havia detectado e se proposto a
intensificar - o coordenador declarou: “O primeiro
passo importante neste sentido, foi a mudança da
coordenação, com a vinda da CET para a CGMRR,
o que aumentou a velocidade e a qualidade
responsiva. Estamos também trabalhando em
conjunto com a Diretoria de Planejamento e
Pesquisa (DPP), na criação de uma instrução de
Serviço que vai balizar os contratos do BR-LEGAL 2
em compatibilização com os contratos de CREMA.
Esta proximidade, além da maior flexibilização
permitida pela já citada adoção do Pregão
Eletrônico, foi imprescindível. Acredito que será a

"Tudo isto, associado a uma
maior autonomia das UL’s,
aproximando o contrato de
um tipo gestão mais similar
à que é feita nos PATO. É
mais flexível para quem está
‘na ponta’, pois dá condições
de estabelecer prioridades
com maior desenvoltura
tática, sem perder de
vista – claro - os objetivos
e objetos estabelecidos
nos balizadores do projeto
principal."
36
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solução para esta questão”, disse. “Eliminamos
os gaps”, resumiu. Já Leonardo Silva Rodrigues,
coordenador Substituto de Engenharia de
Trânsito, destacou “Tudo isto, associado a uma
maior autonomia das UL’s, aproximando o
contrato de um tipo gestão mais similar à que
é feita nos PATO. É mais flexível para quem está
‘na ponta’, pois dá condições de estabelecer
prioridades com maior desenvoltura tática,
sem perder de vista – claro - os objetivos e
objetos estabelecidos nos balizadores do
projeto principal”, registrou. E assim detalhada,
confirmou-se algo que este periódico não
apenas já havia levantado - como dado as
favas contadas - muito antes de a renovada
gestão do DNIT assumir: não só o BR-LEGAL
teria sua continuidade assegurada (afinal
o programa se configurou, talvez, como
principal ferramenta dentre as empregadas
pelo Brasil quanto à aderência ao “pacto”
estabelecido com a Organização das Nações
Unidas na “Década de Ação pela Segurança
no Trânsito”), como passaria por incrementos.
De fato, mais uma vez, em breve exercício de
futurologia, esticamos um pouco mais o zoom
das lentes da conjectura para vaticinar, ainda é
só o começo. Um olhar sobre a proposta

Leonardo Silva Rodrigues,
Coord. Substituto de Engenharia de Trânsito
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O PROGRAMA QUE TEM

PREÇO, PRAZO
E QUALIDADE
ECONOMIA
Considerando-se os custos diretos e indiretos pelos
acidentes de trânsito, o BR-LEGAL tem demonstrado
uma efetividade de cerca de poucos de mais de 4 vezes.
Ou seja, para cada real investido no programa, foram
evitados custos da ordem de 5 reais.
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Contrariando a máxima do marketing, que prevê a
escolha de dois dos itens deste titulo em detrimento de
um terceiro, o PROGRAMA BR LEGAL é uma exceção
que confirma a regra ao apoderar-se dos três.
O cruzamento de dados do IPEA, PRF e IPR promovido
pelo DNIT, demonstra figuras que embasam uma
argumentação favorável ao programa, sob qualquer
ótica, mas especialmente por conta de plena
adequação aos objetivos propostos, sendo o principal
a redução de acidentes e preservação da vida

4,38

R$
BILHÕES
Valor previsto para o programa

5,76

R$
Custo evitado para cada real investido no BR-LEGAL em 2016

9,86

R$
BILHÕES
Custo evitado com óbitos e feridos nos últimos três anos.

Foram utilizados dados da PRF somente considerando acidentes com feridos e óbitos;
• A redução de severidade não é fruto exclusivo das ações do BR-LEGAL;
• Assim as interferências de ações de engenharia (diversos programas), esforço legal e
educação, bem como a redução do VDM das rodovias, também influenciam nesses números.
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O EXECUTIVO
E OS NEGÓCIOS

PromovidopeloSindicatoda Indústria da Construção Pesada do Estado
de São Paulo (SINICESP), o seminário “Concessões e PPP’s: Orientação,
oportunidades e desafios no estado de São Paulo”, realizado no fim de
2019, permitiu uma abrangente visão dos instrumentos que constituem
boa parte dos contratos firmados entre o poder público e a iniciativa
privada. Exitoso em expor recomendações, riscos inerentes, bem como
alguns cases de sucesso, evento coincidiu com o lançamento da edição
“Concessões: Qual é o Plano?” da Rodovias&Vias, na capital do Estado.
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Seminário

D

iante do que se acredita serem os
estertores da maior crise fiscal (e
econômica, e política) já atravessada
pelo país, não é possível iniciar esta
reportagem sem mencionar o quão premente
e essencial é a retomada das grandes obras
de infraestrutura, em amplo sentido. Sim. No
princípio, retomar. Sem grandes arroubos
de soberba, e com generosas doses de
sensatez, esta, prima em primeiro grau das
prioridades. E assim o é, também no mais
rico estado do país. Ainda que calado, o
gigante São Paulo, absorveu os duros golpes
de açoite, calculando os próximos passos,
findo o castigo que igualmente sobre ele se
abateu. A palavra, é recuperação. E esta se dá
por meio de um reconhecido procedimento.
Classificadas como “Luz no fim do túnel
para a execução de obras e projetos” pelo
presidente do SINICESP, Luiz Albert Kamilos, as
Concessões e PPP’s, contudo, ele fez questão
de lembrar, “não podem e não devem ser
encaradas como as duas únicas ferramentas
de estruturação a serem utilizadas pelo
poder concedente”, afirmou na abertura
do seminário. “O poder público não pode
se eximir totalmente de seu papel como
financiador da infraestrutura”, declarou. Cada
etapa por sua vez, hora e tempo de discutir
as formas pelas quais se inicia o tratamento,
por tanto. “Nosso objetivo, com este debate,
é trazê-lo mais próximo da realidade das
pequenas e médias empresas que atuam
na infraestrutura paulista e brasileira”, disse,
pondo fim ao começo.

“O poder público não pode
se eximir totalmente de seu
papel como financiador da
infraestrutura.”
Luiz Albert Kamilos
Presidente do SINICESP
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“Não por acaso, algumas associadas
reunidas em consórcio, se
capacitaram e ingressaram no
mercado de concessões de rodovias,
obtendo pleno sucesso e participação
relevante no processo.”
Newton José Cavalieri
Delegado do SINICESP

A HORA E A VEZ
Na avaliação de Newton José Cavalieri,
delegado do SINICESP na Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, o momento
é de oportunidade para a ocupação de espaços
por parte das pequenas e médias empresas
do setor, não apenas em São Paulo, como
destacou: “Não por acaso, algumas associadas
reunidas em consórcio, se capacitaram e
ingressaram no mercado de concessões de
rodovias, obtendo pleno sucesso e participação
relevante no processo, com qualidades
reconhecidas tanto pelos usuários quanto
pelo poder concedente, como foi o caso da
MGO”, afirmou, lembrando: “A história das
concessões rodoviárias brasileiras, tanto
Federais quanto estaduais, contou com forte
participação das construtoras. Notadamente
naquela época, das grandes empresas.
Findo o período das principais obras, estas
empresas e consórcios, formaram um mercado
secundário, repassando seus contratos para
holdings e operadores com expertise neste
tipo de atividade”, apontou. Neste contexto,

“É necessário, entre as consorciadas
um grande alinhamento,
especialmente quando o assunto são
os processos decisórios. Muitas vezes
a tomada ágil de decisões é urgente na
mesma medida em que pode ser difícil.”
Geraldo Tadeu Rossi
Engenheiro
44
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ele vê também forte tendência para as concessões
em serviços de saneamento básico “Trata-se de
um mercado imenso, com cifras que batem aí em
12 dígitos, correspondente ao valor necessário
para atender 90% da população brasileira até
2033. São R$ 500 Bilhões. É portanto, um mercado
florescente e relevante para a economia do
país. É preciso desmistificar esse tema, pois é
possível à empresas médias e mesmo pequenas,
captarem recursos e obterem êxito nesta seara”,
concluiu. Por sua vez, o engenheiro Geraldo
Tadeu Rossi, que expôs o case da MGO na BR-050,
destacou que a capacidade dos empreendedores
em flexionar músculos de forma coordenada
também é um desafio a ser vencido: “É necessário,
entre as consorciadas um grande alinhamento,
especialmente quando o assunto são os processos
decisórios. Muitas vezes a tomada ágil de decisões
é urgente na mesma medida em que pode
ser difícil. Vencer os ruídos de comunicação é
fundamental para o desempenho esperado.
Mais ainda quando se trata de várias empresas
juntas, cada qual com suas próprias visões
estratégicas e posicionamentos. Priorizar uma
gestão homogênea, que concilie as forças e seja
capaz de rapidamente dirimir quaisquer ‘poréns’ é
essencial”, revelou.
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TRANSAMERICA
EXPO CENTER - HALL E
SÃO PAULO - SP

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
A TranspoQuip estimula a geração de negócios e fomenta o
debate em torno das questões mais relevantes a respeito da
infraestrutura de transportes no Brasil, trazendo soluções
e tecnologia para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
O evento oferece aos profissionais do setor uma visão
completa dos produtos e serviços das principais empresas do
mundo, além de um amplo programa de conteúdos técnicos
sobre segurança viária, gestão, monitoramento, construção
e conservação de vias, além de soluções inteligentes em
mobilidade.

ORGANIZAÇÃO:

PARCERIA INSTITUCIONAL:

UM EVENTO SOB MEDIDA PARA ALCANÇAR COMPRADORES DE TODO BRASIL
E AMÉRICA LATINA, E ALAVANCAR OS SEUS NEGÓCIOS!

NÚMEROS

2020*

60 marcas
expositoras

5.000 m2

de área total

5.500

visitantes qualificados
(*) Estimativa dos Organizadores.

Apresentação e debates sobre as mais recentes técnicas de projetos de infraestrutura
viária, exposição de produtos e serviços em uma área cenográfica exclusiva, respeitando a
construção e operação de projetos sustentáveis e economicamente viáveis.
RODOVIAS DO FUTURO E SEUS USUÁRIOS | IN CAR TECHNOLOGY | TECNOLOGIA NAS PISTAS
A INDÚSTRIA DA MOBILIDADE | CONCESSIONÁRIOS & NOVOS SERVIÇOS

EVENTO PARALELO

ESTACIONAMENTO EM FOCO

Juntamente ao TranspoQuip, o Expo Parking completa a plataforma de soluções de
Mobilidade Urbana, onde os principais fornecedores da indústria apresentam seus mais
recentes produtos, serviços e toda tecnologia de ponta do setor de estacionamentos.
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A ENGENHARIA NO LEGISLATIVO
Há muito uma das vozes mais atuantes em
prol da infraestrutura e da logística nacional,
o deputado Federal Arnaldo Jardim (PPS/SP),
engenheiro e titular da Comissão das Parcerias
Público Privadas, também presente ao evento,
foi categórico ao afirmar que “Dentro da
nova dinâmica do agronegócio, é necessário
melhorar a simetria logística do país”, segundo
ele, algo somente possível, por meio do
destravamento da infraestrutura. “Fui relator
do novo marco regulatório de concessões e
de fundos de investimentos em infraestrutura
na câmara, no qual elaboramos um parecer,
já apresentado, e que inclusive contou com
contribuições importantes deste sindicato,
no sentido de flexibilizar exigências, tanto
na qualificação inicial, quanto na alteração
de quadros societários. Estamos sensíveis à
premência da cata de soluções, e acredito que
este é um passo essencial neste sentido, para
maior celeridade”, disse o deputado, antes

de aclarar alguns pontos questionados pela
equipe econômica do governo: “Com relação
às outorgas, vemos a possibilidade de por
exemplo, de utilizar estes recursos para obras
adjacentes, para um reinvestimento, um fundo
que lastreie investimentos especificamente
‘carimbados’, voltados à infraestrutura”,
defendeu. “Também o compartilhamento de
riscos foi um tema que buscamos reavaliar, pois
entendemos que há riscos não gerenciáveis,
que deveriam ser objeto de reequilíbrio
contratual, como questões macroeconômicas
que incidem diretamente sobre a
performance”. O deputado prosseguiu: “Outro
ponto, é o que propomos a ampliação do
conceito de concessões, que passaria a permitir
projetos conexos, como por exemplo, em uma
concessão de rodovia, abrir-se a possibilidade
de administração de um parque, tirando as
receitas acessórias da obrigatoriedade de se
voltarem à modicidade tarifária, como uma

“Temos pressa. O Brasil tem
pressa. Daí o grande esforço que
envidamos em dirimir o quanto
antes as divergências, pois a
proposta tem muito potencial
para auxiliar de forma muito
consistente a retomada de
investimentos estruturantes e
imprescindíveis ao país.”
Arnaldo Jardim
Deputado Federal (Cidadania/SP)
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forma de incentivo ao empreendedor. Nós
queremos que quem empreende tenha mais
possibilidade de retorno”. A arbitragem, entre
outros instrumentos mais céleres e amigáveis
para dissolução de disputas também foi
contemplada, de acordo com Jardim: “É
preciso diminuir a judicialização, hoje tão
presente em muitos contratos, e que acaba
por inibir investimentos e contribuindo para
a insegurança jurídica. Propusemos, quando
for adequado, o estabelecimento de acordos
tripartites, com mais amparo às comissões,
para que de forma respaldada, as questões
possam ser exaradas e até mesmo antecipadas”.
Outra inovação proposta pelo relator, é o
princípio de colação, para incrementar o
critério de qualificação técnica, como forma de
enfrentamento à baixa qualidade dos projetos:
“Não queremos que apenas o BNDES, mas
também outros financiadores possam utilizarse deste instrumento”, destacou, entre outros
pontos, como uma contribuição que veio do

próprio governo, que são as debêntures de
infraestrutura, que contemplam o mercado
de pessoas físicas, para além dos investidores
tradicionais. Por fim, em sua exposição, o
deputado frisou: “há um dispositivo que
estabelecerá um prazo para a manifestação
de órgãos de controle sobre os contratos. Não
podemos admitir que processos fiquem sob
análise durante meses, enquanto vivenciamos
renovações e mesmo outras obras paradas.
Da mesma forma, propusemos uma nova
regra para a caducidade de contratos que não
estejam tendo bom desempenho, tudo isso,
com foco em maior agilidade e eficiência”. O
conjunto ainda atravessará muitos ritos, com a
tramitação pela câmara e posterior remessa ao
senado. “Temos pressa. O Brasil tem pressa. Daí
o grande esforço que envidamos em dirimir o
quanto antes as divergências, pois a proposta
tem muito potencial para auxiliar de forma
muito consistente a retomada de investimentos
estruturantes e imprescindíveis ao país”.
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ENTRE O APETITE E O RISCO

Entre os painelistas, o especialista Renato
Poltronieri, Advogado e professor doutor em
direito, abordou um dos principais elementos
que computados, integram um assunto
recorrente nas páginas de Rodovias&Vias, a
segurança jurídica . Para o também consultor
da NHMF Advogados, “Não há Concessão ou
Parceria Publica sem risco jurídico, operacional
ou econômico. Esses riscos são inerentes à
natureza de cada projeto de concessão. O
que permite evitar ou diminuir esses riscos,
especialmente para o Concessionário ou
Parceiro Privado, é a qualidade do projeto e
contrato”, disse, avaliando um critério bastante
sensível e que constantemente é apontado
como problemático, em boa monta, por uma
“falta de cultura” do empreendedor brasileiro
em dedicar-se às preparações. “Não há espaço

para ‘contratos mágicos’, em que somente uma
das partes ganha ou assume todo risco. Não há
espaço para aventureiros contratuais, seja pelo
ente público ou privado”, vaticinou, deixando
explícita uma nova perspectiva no ambiente
de negócios, especialmente em tempos onde
compliance e políticas de integridade têm
ganhado espaço. “Os objetivos das partes devem
ser alinhados com necessidades de cada serviço
público e possibilidade e alternativas conforme
cada realidade. Cada projeto e operação devem
ser estruturados com qualidade e respeitando
a realidade de cada município. Desse modo
todos os projetos de concessão ou Parceria
vão proporcionar segurança jurídica, técnica e
financeira efetividade para as artes envolvidas,
especialmente os usuário e beneficiários do
serviço ou obra pública”, afirmou.

OSCILAÇÕES POLÍTICAS
Questionado acerca da alternância das
cores partidárias, tão comuns e inerentes à
democracia, mas que com frequência causam
certa trepidação, o professor comentou:
“Note-se que o risco político sempre existirá,
independentemente do projeto. Por isso as
empresas devem focar nos projetos e qualidade
da sua estruturação. É de suma importância
que o projeto seja estruturado com rigor
técnico, especialmente nos temas engenharia
e financeiro. O risco jurídico é insignificante
diante da alta qualidade e grandes benefícios
de um projeto de concessão ou parceria

que for estruturado”, aconselhou, fazendo
ainda uma última observação, esta acerca
das interveniências dos órgãos de controle
e do poder judiciário: “Apesar de algumas
poucas decisões judiciais controvertidas em
algumas matérias envolvendo contratos
públicos, na área de Concessões e Parcerias,
o judiciário e Tribunais de Contas avançaram
em decisões coerentes e sedimentaram o
respeito aos contratados, diante da realidade
material e qualidade comprovada dos projetos
e do cumprimento das obrigações pelo
Concessionários Parceiros Privados”, concluiu.

“Não há espaço para ‘contratos
mágicos’, em que somente
uma das partes ganha ou
assume todo risco. Não há
espaço para aventureiros
contratuais, seja pelo ente
público ou privado.”
Renato Poltronieri
Advogado e Professor Doutor em Direito
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FINANCIABILIDADE:
MERCADO CARECE DE SOFISTICAÇÃO
“O setor de infraestrutura e rodovias, em
particular, está em grande mudança e ebulição
e as perspectivas para 2020, e após, são muito
boas. Temos visto o governo dedicado a
estruturar projetos de qualidade, portanto
acreditamos que a oferta deverá ser grande”,
afirmou em seu painel Daniel G. Uzueli, diretor
do ramo brasileiro da Astris Finance. De
acordo com ele, aos poucos o país também
deverá ir se alinhando com modalidades mais
contemporâneas de captação de recursos para
grandes obras, algo já verificado em outros
países, com sucesso: “Paralelamente, nossa
visão é de que teremos alterações também (já
no curto e médio prazo) com relação a forma
e formato com que projetos de infraestrutura

serão financiados. Esse efeito se intensificará,
dada a retirada de subsídios via BNDES. Com
a saída do BNDES de campo, haverá forte
pressão para um aumento de sofisticação e
complexidade nas estruturas de financiamento”,
avaliou o diretor, arrematando: “Isto demandará
dos empreendedores da construção pesada,
disposição para assumir mais riscos, dando
maiores garantias de execução, o que na
nossa visão, pode obrigar o setor a aprimorar
a forma como determinados riscos usuais de
construção, tais como geológicos, atrasos,
variação de preços de insumos, custo de mão
de obra, entre outros, são analisados”, previu,
advertindo que este é um movimento que já
pode ser considerado uma tendência.

“O setor de infraestrutura e
rodovias, em particular, está em
grande mudança e ebulição e as
perspectivas para 2020, e após,
são muito boas. Temos visto o
governo dedicado a estruturar
projetos de qualidade,
portanto acreditamos que a
oferta deverá ser grande.”
Daniel G. Uzueli
Diretor da Astris Finance
RODOVIAS&VIAS

49

SINICESP

REALINHAMENTO
ESTRATÉGICO
Sebastião Ricardo Carvalho Martins - Diretor
de Procedimentos e Logística da Agência
Reguladora de Transportes do Estado de São
Paulo (ARTESP), sem dúvida, um dos mais
aguardados debatedores, comentou, acerca
das oportunidades em concessões rodoviárias
no estado de São Paulo, destacando
fortemente o leilão do maior lote rodoviário
já oferecido à iniciativa privada, o PiracicabaPanorama, também chamado de PiPa, que
segundo ele “somente teve sua oferta possível,
dada à evolução e robustez dos marcos
regulatórios vigentes para a estruturação de
concessões no Estado de São Paulo”. Ainda,
de acordo com ele “Projetos desta magnitude
permitem uma nova dinâmica para os
transportes no Estado, que passa a adotar
em definitivo um viés focado na integração
de seus modais”, declarou, revelando que
há muito trabalho sendo feito no sentido de
preparar mais ofertas neste sentido, dentro
desta visão mais abrangente, como forma
de “assegurar a competitividade do estado
enquanto hub logístico tradicionalmente
preponderante para o país”.

“Projetos desta magnitude
permitem uma nova dinâmica
para os transportes no
Estado, que passa a adotar em
definitivo um viés focado na
integração de seus modais.”
Sebastião Ricardo Carvalho Martins
Diretor de Procedimentos e Logística da
Agência Reguladora de Transportes do Estado
de São Paulo (ARTESP)
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RADAR
Justamente por estar em processo de evolução,
Bruno Pereira, sócio Fundador do “Radar PPP”,
elencou alguns desafios percebidos pela empresa
de consultoria (que possui multiplataformas de
monitoramento e gestão da informação para este
tipo de mercado) para o segmento de concessões
e parcerias em sua exposição. “Para além da forma
clássica, há instrumentos que merecem mais
atenção por parte dos empreendedores, e que
são bastante efetivos, como as PMI’s (Propostas
de Manifestação de Interesse)”, afirmou. “Por
um lado, isto se deve também à baixa qualidade
de projetos, e estudos, e à baixa capacidade
institucional do poder concedente - notadamente
dos municípios - de elaborarem uma carteira
de planos. Por outro, isto traz complicações não
apenas para as propostas, mas igualmente para
as concessões e PPPs”, avaliou, acrescentando:
“Daí a necessidade urgente de desenvolver novos
mecanismos de contratação de projetos por parte
do setor público, isto correndo em paralelo, com
uma flexibilização na captação de recursos, com
maior participação de instituições privadas e
melhorias no âmbito de segurança jurídica, com
marcos regulatórios bem definidos, tudo isso
claro, obrigatoriamente associado a uma visão de
longo prazo”, avaliou. Ainda segundo ele, somente
com estes aprimoramentos, a desmistificação
do que representam estes instrumentos para a
gestão pública e uma maior verticalização deste
entendimento, será possível suprir as lacunas do
estoque de infraestrutura do país.

“Daí a necessidade urgente de
desenvolver novos mecanismos de
contratação de projetos por parte
do setor público, isto correndo em
paralelo, com uma flexibilização na
captação de recursos, com maior
participação de instituições privadas
e melhorias no âmbito de segurança
jurídica, com marcos regulatórios
bem definidos.”
Bruno Pereira
Sócio Fundador do “Radar PPP"
RODOVIAS&VIAS
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“PASSADO,
PRESENTE
E FUTURO”

Rodovias&Vias, como não poderia deixar de ser, teve a
oportunidade de conversar com uma das mais destacadas (e
por que não, pioneiras), entidades setoriais da engenharia
rodoviária e da construção pesada do Brasil, o Sindicato da
Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo –
SINICESP. A ocasião das 5 décadas de existência é mais do que
um registro da passagem dos tempos.

A

ntes, é um tributo destes aos que permaneceram relevantes e ousaram
reinventar-se. Da proximidade construída ao longo dos últimos 20 anos
em comum - desde a gênese deste periódico - o diálogo com Marco
Túllio Bottino, indiscutível personalidade do setor e diretor Executivo da instituição;
assessorado pelo gerente Técnico, Carlos Eduardo Prado e por Sérgio S. Santos,
gerente de Comunicação, evoluiu para uma exegese robusta, que ao contemplar
São Paulo, bem como as atualidades do mercado de infraestrutura, pode emprestar
valiosos aprendizados ao Brasil.

54

RODOVIAS&VIAS

SINICESP 50 anos

O INÍCIO
“Éramos um setor desprotegido,
pertencente à Construção Civil, com
uma presença muito forte da APEOP
(Associação Paulista de Empresários
de Obras Públicas), que contudo, não
defendiam interesses dessas empresas
cujo cliente principal era o DER/SP,
todas elas, até hoje em grande parte,
tradicionais prestadoras de serviço para
este órgão. Daí surge a ideia de constituir
uma representatividade, reconhecida
a posteriori pelo então ministro do
Trabalho Jarbas Passarinho, na forma
de um sindicato. Só havia um porém –
como – pois era preciso vencer algumas
etapas. Com muito estudo, chegamos

à conclusão de que havia viabilidade
para uma entidade própria, e o primeiro
passo foi a criação de uma Associação
profissional de Classe. Era um processo
que deveria correr no MT. Havia a
necessidade de demarcar este espaço,
e com os esforços conjugados de todos,
por meio de contribuições voluntárias
e auxílios dos mais diversos, mesmo
com a cessão de uma sede temporária
por parte de um dos parceiros, houve
a possibilidade de estruturarmos a
operacionalidade do que veio a se tornar
o Sindicato. Um caminho longo, mas
profícuo e que frutificou na atual sede
própria, estabelecida já há 6 anos”.

INICIATIVAS
“Talvez os dois maiores êxitos que
esta instituição conseguiu provocar,
e que deixaram marcas indeléveis na
infraestrutura paulista, foram, em um
primeiro momento o Metrô, e alguns
anos depois o Rodoanel. Ambas
nascidas e gestadas no Sindicato, em
trabalhos que fluíram muito bem sob
as presidências de Adriano Domingues;

Newton Cavalieri; Olavo Amorim Silveira;
Willian Monfrinatti; Bernardino Pimentel
Mendes; Carlos Alberto Magalhães
Lancellotti; Aluízio Guimarães Cupertino;
Carlos Pacheco Silveira; Marlus Renato
Dall’Stella; Silvio Ciampaglia e o atual
presidente Luiz Albert Kamilos, na
eminência de ser reconduzido para mais
um termo.

(esquerda para a direita) Fábio Abreu (RV), Carlos Eduardo Prado (SINICESP) e Marco Túlio (SINICESP)
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A DESAFIADORA ATUALIDADE
“Com o advento da crise sobre os
investimentos do setor público, também
recrudesceu a situação das empresas
que são a razão do SINICESP, que teve
sua situação ainda mais agravada
pela extinção da contribuição sindical
compulsória, uma das principais
receitas da entidade. Se por um lado,
minguaram as obras que sustentavam as
empresas ‘em pé’, por outro, começaram
a escassear os recursos de que estas
poderiam dispor para o funcionamento
da casa. Foi e tem sido um desafio, mas

que está sendo paulatinamente vencido
por meio de inovações promovidas pela
gerência, em especial às voltadas para a
atuação e exploração em nichos, como
as concessões. Também, é preciso frisar,
são tempos empolgantes. Não há apenas
a hegemonia de grandes empresas.
Muito nos envaidece, neste contexto, um
exemplo bastante citado pelo ministro
Tarcísio, e que foi tema inclusive de um
seminário promovido pelo SINICESP, o case
da MGO, constituída de pequenas e médias
empresas associadas ao Sindicato”.

TOCANDO EM FRENTE
“Estamos estudando com profundidade os municípios do Estado de São
Paulo, para verificar quais delas possuem
potencial para concessões, notadamente, mas não restritamente às de
saneamento. Naturalmente, com foco
nas pequenas e médias empresas, em
um projeto que apresenta capilaridade,
e já conta com grande expectativa por
parte das associadas. Até o momento,

preliminarmente, pudemos detectar ao
menos 80 cidades com suficiente musculatura
para esta modalidade de contratação pública.
Ainda nesta toada, é interessante notar
que, mesmo com o advento da crise, São
Paulo apresentou mais do que o dobro da
média de crescimento do PIB nacional, o que
indiretamente mostra uma capacidade de
investimentos que pode ser um alento para o
setor, se associado às concessões”.

“É interessante notar que,
mesmo com o advento da
crise, São Paulo apresentou
mais do que o dobro da
média de crescimento
do PIB nacional, o que
indiretamente mostra uma
capacidade de investimentos
que pode ser um alento
para o setor, se associado às
concessões.”
Marco Túllio Bottino
Diretor Executivo SINICESP
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FUTURO
“Nós defendemos a noção de
que a infraestrutura é a prioridade
das prioridades. E logicamente,
ainda que as concessões sejam uma
ferramenta essencial para elevar os
níveis e a qualidade do estoque, não
é possível prescindir do investimento
público consistente na área. E porque
sublinhamos muito esta realidade? Por
que sabemos que o empreendedor
privado, legitimamente, somente tem
condições de abarcar os trabalhos onde
há possibilidade de retorno. Por outro
lado, há muito por se fazer. Mesmo

no estado de São Paulo, haja visto as
chamadas “estradas vicinais”. Também
buscaremos, por meio de ensaios, uma
maior esfera de influência política,
como uma forma de contribuir também
como outros temas relevantes não
necessariamente ligados à atividade
fim. É importante buscarmos os
posicionamentos mais adequados
à categoria, até mesmo, como uma
expressão manifesta de defesa mais,
digamos, estendida, dos interesses
setoriais, algo que é previsto na CLT. Não
podemos ficar silentes”.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
“O SINICESP está atento também à
estas possibilidades, pois há uma oferta
de capital ponderável no mercado. Bolsa
é bom? É, mas é jogo. É preciso mostrar
a viabilidade dos investimentos de
infraestrutura via emissão de debêntures

e iniciativas similares, então, pensamos
e atuamos no sentido de trazê-los como
parceiros de fomento às obras. Nos
parece um momento bastante propício
para este tipo de iniciativa”.

LEI DE LICITAÇÕES: ALERTA
“Apesar das tentativas de criação
de uma lei nova, nos parece lamentável
que muito do que havia de negativo na
8.666/93, permanece em vigência. Pior,
vimos com decepção a introdução de
dispositivos perfeitamente dispensáveis
à ela. Infelizmente, a lei que ora volta
ao Senado, após muitos debates na
Câmara, não nos parece ser uma lei que
terá condições de melhorar a atividade.
São diversos pontos, a começar pela
insegurança jurídica que ela, ao invés
de mitigar, pelo contrário, acaba
fomentando ao empoderar mais ainda
o contratante. Vemos com preocupação
a aplicação deste diploma legal que, em
que pese possa não prosperar, insiste
no instrumento do pregão eletrônico,
não resolve as questões ambientais,
uma vez que transfere ao contratado a

integralidade desta responsabilidade,
ataca de forma esdrúxula as questões
de sobrepreço e superfaturamento.
Outro artigo que não teve o tratamento
merecido são os que inferem sobre
a quebra do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, outro
problema que permanece insolúvel.
Também ela sem dúvida, não mitiga
o chamado ‘apagão das canetas’, pois
o estado não dá o suporte necessário
ao gestor. Ainda assim, a respeito
do legislativo, pode-se inferir que o
ano termina com bons prognósticos,
notadamente com o marco regulatório
do saneamento, que vem em muito boa
hora, e que abre o caminho e incentiva
a participação da iniciativa privada em
uma seara absolutamente dominada por
empresas públicas”.
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CONCESSÕES E PPP’S: AVANÇO
“Por fim, a nova Lei de Concessões e
PPP’s, avança com grande desenvoltura,
com destaque para os esforços do
deputado Federal Arnaldo Jardim
(Cidadania/SP), e que admite algo

inédito, que é a dolarização dos
contratos de infraestrutura, o que traz
maior segurança. Além, é claro, de tornar
ainda mais atrativos os contratos para
investidores estrangeiros”.

OPINIÃO: OBRAS PARADAS.
POR QUE DEU RUIM?
“Ainda que estejamos, por lei, restritos
à atuação em São Paulo e, quando
necessária a representação das empresas
em esfera Nacional, nos associamos à
entidades representativas nesta esfera,
tais como Brasinfra e SINDICON, há a
participação do SINICESP em conselhos
superiores como o Construbusiness na
FIESP. Uma rápida análise, demonstra
que este não é um problema tão grande
no estado. O Rodoanel está para ser
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retomado quase que imediatamente;
há duplicações com financiamento do
BIRD; e a conserva e manutenção da
malha viária estadual não concessionada,
também já empenhada e com licitação
prevista para meados de fevereiro/março,
além das vicinais. Houve interrupções
sim, mas quando aconteceram atrasos
de repasses por conta da crise fiscal, em
empreendimentos com contrapartida
Federal, já superados”.

SINICESP 50 anos

PROJETOS,
O CALCANHAR DE AQUILES.
“Vivemos em um país tão
complicado, cartorial e herdeiro das
ordenações ‘manoelinas’ de Portugal,
que quando se pensa em projeto,
a obra não sai por que eles não são
bem feitos. Sabemos que por incúria
e falta de capacidade dos órgãos, os
projetos muitas vezes não param em
pé. Mais do que de São Paulo, este é
o grande problema do Brasil. Como
os projetos vão avançando em idade,
além dos atrasos, gera-se um completo
descompasso de preço. Basta imaginar
um projeto feito há dez anos em uma
área qualquer, e compará-lo com a
realidade encontrada hoje. Muda a
característica da ocupação, muda
até mesmo a geografia. Não adianta
também, por exemplo, em um projeto
rodoviário, fazer uma sondagem a
cada 2 Km isto não oferece um perfil
adequado. E aí, entra também o
‘problema’ dos aditivos, que são uma
palavra demonizada em sua acepção,
que indicam ao grande público algo
como se fosse uma vantagem indevida
às empresas, mas que na verdade é um
grande problema para elas, que ‘em
pleno vôo’, tem que fazer ajustes em

seu dimensionamento inicial, algo que
na maioria das vezes não compensa.
Foge-se do objeto do contrato. Projetos
são um ponto crítico, até por que é com
base neles que se faz uma quantificação
adequada que resulta em uma
precificação adequada. Este conjunto de
fatores leva à ineficiência e desperdício
ao fim e ao cabo. De mais a mais, os
governos pecam em não aproveitar
períodos como este de retração fiscal,
para municiarem-se de projetos. Sem
recursos para obras? Ora, por que não
envidar esforços para projetos bem
elaborados que poderiam ser aplicados
dentro de um ou dois anos, com a
normalização dos recursos? Também,
há os descompassos entre as próprias
entidades que compõem o governo.
Responsabilidade e previsibilidade
dentro dessas responsabilidades são
elementos chave. Outro fator do “deu
ruim”, são os editais, que constituem
a maior fonte de divergências no
segmento de obras públicas, por
que não definem bem o que é
preciso, trazendo a reboque todas as
consequências negativas, como diversos
pleitos, judicialização”.
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A INOVAÇÃO,
A TRADIÇÃO E

Fotos: Rodovias&Vias

O INIGUALÁVEL
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Dentro de uma premissa de evolução incremental, e sob o
manto de seu reputado posicionamento de “overengineering”
(expresso em parte pela filosofia “Dantotsu”, que reúne conceitos
de excelência, e o desenvolvimento de produtos e serviços de
caráter “único” e “inigualável”), a Komatsu Brasil International
Ltda., apresentou, já no começo deste ano, seus novos modelos de
escavadeira hidráulica da classe de 20 t. Com a pesada missão de
superar – com vantagens técnicas e operacionais – e de certa forma
dar continuidade à extremamente popular série “PC200”, as PC21010M0 (standard) e sua versão “truck longo” (em cuja nomenclatura
oficial, é acrescentado sufixo “LC”, de “Long Carrier”), devem ampliar
a presença da marca, no estratégico e acirradamente competitivo
segmento de infraestrutura e construção.
RODOVIAS&VIAS
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M

arca notória na fauna mecanizada
dos canteiros de obra, a novidade
trazida para o Brasil pela segunda
maior fabricante mundial de equipamentos
pesados – a tradicionalíssima Komatsu –
vai esquentar a briga na chamada “linha
amarela”. Segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (ABIMAQ) o segmento, que
cresceu 30% em 2019, deverá sustentar a
tendência de alta, verificada também em anos
anteriores, “puxada” em grande parte pela
fatia que corresponde à de maquinário do
porte de 20 t.
“Com este lançamento, a Komatsu planeja
consolidar sua participação de referência
entre os principais players de mercado
no segmento de 20 t, que hoje concentra
aproximadamente 50% da demanda
brasileira de escavadeiras hidráulicas”, revelou
Luciano do Amaral Rocha, gerente Geral
de Construção. Para encarar este cenário
desafiador, a empresa
apostaeste,
na introdução
omento
que possui
dos modelos PC210-10M0
e PC210LC-10M0,
grande expectativa
embutida,
com um conjuntoede
aperfeiçoamentos
que uma
que
tem nas concessões,
representa
“uma evolução
natural
de umrumo
possibilidade
viável de
arrancada,
modeloàjáuma
consagrado
no mercado”.
As novas Mais
retomada
de crescimento.
Power que
Crawlers
o “PC” no
codinome),
isso, a(daí
alternativa
mais
segura (senão
desta forma,
se posicionarão
com atotal
foco
a única),
para promover
preservação
em produtividade,
com tecnologia
do patrimônio
rodoviárioe baixo
existente,
custo de
manutenção. Entreimpulsionando
as mudanças os
simultaneamente,
mais destacadas
Ricardo
Zurita,àgerente
incrementos
necessários
“linha dede
frente”
Marketing
de Produto,
apontou nacional.
“alteramos
da logística
de transportes
o design da caçamba, o qual favorece
sua penetração no material durante a
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Ricardo Zurita, Gerente de Marketing de Produto

(a PC200-8), devido, em parte a um regime
mais baixo de rotações, pois naturalmente, há
uma maior reserva de potência (igualmente
gerenciada de forma inteligente). É mais
força com menos esforço. Sob o prisma da
segurança, a cabine foi elevada melhorando a
visibilidade, atendendo à especificação G1 de
resistência à impactos. Além disso, as PC210
apresentam maior estabilidade em relação
às anteriores, por apresentarem maior peso
operacional. Também foi adicionada uma
chave geral, e a antena de transmissão de
dados, antes externa, passou a ficar instalada
no interior da carenagem da máquina, o que,
de quebra, resultou em uma aparência mais
“limpa” do equipamento. Por fim, merece
destaque a experiência do operador, que
passa a contar com rádio e entradas auxiliares
de USB e 12V (compatíveis para carregar
celulares, por exemplo, como nos automóveis)
e câmera traseira. Assim, Rodovias&Vias
deve acompanhar o avanço dos testes com
as novas máquinas e seus parâmetros de
desempenho, em edições futuras, para melhor
detalhar seu funcionamento in loco, e colher
as impressões sobre os equipamentos.

Fotos: Rodovias&Vias

escavação, inclusive demandando menos energia e,
consequentemente, contribuindo com a redução do
consumo de combustível. Os volumes disponíveis
de caçamba continuam similares à geração anterior,
de 1,2m³ e 1,5m³, dependendo da configuração
e aplicação considerada; Incrementamos a
acessibilidade aos itens de manutenção de rotina,
como filtros e indicadores de nível de fluidos; além
a coroa recebeu diversos pontos de reforço, uma
vez que é nela que se concentra grande parte do
esforço que a máquina faz”. Outra inovação, a base da
lança, é executada em ferro fundido e não em chapa,
pois também este é um ponto de desgaste crítico”,
salientou. Mas as novidades não param por aí: o
competente motor Komatsu SAA6D107E-1 continua
lá, mas recebeu um full remap na sua eletrônica,
fazendo a “cavalaria” saltar dos anteriores 138 HP
de potência líquida, para 165 HP. Do mesmo modo,
todo o sistema hidráulico foi otimizado, contribuindo
para maior eficiência energética, com significativa
redução de perdas, uma vez que testes realizados
pela Komatsu com padrões de trabalho típico,
aferidos via Komtrax, apontaram uma economia de
combustível de 19% em relação à geração anterior
da linha PC200 (no caso, a PC200-8M0) e de até 26%
quando comparada à primeira PC de oitava geração

Luciano do Amaral Rocha, gerente Geral de Construção
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CAPILARIDADE 1
Os novos modelos PC210-10M0 e PC210LC10M0 estarão disponíveis nas 27 lojas dos 10
distribuidores da Komatsu a partir de fevereiro.
Confira a listagem completa dos distribuidores:
Mantomac Comércio de Peças e Serviços
Ltda. (Farroupilha – RS, Blumenau e Chapecó
– SC), Vianmaq Equipamentos Ltda. (Campo
Largo, Cascavel e Maringá – PR), Vamos Máquinas
Ltda. (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Bauko
Máquinas S/A (Osasco e Rio Claro – SP, Tanguá – RJ,
Serra – ES), Mason Equipamentos Ltda. (Contagem,
Montes Claros e Uberlândia – MG), F.W. Máquinas
Distribuição e Comércio Ltda. (Salvador – BA e
Recife – PE), Distribuidora Cummins Diesel do
Nordeste Ltda. (Fortaleza – CE), Distribuidora
Cummins do Centro-Oeste – DCCO (Paraíso do
Tocantins – TO, Goiânia e Rio Verde – GO e Brasília
– DF), Motobel Motores de Belém Ltda. (São
Luís – MA, Ananindeua, Marabá e Paragominas
– PA e Manaus – AM) e Noroeste Máquinas e
Equipamentos Ltda. (Porto Velho – RR).

PRESENÇA NO BRASIL
Parte de um plano de expansão global da
marca, a pioneira planta de Suzano (SP), primeira
da Komatsu fora do Japão e estabelecida em 1975,
foi o início de uma bem-sucedida abordagem no
país. O “conteúdo nacional”, pode ser considerado
um ponto forte da estrutura, que conta com
instalações plenas, que incluem fundição própria,
processos de usinagem, caldeiraria, montagem,
inspeção final e expedição. Ao todo são mais de
3.500 funcionários em mais 4 parques fabris Arujá (SP), Lagoa Santa (MG), Belo Horizonte (MG),
Parauapebas (PA) e São José dos Pinhais (PR) –
além da sede administrativa em São Paulo (SP).

CAPILARIDADE 2
Dotada de uma rede sólida de distribuidores
com presença em todo o território nacional,
a Komatsu é focada em atender os clientes
entregando (como era de se esperar) alto padrão
de excelência, com oficinas equipadas, centros
de distribuição de peças de reposição, assistência
técnica dedicada e corpo de vendas preparado
para dar suporte à quem procura produtividade,
rentabilidade e confiabilidade.
RODOVIAS&VIAS
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PPP's – Ponte Salvador-Itaparica

DE TODOS
OS SANTOS.
DE TODO O
BRASIL.

E mal caía o pano,
do passado ano.
Da terra onde “até o Sol é brasileiro”;
veio certeira notícia;
de um vitorioso ponteiro.
Negócio da china;
a Ponte de Salvador e Itaparica;
É o país que sai do papel.
Galope intenso, rumo ao futuro.
A vanguarda baiana lidera, causando imenso tropel.
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PPP's – Ponte Salvador-Itaparica

A

história conta que o Brasil nasceu
na Bahia. Deste modo, nada mais
justo que um país que recusou
render-se à uma grande crise, tal como uma
fênix, ressurja imponente em seu próprio
berço, cercado de uma grande expectativa,
facilmente traduzida em números.
Compondo o gatilho de um renovado
ânimo, o certame realizado pelo governo
baiano na mais importante bolsa de valores
nacional, dá o tom do que – espera-se –
está por vir neste 2020, ao inaugurar o que
já se convencionou nominar como “as
grandes licitações”, iniciativa verificada e
paulatinamente levada a cabo, tanto na
esfera Federal, quanto pelos estados mais
avantajados da república. Especificamente
no caso baiano, é digno de nota o registro
de que se trata de mais do que uma
retomada. Antes, é o ressarcimento de uma
dívida histórica com uma população que
cresceu em diversos aspectos, a ponto de
tornar-se a referência inconteste da porção
nordeste: “A obra vai mudar o patamar de
desenvolvimento do estado, elevando o
índice de renda e de empregabilidade da
população. Também não tenho a menor
dúvida ao afirmar que a ponte representará
um grande crescimento de investimento
imobiliário numa das áreas mais bonitas
da Bahia”, avaliou o governador Rui
Costa (PT/BA), para quem os trabalhos
representarão ainda, um “desenvolvimento
ambientalmente sustentável das cidades
que compõem a ilha de Itaparica, o
Recôncavo e o Baixo Sul do estado”.

Governador Rui Costa (PT/BA)

"A obra vai mudar o patamar
de desenvolvimento do
estado, elevando o índice de
renda e de empregabilidade
da população. Também
não tenho a menor dúvida
ao afirmar que a ponte
representará um grande
crescimento de investimento
imobiliário numa das áreas
mais bonitas da Bahia."
RODOVIAS&VIAS
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NOVO CÁLCULO DA ROTA

Foto: Camila Souza GOV/BA

Com 12,3 Km, e contemplando, de fato, um
complexo muito maior (a ponte está incluída
no "Sistema Viário do Oeste", que prevê a
implantação dos acessos ao dispositivo em
Salvador, por túneis e viadutos, a ligação à
BA-001 em Vera Cruz, juntamente uma nova
rodovia expressa, e a interligação com a Ponte
do Funil, a ser revitalizada), as obras serão
capazes de encurtar o acesso entre alguns
municípios e a Capital em pelo menos 100 Km,
de acordo com o vice-governador e secretário
de Desenvolvimento Econômico João Leão.
Segundo ele, o empreendimento classificado
como “um novo vetor de desenvolvimento
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João Leão , Vice-governador e
secretário de Desenvolvimento Econômico
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para a Bahia”, tem potencial para dobrar
a receita do estado, um salto significativo
dos atuais cerca de R$ 44 bilhões, para os
mais de R$ 80 bi estimados para quando a
estrutura estiver entregue, com previsão
para janeiro de 2025. “Este projeto já tem
meio século. Vários governadores tentaram
e não conseguiram, mas agora ela sairá do
papel”, definiu o vice-governador, que ainda
adicionou que a “bonitona” (apelido por ele
cunhado), será a segunda maior ponte da
América latina, beneficiando de imediato
10 milhões de pessoas em 250 cidades das
regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul,
gerando, durante sua construção por volta
de 7 mil empregos diretos. Também muito
atuante neste movimento fundamental, o
secretário estadual de Infraestrutura, Marcus
Cavalcanti, destacou que a PPP, que prevê a
gestão e administração da ponte por 30 anos,
com investimento de R$ 6 Bilhões (total) e
R$ 1,5 bilhão de contrapartida do estado, é
mais um de diversos projetos “engatilhados”
para este ano, adiantando que o governo
planeja solicitar a concessão do Aeroporto de
Porto Seguro, além de viabilizar a recuperação
de 750 km de rodovias: “temos um ano de
2020 com grandes perspectivas”, resumiu.

"Este projeto já tem
meio século. Vários
governadores tentaram
e não conseguiram, mas
agora ela sairá do papel."

Foto: André Curvello - GOV/BA

PPP's – Ponte Salvador-Itaparica

A TURMA DO “C”
Não é exatamente uma novidade
o apetite que o Brasil tem provocado
recentemente no exterior, especialmente
entre os investidores chineses. Assim, os
conglomerados vencedores, que atendem
pelo nome de “Consórcio Ponte Salvador
Itaparica”, e formado por China Railway 20
Bureau Group Corporation – CR20; CCCC South
America Regional Company S.A.R.L – CCCC
SOUTH AMERICA e China Communications
Construction Company Limited – CCCCLTD,
sinalizam uma movimentação mais consistente
de representantes da imensa nação asiática
em direção ao segmento de infraestrutura
no Brasil (assumindo uma postura mais ativa

do que a de observadores, adotada por
executivos da Própria CCCC quando de outra
ocasião na B3, o leilão de exploração da MS306, vencido pelo “Consórcio GLP”), algo que
ficou mais evidente em declarações de Lin Li,
Chief Executive Officer da CCCC: “o Governo
do Estado da Bahia colocou bastante garantias
pela parte pública, então viabiliza o projeto.
Nós do consórcio faremos a nossa contribuição
para trabalharmos junto com o Governo
do Estado para executar a obra e realizar o
sonho do estado da Bahia”. Ao que parece, há
um novo ritmo para aquecer os tamborins.
Presumivelmente, com o enredo dos próximos
anos, a ser cantado também em mandarim.
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EVENTOS

BODAS DE OURO

DA ENGENHARIA
Em noite de gala, SINICESP comemora 50 anos de atuação, evidenciando
confiança em um novo ponto de inflexão no ambiente de negócios da
construção pesada. Ocasião, que contou com a presença de autoridades e
personalidades marcantes na história do sindicato, também foi palco do
lançamento da edição comemorativa do livro em homenagem às 5 décadas
da instituição.
68

RODOVIAS&VIAS

SINICESP 50 Anos

“U

ma celebração das bodas de ouro
com a engenharia”. Precisa e
sintética, a definição de Ubirajara
Rodolpho Amorim, um dos fundadores do
Sindicato da Indústria da Construção Pesada
do Estado de São Paulo, também explicita o
compromisso selado ao longo das vidas dos
cerca de 300 convidados que atenderam ao
jantar promovido pelo SINICESP no Clube
Atlético Monte Líbano, em dezembrina e
aprazível noite paulistana. “O governo de São
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“O governo do estado convida o
SINICESP e seus associados para
uma grande parceria de retomada
de obras. Vamos avançar juntos.”
Rodrigo Garcia
Vice-governador do Estado de São Paulo

Paulo reconhece o trabalho, a dedicação e as
preponderantes ações e contribuições feitas
pelo SINICESP ao estado ao longo de seus
50 anos. É uma alegria, por outro lado, poder
trabalhar tão intensamente junto à diretoria
desta instituição e junto ao governador João
Doria, no sentido de retomar os investimentos
necessários para a infraestrutura paulista”,
afirmou Rodrigo Garcia, vice-governador do
Estado de São Paulo, evidenciando um dos
vários papéis fundamentais desempenhados
pelo sindicato. “Vivemos tempos desafiadores
tanto para São Paulo, quanto para o Brasil, em
um cenário onde temos comprometidos cerca
de 97% do orçamento para a seguridade social.
Daí a necessidade e a coragem de promover

“Temos a segurança de contar
com esta instituição para
promover os avanços necessários
aos transportes e à mobilidade
desta megalópole. Aliado às
políticas públicas, sabemos
também que o sindicato é
instrumental para a redução das
desigualdades e o bem estar de
toda a população”
Edson Caram
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes
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reformas, no sentido de flexibilizar recursos para
esta área fundamental. Contamos então, com o
diálogo junto ao SINICESP, para encontrarmos
as formas de fazer o enfrentamento adequado
à esta realidade, com muito respeito e lisura.
É premente tornar a gestão pública mais
eficiente, até como uma forma de obter espaço
fiscal para novas contratações. Paralelamente,
empreendemos esforços para criar as
condições de desenvolvimento, por meio de
uma robusta carteira de concessões e PPP’s, de
21 projetos, que o governo está preparando”,
revelou o vice-governador, antes de fazer um
chamamento: “Por isso, o governo do estado
convida o SINICESP e seus associados para uma
grande parceria de retomada de obras. Vamos
avançar juntos ”, finalizou. Também o secretário
Municipal de Mobilidade e Transportes da
maior e mais rica cidade do país, Edson Caram,
fez questão de registrar suas percepções: “Esta
é uma data digna de nota. Um marco histórico

SINICESP 50 Anos

“É preciso registrar que estas
5 décadas deste elemento agregador
que é o SINICESP, representam
também a construção de
oportunidades que se concretizaram
por meio das grandes obras que as
empresas que o constituem foram
capazes de realizar.”
Luiz Albert Kamilos
Presidente do SINICESP
para a construção civil e para a infraestrutura
paulista. Tenho plena convicção, que com a
retomada que se avizinha nos próximos anos,
o SINICESP obterá sucesso em, mais uma vez,
em exercer o seu protagonismo. Sabemos
das enormes contribuições já feitas, e temos
a segurança de contar com esta instituição
para promover os avanços necessários aos
transportes e à mobilidade desta megalópole.
Aliado às políticas públicas, sabemos também
que o sindicato é instrumental para a redução
das desigualdades e o bem estar de toda
a população, dentro de planos voltados à
elementos que primem pela eficiência dos
deslocamentos, de todas as capacidades,
fundamentais para um sensível incremento
à qualidade de vida de todos. Contamos com
a persistência do SINICESP na defesa dos
interesses deste setor tão crítico e importante
para a gestão pública”, comentou.

Alinhado aos ideais voltados ao
desenvolvimento, que norteiam desde o
princípio a entidade que representa, Luiz Albert
Kamilos, presidente do SINICESP, por sua vez
declarou: “O setor que o SINICESP representa
há 50 anos, é uma das principais ferramentas
do desenvolvimento paulista, e em última
análise, do Brasil. Suas associadas colaboram
de forma efetiva para o fomento aos setores
industrial, agrícola, social, financeiro e toda uma
rede de atividades econômicas que induzem à
prosperidade. Este papel fundamental, por si só,
já seria motivo de comemoração. Mas é preciso
registrar que estas 5 décadas deste elemento
agregador que é o SINICESP, representam
também a construção de oportunidades que se
concretizaram por meio das grandes obras que
as empresas que o constituem foram capazes de
realizar. Jamais renunciaremos ao nosso papel de
promotores do progresso social”, disse.
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“Com transparência e critérios
legalistas, independente das
conjunturas econômicas e
políticas, este sindicato nunca
desistiu e nem desistirá de
perseguir a realização de
grandiosas obras, como um meio
profícuo, justo e honesto de
beneficiar a população.”
Carlos Pacheco Silveira
Presidente do Conselho Superior do SINICESP

UMA CASA QUE AVANÇOU
COM O SEGMENTO
“No contexto de uma expectativa histórica,
um espectro de 50 anos dificilmente deixa
de marcar grandes acontecimentos. O ano,
era 1959. E de lá para cá, a notável e imensa
evolução no setor. E o SINICESP evoluiu
com a construção pesada. Nossa trajetória
não foi fácil, mas esta associação soube, ao
defender as bandeiras do desenvolvimento,
vencer os desafios que se opuseram ante
seu avanço”, avaliou Carlos Pacheco Silveira,
presidente do Conselho Superior do SINICESP.
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“Com transparência e critérios legalistas,
independente das conjunturas econômicas
e políticas, este sindicato nunca desistiu e
nem desistirá de perseguir a realização de
grandiosas obras, como um meio profícuo,
justo e honesto de beneficiar a população, e
obter legitimamente o crescimento de suas
integrantes, gerando empregos e todo um ciclo
produtivo virtuoso, que, de forma inequívoca,
contribuiu e certamente ainda contribuirá – e
muito - para o estado e o país”, disse.

SINICESP 50 Anos

“Acreditarmos em tempos
vindouros melhores e
prósperos, esta entidade,
intransigentemente, busca
junto ao poder público e demais
contratantes de obras e serviços,
o diálogo franco que, certamente
frutificará na forma da
retomada de trabalhos.”
Marco Túllio Bottino
Diretor Executivo do SINICESP

LÍDER INCONTESTE
Também homenageado na ocasião por
iniciativa dos colaboradores e dirigentes
da instituição, Marco Túllio Bottino, diretor
Executivo do SINICESP, cuja relevante
e irredutível atuação tiveram papel
determinante para o êxito da associação,
afirmou: “Celebramos os 50 anos do SINICESP,
em tempos bastante turbulentos, é verdade.
Mas albergados sob o teto de uma sede
própria, que é a efígie da galhardia dos
que se irmanam, se juntam, mirando um
objetivo comum: o desenvolvimento. Mas
não um desenvolvimento a qualquer custo.
Antes, um desenvolvimento carregado de
confiança, permeado pela sustentabilidade

em todos os seus aspectos e absolutamente
apoiado em boas práticas republicanas”,
frisou o diretor. “Por acreditarmos em
tempos vindouros melhores e prósperos,
esta entidade, intransigentemente, busca
junto ao poder público e demais contratantes
de obras e serviços, o diálogo franco que,
certamente frutificará na forma da retomada
de trabalhos, bem como o estabelecimento
de posicionamentos aclarados e da utilização
de instrumentos capazes de atingir os novos
e necessários patamares que o estado de São
Paulo demanda para sua infraestrutura. Por
São Paulo. Pelo Brasil. Eis o fulcro da atuação
deste sindicato”, finalizou.

PUBLICAÇÃO COMEMORATIVA
“SINICESP 50 ANOS”, O LIVRO
Impresso em um dos maiores parques
gráficos disponíveis no país, a edição especial de
aniversário que marca meio século de história do
Sindicato, é também um apanhado dos fatos e
retrospectos das ações que frutificaram na pujante
infraestrutura paulista. Verdadeiros monumentos
da moderna engenharia, as obras tocadas pelas
empresas associadas do SINICESP, tais como
a emblemática rodovia dos Imigrantes e o
Rodoanel Mário Covas, para citar alguns exemplos,
simbolizam em alta definição o quão importante
tem sido a presença da entidade para os caminhos
do desenvolvimento do verdadeiro “país amigo do
Brasil” que é o Estado de São Paulo.
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A NOVA EDITORIA QUE BUSCARÁ
ENTENDER O VELHO PROBLEMA DAS
PARALISAÇÕES DE OBRAS NO BRASIL.
Passe adiante. Finja que não me viu. Ou então, viva vívida ignomínia, e me
tome como exemplo de sua indignação. Eu sou uma de muitas. Verdadeira legião.
Eu sou o tempo que para. Eu sou o ajuntado de todos os temores, de muitos
empreendedores. Imersa em meu nada, nada preciso fazer para causar a ruina.
Eu sou o futuro impossível e inconcluso, que vive em um canteiro sem máquinas.
Sem som. Eu sou a obra parada. Eu sou a epítome do atraso, para o que vocês
chamam de nação.
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É

desnecessário descrever em
pormenores os já sabidos prejuízos
que as paralisações de trabalhos
de infraestrutura causam - reiteradamente
- ao Brasil. Na abstenção das palavras, que
os números falem por si: o instantâneo
revelado pela auditoria do Tribunal
de Contas da União em meados deste
2019, assusta na mesma medida em que
preocupa. São mais de 14.403 contratos
estancados ou com baixíssima execução,
o que corresponde a mais de um terço
(37,5%) das obras que deveriam estar
em andamento no país. Somadas elas
constituem um vultoso montante de R$
144 bilhões, dos quais apenas R$ 10 bi
foram efetivamente aplicados. Ainda, de
acordo com o documento da corte, a que
a Central de Jornalismo deste periódico
teve acesso, refinando a análise apenas
para as obras do “Plano de Aceleração
do Crescimento” (PAC), consideradas
prioritárias para o país, cerca de 21%
encontram-se estagnadas. E de novo, o
correspondente em recursos assombra:
de R$ 663 bilhões inicialmente previstos,
pelo menos R$ 127 bi estão “atrelados”
(para usar a mesma terminologia do
documento) à obras paradas. É. Deu ruim.
Mas por que? Rodovias&Vias saiu à cata
de respostas para o pesadelo brasileiro das
obras paralisadas. Se por um lado, ainda
no mesmo documento, o TCU apontou
algumas causas (veja gráfico), por outro,
há muitos detalhes a entender. Por que
deu ruim? São vários motivos, para além
da natureza da gestão pública, sempre o
“mordomo” do enredo.
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PROJETOS E PROBLEMAS
Executivos consultados, apontaram
que em sua maioria, os contratos “nascem”
errados, fruto de projetos mal feitos,
desatualizados, ou de projetos que começam
a sofrer problemas desde a sua própria
contratação. Neste cenário de sucessivos
erros, é possível ao menos apontar este como
o primeiro motivo, mas não o único, em uma
realidade de culpas concorrentes, em que
cada player no setor de infraestrutura tem
um pouco de responsabilidade. Some-se a
isso um arcabouço de leis desequilibrado
em relação ao compartilhamento de riscos

(o que nunca foi um problema muito grande
para a iniciativa privada, mesmo com projetos
ruins), além de um empresariado que se
“acostumou” a fechar um contrato primeiro,
para depois ver as formas de ajustá-lo durante
a execução. Fechando o cenário, o aumento do
controle social, com uma mídia tecnicamente
desinformada na mesma medida em que é
atuante, e mesmo com uma mudança de perfil
dos órgãos de controle, e os riscos embutido no
projeto, a depender da maneira com que eles se
materializam pode ser devastador, efetivamente
impedindo a execução das obras.

O CONTEXTO DOS
PROJETOS
NOS CONTRATOS

Jeffrey Delmon, especialista do
Banco Mundial para PPP’s
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Jeffrey Delmon, especialista do Banco
Mundial para PPP’s, e estudioso do tema de
alocação de riscos e estruturação de contratos de
infraestrutura há quase 3 décadas, observou que
a média do tempo transcorrido para elaboração
de projetos no Reino Unido, um dos países
pioneiros e mais avançados no tema (ainda que
não imune à problemas em suas contratações),
é de 2 anos, representando um montante em
volta de 2 a 5% do valor total de contrato. Em
contrapartida, no Brasil, não é exatamente
incomum, certames que estabelecem um tempo
máximo de elaboração que fica em torno de 90
dias, como diversas vezes este periódico noticiou.
Isto, com o orçamento limitado a um teto
máximo de 1% do valor do contrato em muitos
casos, conforme apurado.
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INSEGURANÇA

JURÍDICA

PARA COMPREENDER MELHOR AS QUESTÕES QUE, QUANDO NÃO RESULTAM EM EXTENSOS
CONTENCIOSOS, OU NA LIQUIDAÇÃO DO “ESTOQUE” DE ENGENHARIA NACIONAL, DESANDAM NOS JÁ
MENCIONADOS ATRASOS DE OBRAS DE IMPACTO PARA O PAÍS, RODOVIAS&VIAS ENTREVISTOU COM
EXCLUSIVIDADE, O ADVOGADO CAIO SOUZA LOUREIRO, ASSOCIADO DA MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO
MARQUES, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESPECIALISTA EM CONTRATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..

“O empreendedor se vê em

um ambiente inseguro. Isto,
sem contar a passagem do
tempo, pois o prazo para uma
emissão de licença, previsto
inicialmente para poucos
meses, em algumas
ocasiões atravessa um, dois
anos, isto quando não volta
com condicionantes que
por vezes inviabilizam a
execução.”
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R&V: Podemos afirmar que há uma relação de
pouca atuação consertada entre as instituições. De
que maneira isto incide diretamente sobre a falta de
segurança percebida nos contratos?
Caio Loureiro: Existem conflitos tanto dentro de
estruturas quanto de uma mesma administração. São
divergências, que trazem desarmonia. Sabemos que
às vezes dois, três órgãos debruçam-se sobre o mesmo
tema, o que é até desnecessário. Some-se a isso uma
articulação pobre entre eles, que muitas vezes ‘não se
conversam’, e você tem mais um fator preponderante.
Já pegamos casos de obras em que o órgão ambiental
colocou como condicionante a entrega de 200
veículos. Ora. Qual é o benefício, a compensação
ambiental que há neste tipo de demanda, sendo que
o próprio órgão sequer tinha 200 agentes atuando na
região? Então, o empreendedor se vê em um ambiente
inseguro. Isto, sem contar a passagem do tempo,
pois o prazo para uma emissão de licença, previsto
inicialmente para poucos meses, em algumas ocasiões
atravessa um, dois anos, isto quando não volta com
condicionantes que por vezes inviabilizam a execução.

Entrevista: Caio Souza Loureiro

Associado da Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques, Sociedade de Advogados
Pode-se dizer que falta uniformidade
de entendimento quanto à temas e conceituações que emanam dos próprios órgãos de
controle?
Há divergências de posicionamento e
interpretações dentro destes mesmos órgãos.
Tem-se uma burocracia técnica e muito bem
preparada que dá suporte às decisões dos
ministros, é verdade. Mas, também é verdade
que cada um deles possui suas próprias visões.
Acontece, por exemplo, de mudarem instruções
normativas, e mesmo mudarem entendimentos
até então consolidados. Se este fato for colocado
em uma perspectiva de longo termo, como
por exemplo um contrato de concessão, fica
fácil compreender o porquê dessa insegurança
jurídica. Se já é problemática a insegurança
em um contrato curto, de recape de 6 meses,
imagine um contrato mais longo, com ‘n’
mudanças ao longo do tempo.
Qual a origem destas divergências e
interpretações diversas? A interpretação legal
é mais subjetiva do que objetiva?
Tanto a administração quanto os órgãos de
controle, ainda olham para as licitações sob as
lentes da lei 8.666/93. E isso gera alguns ruídos
– até desnecessários – quando se passa a querer
aplicar, por exemplo para as concessões, itens
da ‘8.666’. E isto é especialmente complicado
quando nos voltamos às questões de projeto.
Até por que a estrutura das concessões, são
pensadas justamente para corrigir as distorções
da Lei. Com a noção de compartilhamento
de riscos, que em essência é um instrumento
legítimo quando bem aplicado, nós vemos
que muitas vezes, o ente privado é obrigado
a assumir os riscos de um projeto do qual não
participou. Daí que nas concessões procura-se
também delegar ao licitante a responsabilidade
pela elaboração de projeto. Hoje, temos
diversos exemplos de órgãos de controle do
judiciário, ou mesmo da própria administração,
que querem uma maior proximidade entre
a lei e as concessões. E isto é o que de pior
pode acontecer, pois a inserção de elementos
estranhos, gera uma situação onde se chega ao
pior dos mundos, quando tempestivamente
se altera as condições, mas não se altera a
distribuição dos riscos.

“Com a noção de compartilhamento
de riscos, que em essência é um
instrumento legítimo quando bem
aplicado, nós vemos que muitas
vezes, o ente privado é obrigado a
assumir os riscos de um projeto do
qual não participou.”
E o advento do RDC, e mesmo do
RDCI, não deveria dirimir um pouco este
problema?
O RDC foi uma tentativa de modernizar
a alocação de riscos, a partir do princípio
que a literatura consolidada a este respeito,
preconiza a alocação dos maiores riscos à
quem tenha maior capacidade de gerenciálos, ou a maior capacidade de evitar ou
mitigar tais riscos. Contudo, não faz sentido
nenhum tentar melhorar a alocação de
riscos, passando-os para o particular e, no
entanto, mantendo na administração a
elaboração do projeto. Agora, por meio da
contratação ‘semi-integrada’, surgida na
lei das estatais, e que pode ser incorporada
à legislação das licitações, atualmente
tramitando no Senado, percebemos que se
repete um problema de misturar itens de
diferentes dispositivos para tentar corrigir
algo que já não funciona. Daí que volta-se à
licitação feita já com o projeto básico - algo
que já havia sido alvo de muitas críticas
– e admite-se que o particular assuma a
integralidade do risco. Um risco, que durante
a execução do contrato pode se mostrar
um risco impossível de superar. Então, me
parece que quando havia a possibilidade de
corrigirmos um dos motivos principais do
‘por que deu ruim’, mas, nos vemos às voltas
com um ‘por que deu pior. Então, apesar de
ter consistido um instrumento que oferecia
melhores possibilidades, a contratação
integrada, além de “mal aplicada”, não foi
compreendida em sua compleição, nem
por parte dos órgãos de controle, e muito
menos por parte da iniciativa privada.
RODOVIAS&VIAS
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E quanto às sempre discutidas questões de técnica x preço?
Em nenhum momento, em qualquer artigo
do nosso arcabouço de leis, há uma vinculação
absoluta que estabelece o melhor preço como
critério preponderante. Não há. O que há é uma
margem discricionária para que o administrador
eleja o que, caso a caso é mais conveniente.
Contudo, infelizmente, o preço foi ganhando
primazia em detrimento da técnica. Criamos
uma série de benefícios quanto ao preço, e
uma série de dificuldades quanto à técnica.
A começar pelo óbvio: ‘se eu gasto menos,
estou contratando melhor’. Isto faz parte do
imaginário comum, até. Mas, nem sempre pagar
menos é vantagem. Esta é uma vinculação
artificial, por tanto. O outro problema, foi criado
por uma desconfiança em relação à técnica,
por suposições de que por meio dela seria
possível burlar ou direcionar uma contratação.
O que é até compreensível, pois a técnica
possui um pouco de elemento subjetivo. Logo,
esta característica seria incompatível com
critérios objetivos estabelecidos pela ‘8.666’,
por exemplo. E o que foi gerado com isso? Uma
dificuldade enorme por parte do administrador
em pontuar a técnica, sob o risco de
descumprimento da lei. Mesmo as tentativas de
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atrelar uma graduação à ela possui algo de
subjetividade. Naturalmente que excessos
e desvios foram em parte responsáveis pela
prosperidade dessa ‘desconfiança’. E assim
foi-se aos poucos minando a capacidade
do administrador em julgar a técnica. Até
chegarmos ao ponto – e esta é inclusive
uma recomendação do TCU - de avaliar a
experiência, pelo viés de domínio técnico
por meio do maior número de execuções
similares ao objeto. Houve projetos bons
contratados por menor preço? Houve. Mas
definitivamente esta não é uma regra.

“Nem sempre pagar menos é
vantagem. Esta é uma vinculação
artificial, por tanto. O outro problema,
foi criado por uma desconfiança em
relação à técnica, por suposições de
que por meio dela seria possível
burlar ou direcionar
uma contratação.”

Entrevista: Caio Souza Loureiro

Associado da Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques, Sociedade de Advogados
O legislativo parece ter percebido
alguns destes problemas e tem procurado
dar celeridade a itens como o projeto de
Lei 559/2015, ainda que com diversos
apensados tanto do Senado quanto da
Câmara. Qual sua percepção a respeito?
Há a intenção de que antes do recesso do
meio de ano, ele seja aprovado. Em que pese
o texto já tenha sido melhor, ele ainda traz
alguns avanços. Da forma como ele está hoje,
por exemplo, a ordem de paralisação, passará
a considerar os custos de desmobilização
e administrativos que o particular terá,
enquanto da suspensão da obra, versus os
custos indenizatórios para a gestão pública,
uma vez que estes seriam incluídos como
um elemento suficientemente pesado
para integrar uma possível compensação.
O poder público teria que avaliar melhor,
desta forma, se valeria mais apenas parar e
ressarcir, ou ‘tocar’ e depois ajustar. Diferente
do que ocorre hoje, em que se paralisa o
trabalho por ‘n’ motivos e responsabilidade é
atribuída ao contratado pura e simplesmente,
que evidentemente, fica com todos os
ônus durante um tempo indeterminado.
Também o advento da conta vinculada,
onde a administração depositaria os recursos
destinados, consiste uma boa iniciativa, como
uma forma de assegurar que estes montantes
efetivamente cheguem ao seu destino.
Rescindir ou continuar? Eis a questão.
Em muitos casos, resta um “limbo” como
opção Como sair dele?
Da forma como estão, muitos contratos
obrigam a ambas as partes a ‘morrerem
abraçados’, pois as condições são ‘hiperlimitadas’. Basta verificar que muitas
atitudes somente podem ser tomadas
após um trânsito em julgado. Ora, vencidas
todas as instâncias, há – no mínimo – um
período que facilmente chega a dois ou
mais anos. Frente a um tempo de execução
que normalmente está atrelado à prazos
políticos, vemos que por um lado, perde-se a
capacidade técnica de uma empresa que até
estava performando, e ao fim das contas, a

administração pública fica sem o objeto do contrato,
ou tendo que relicitá-lo, e na melhor das hipóteses,
começar tudo (o processo) de novo. Em outros casos,
o próprio poder público vê que só aplicar multa em
cima de multa, não é o caminho para uma solução.
Então, aos poucos, vemos que as gestões mais
comprometidas têm atentado para estes novos
caminhos. Ainda assim, é preciso vencer a etapa
de homologação do acordo, o que nem sempre
é simples, e às vezes, resulta em até mais ações
judiciais
E o que fazer para melhorar este cenário? Quais
tipos de instrumentos poderiam ser utilizados?
É preciso urgentemente nos despirmos de
algumas ‘tradições’. Muitos alegam preocupação
que, com empresários obtendo lucro justo por
trabalhos prestados, ou tendo maior facilidade
em sair de acordos que não oferecem vantagem
nenhuma a ninguém, resultaria numa ‘balbúrdia’
no país. Mas, afinal, a ‘balbúrdia’ já não está instalada
da forma como as coisas são? Há muita resistência
quanto às alternativas que podem solucionar as
coisas. Bem como há um movimento em direção
a um maior diálogo, o que é a base para qualquer
tipo de avanço, mesmo que se leve em conta um
tempo de ‘maturação’, necessário para que os
diversos atores se ajustem às novas realidades e
regras. Ademais, é necessário haver uma anuência
geral, de que muitos contratos são celebrados sem
todas as condições de execução especificadas – o
que é perfeitamente normal. Não quer dizer que
houve algo insidioso quanto à isso. Para tal, um
período de ‘eficácia contida’, muito utilizada em
contratos entre empresas privadas, poderia ser a
solução, pois ofereceria o tempo necessário para ver
o andamento, com reavaliações previstas capazes de
apontarem se os desempenhos (de ambas as partes)
realmente caminham em direção ao atingimento
do objeto principal. É preciso entender que o
interesse público e o interesse privado possuem
mais pontos de convergência do que divergentes.
Oferecer condições, não é partir de presunções
e pressupostos de malversação ou até mesmo
improbidade. Não é mais viável partir do princípio
que todos estão errados e continuar a persistir em
um erro. E isto vale para todo e qualquer player
envolvido em um contrato. É preciso – em amplo
sentido – fazer uma autocrítica.

RODOVIAS&VIAS

83

MOBILIDADE

SÃO PAULO SPRINT
Audacioso “Plano Cicloviário 2020” paulistano de ampliação, requalificação,
manutenção e melhorias nas ciclofaixas, promete maior conforto e segurança para
a crescente comunidade de ciclistas da capital. Programação prevê ainda 12 km de
remanejamento e/ou remoção de rotas conflitantes. A exemplo de outras grandes e
densamente ocupadas cidades espalhadas pelo mundo, o mais rico município do Brasil,
consolida uma abordagem modal capaz de incentivar, definitivamente, um meio de
transporte bastante popular e não poluente: “Não sou conduzido, pedalo”.

R

odovias&Vias teve a oportunidade
de conversar, há alguns anos com
um entusiasta do ciclismo. Na pauta,
mobilidade urbana, iniciativas sustentáveis e
um assunto que desembocou em suas visões
acerca das “magrelas”, e a visibilidade que –
naquele 2011 – elas começavam a ganhar,
tanto na mídia, quanto no compartilhamento
de vias urbanas, praticamente demandando
aos gestores públicos iniciativas consistentes
para seu uso na urbe. Era uma tarde cinzenta,
de chuvisqueiro, típica de Junho, mas que não
iria demovê-lo de fazer seu caminho de volta
à sua residência sobre o selim e ao comando
de um guidão. O ciclista em questão? Bruno
Covas, então à frente da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente do Governo de São
Paulo. Liderando pelo exemplo, o jovem e
articulado secretário, com seu característico
jeito despojado, explicava um ponto de
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vista bastante lógico, e que evidencia seu
alinhamento com novas e modernas ideias
para políticas de Transporte Público: “Eu
dispensei o carro. Só uso pra eventos oficiais
fora da Secretaria”, revelou de um jeito meio
encabulado. “Tão logo comecei, vimos que
outros integrantes da equipe se motivaram
e também começaram a fazê-lo”, comentou
à época, emendando: “Não faz sentido
termos uma secretaria de Meio Ambiente
que não se utilize de meios alternativos de
transporte quando possível”, avaliou. “Por
isso, o secretário vem de bicicleta”. Avançou
o tempo, a girar como um “pé de vela”, e o
gestor chegou ao seu mais recente desafio:
a Prefeitura da Megalópole por excelência
do Brasil. E desta sorte, nada mais natural que
ele, auxiliado por seu corpo técnico, voltasse
ao tema da mobilidade em duas rodas nesta
etapa.

Ciclofaixas

“ Nenhum quilômetro a menos.
Nós compreendemos isso, e
também, buscaremos cada vez mais
a eliminação de pontos de conflito,
de modo a tornar a utilização da bicicleta
algo bastante sinérgico com os demais
componentes do trânsito na cidade.”
Edson Caram
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes

PLANO DE INTEGRAÇÃO PEDAL
Ainda no final do ano passado, após
diversos levantamentos, audiências e
estudos, o município divulgou o que
certamente é um dos maiores planos (senão
o maior) de expansão cicloviária do país. A
um investimento de R$ 325 milhões e com
previsão de entrega até final deste ano, a
cidade saltará dos atuais 503 km de vias
exclusivas para bicicletas, para 676. Um
ganho de 173 km (já adequados ao novo
padrão técnico estipulado pela prefeitura,
que visa maior segurança e qualidade),
dos quais ao menos 73% deverão permitir
integração com outros modais de
transporte ofertados. Além destes estão
previstos ainda reformas e melhorias de
infraestrutura (sinalizações com tintas
antiderrapantes, aplicação métrica de
tachões, manutenção de guias e sarjetas,
fresas, recapes, nivelamento das ciclofaixas
com as sarjetas, reconstrução de canteiros
e manutenções de drenagens) em 310
km já existentes. Nada mal para um centro
urbano que possui mais de 211 mil pessoas
utilizando bicicletas como principal meio de
transporte diariamente, em um cenário em
que – justamente por causa da implantação
destas estruturas – apresentou redução
de 61% no número de óbitos de ciclistas
desde os primeiros Km liberados, segundo
dados da Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), apresentados em uma das
audiências. De acordo com o secretário
Municipal de Mobilidade e transportes
Edson Caram, “Esta é uma atuação que

tem como característica o atendimento a
uma demanda muito objetiva por parte dos
usuários: ‘nenhum quilômetro a menos’.
Nós compreendemos isso, e também,
buscaremos cada vez mais a eliminação
de pontos de conflito, de modo a tornar a
utilização da bicicleta algo bastante sinérgico
com os demais componentes do trânsito na
cidade”, sintetizou o experiente engenheiro,
deixando claro que, para o planejamento da
prefeitura, a “ciclística” é encarada à sério, de
maneira holística.
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A PERSISTÊNCIA DA

Fotos: Rodovias&Vias

ENGENHARIA
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Organizado pela Associação Brasileira dos Departamentos
Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) em parceria com a
Brazilian Media Communications (BMComm) e pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), a 21ª Edição
do Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR), ocorrida
em simultâneo com a 1ª Exposição de trabalhos técnicos do ENACOR
(ExpoENACOR) e o 11º Encontro das Industrias de Infraestrutura para
Transporte (TRANSPOQUIP), mais uma vez mostrou a resiliência
e a disposição de um setor pronto para avançar. Mais do que isso,
o ENACOR serviu de vitrine do potencial técnico e tecnológico do
rodoviarismo brasileiro, definitivamente colocando-o como parte
da agenda internacional de infraestrutura.
RODOVIAS&VIAS

Congresso
ABCR
21º ENACOR

P

raticamente
desde
seu
lançamento figurando como
um dos maiores eventos do país,
realizado anualmente, e envolvendo
temas ligados a rodovias, pavimentação,
tecnologia, logística, trânsito e mobilidade,
o ENACOR, ao longo do tempo, tornouse uma daquelas omento
datas em este,
que osque
atorespossui
grande
expectativa
embutida,
da alta engenharia rodoviária brasileira
e
que
tem
nas
concessões,
reservam com antecedência em seus uma
possibilidade
viável
de arrancada,
calendários.
Não por
acaso,
ainda que rumo
à
uma
retomada
de
crescimento.
bastante jovem, o encontro atravessou Mais
que
isso,
a alternativa
mais segura
diversas
fases
desafiadoras
encaradas
pelo(senão
a
única),
para
promover
a
preservação
setor “sem perder o entusiasmo”, como
do patrimônio
rodoviário
existente,
fica evidente
na figura de
seu destacado
simultaneamente,
impulsionando
os
artífice, engenheiro Riumar dos Santos,
incrementos
necessários
à
“linha
de
frente”
presidente da Associação Brasileira dos
da logística Estaduais
de transportes
Departamentos
de nacional.
Estradas
de Rodagem, habitué de longa data das
páginas de Rodovias&Vias. Incapaz de
incluir em seu vocabulário, palavras que
valorizem demasiado o lado negativo
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das situações, o presidente prefere
sempre calcar-se no otimismo: “Mais
que uma retomada no cenário, o que
estamos presenciando, é uma retomada
de valores essenciais. Do orgulho de
exercer a engenharia, a retomada da
confiança. E este é o primeiro passo
para que seja possível, de fato, qualquer
tipo de ação pautada pelo dinamismo e
pela vontade de empreender no Brasil
que queremos. Muitos aqui dedicaram
suas vidas ao desenvolvimento do
país. E me parece que a persistência

mais uma vez levará ao sucesso que
tanto almejamos”, comentou à uma
das equipes o engenheiro. Quando
perguntado acerca da adesão à edição
2019, o presidente foi econômico na
avaliação: “Massiva”, relatou, afirmando
que o 21º ENACOR “contou com
congressistas do Distrito Federal e
dos 26 estados do Brasil, além de três
palestrantes internacionais, de Portugal,
Colômbia e Angola”. Autoridades
brasileiras também prestigiaram, como
de costume, o ENACOR, tais como o

“Mais que uma retomada
no cenário, o que estamos
presenciando, é uma retomada de
valores essenciais. Do orgulho de
exercer a engenharia, a retomada
da confiança. E este é o primeiro
passo para que seja possível,
de fato, qualquer tipo de ação
pautada pelo dinamismo e pela
vontade de empreender no Brasil
que queremos.”
Riumar dos Santos,
Presidente ABDER
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21º ENACOR

“Momento para análise e
avaliação do que foi feito
esse ano, mas, acima de
tudo, momento de detalhar
o planejamento para o
próximo ano, colhendo os
ensinamentos desse ano.”
General Antonio Leite dos Santos Filho
Diretor Geral do DNIT

diretor Geral do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
General Antonio Leite dos Santos Filho,
para quem o encontro proporcionou um
“momento para análise e avaliação do
que foi feito esse ano, mas, acima de tudo,
momento de detalhar o planejamento
para o próximo ano, colhendo os
ensinamentos desse ano”; o secretário de
Transporte e Mobilidade do DF, Dr. Valter
Casimiro Silveira, e o diretor Geral do DER/
DF, Eng. Fauzi Nacfur Junior, que opinou:
“Estamos muito satisfeitos por poder

proporcionar essa oportunidade (de
ampla participação) não só aos nossos
servidores e demais parceiros de outros
órgãos e empresas, como também a
estudantes e futuros profissionais”. Por
sua vez, o presidente da Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes (Goinfra),
Pedro Sales, destacou, "O ENACOR nos
proporciona uma grande oportunidade
de intercâmbio com os maiores nomes
da infraestrutura do país, que serão de
grande valia para a nossa gestão frente à
Goinfra”.

“Estamos muito satisfeitos
por poder proporcionar essa
oportunidade (de ampla
participação) não só aos nossos
servidores e demais parceiros
de outros órgãos e empresas,
como também a estudantes e
futuros profissionais.”
Fauzi Nacfur Junior
Diretor Geral do DER/DF
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ENACOR EM NÚMEROS
De acordo com a organização, nos
três dias do evento, “foram realizados
5 minicursos, 25 palestras e 4 visitas
técnicas, respectivamente ao Centro
de Controle Operacional na sede
do DER/DF, e no Parque Rodoviário
do DER/DF, na Escola Vivencial de
Trânsito (Transitolândia) e na fábrica
de placas, além do Estádio Nacional
Mané Garrincha, a Ponte JK e a usina
de cimentos Ciplan”. Foram ainda
registrados “mais de 1300 participantes,
entre empreiteiros e representantes
de construtoras de obras públicas
viárias e rodoviárias, representantes
de prefeituras, de secretarias e
departamentos de transportes,
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infraestrutura urbana, obras, serviços
municipais, subprefeituras, órgãos do
governo nas esferas federal, estadual e
municipal, autarquias, agências ligadas
à infraestrutura viária e rodoviária, DERs,
DETRANs, DNIT, agências reguladoras,
concessionárias
de
rodovias,
empresas de engenharia, consultoria,
projetos, gerenciamento de obras,
pavimentação, locadoras de máquinas e
equipamentos, universidades e centros
de desenvolvimento tecnológicos”,
certamente atraídos pela ampla
possibilidade de troca de percepções e
experiências e pelas “apresentações de
trabalhos técnico-científicos e exposição
de materiais”, além de poder observar

21º ENACOR

“A infraestrutura é uma das
prioridades do governo do
estado do Rio. E a melhoria
das estradas faz parte desse
pacote de melhorias. Levar o
ENACOR para o Rio é coroar um
novo tipo de política, a que
prioriza a técnica e beneficia
nossa população.”
Cláudio Castro
Vice-Governador do Rio de Janeiro
de perto “equipamentos e serviços, em
uma grande área com estandes para
exposição”. Relevante, significante e
itinerante, ao ENACOR cabe ainda mais
um predicado para definir a 22ª edição
do evento, no ano que vem: o charme,
uma vez que já está definida como sede
do maior encontro rodoviário do país, a
cidade do Rio de janeiro, como destacou
o Vice-Governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro, presente ao evento: “A
infraestrutura é uma das prioridades do
governo do estado do Rio. E a melhoria
das estradas faz parte desse pacote
de melhorias. Levar o ENACOR para o

Rio é coroar um novo tipo de política, a
que prioriza a técnica e beneficia nossa
população”, uma percepção importante,
também dividida com o presidente
do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade:
“O ENACOR é um dos maiores eventos
conjugados, envolvendo rodovias,
pavimentação, tecnologia, logística,
trânsito e mobilidade do país. Será um
gol de placa do governo do estado levar
o encontro para o Rio, pela primeira vez.
É uma das prioridades desse governo e
da nossa gestão fornecer ferramentas
para melhorar a infraestrutura e o
desenvolvimento do estado”, frisou.

“O ENACOR é um dos maiores
eventos conjugados,
envolvendo rodovias,
pavimentação, tecnologia,
logística, trânsito e mobilidade
do país. Será um gol de placa
do governo do estado levar
o encontro para o Rio, pela
primeira vez.”
Uruan Cintra de Andrade
Diretor Geral do DER/RJ
RODOVIAS&VIAS
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em tempo

INICIADAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO
DA RODOVIA DOS MINÉRIOS
A OECI, construtora que venceu a licitação do DER-PR
para duplicação da Rodovia dos Minérios, iniciou os
trabalhos preliminares no trecho de 4,74 quilômetros que
será requalificado entre as cidades de Curitiba e Almirante
Tamandaré. Nas últimas semanas foram mobilizados
alguns equipamentos de grande porte, como caminhões,
motoniveladora e carregadeira. Estima-se um efetivo de
mais de 40 integrantes seja contratado para a execução
dos serviços, de um total de 300 trabalhadores que a obra
deverá absorver em seu pico de trabalho. As contratações
serão prioritariamente de mão de obra local.
Nesta fase inicial os trabalhos estarão concentrados
em fundações de pontes, levantamentos topográficos,
supressão vegetal (exclusivamente das áreas devidamente
licenciadas), além da remoção de interferências com o
apoio de parceiros locais, a exemplo da Copel e Sanepar.
A obra será executada basicamente no sentido
Curitiba-Almirante Tamandaré e toda a extensão do
traçado será devidamente sinalizada, com alguns
desvios de tráfego em pontos localizados. Em breve será
implementado um programa de educação patrimonial
junto à comunidade no entorno da obra, com objetivo
de esclarecer as dúvidas da população e apresentar os
benefícios que ela trará à comunidade local.

INTERVENÇÕES
No escopo da obra estão
contemplados a execução de
dez pontes, quatro viadutos,
uma passarela de pedestres e
15 obras de contenções. Serão
aproximadamente 500 mil metros
cúbicos de movimento de terra e
40 mil metros cúbicos de concreto a
serem utilizados. A previsão é que a
obra seja concluída em 24 meses.
A Rodovia dos Minérios é uma
demanda antiga da população
paranaense e, além de gerar
emprego e beneficiar os moradores
que residem ao longo da via, vai
melhorar a condição de tráfego de
veículos leves e pesados na região,
tornando uma rodovia mais segura
para os usuários. Espera-se, com essa
obra, reduzir o número de acidentes
e dar mais fluidez ao trânsito local.

Fonte: Assessoria de Imprensa OEC

ESTAÇÃO BRASILEIRA NA ANTÁRTICA É
REINAUGURADA COM APOIO DA PETROBRAS

A Estação Antártica Comandante Ferraz foi reinaugurada,
após ser parcialmente destruída por um incêndio há quase
sete anos. Apoiada pela Petrobras por meio do Programa
Antártico Brasileiro (Proantar) e operada pela Marinha do Brasil, a
instalação é destinada a pesquisas científicas nas áreas ambiental,
meteorológica, biodiversidade e química.
Junto a reinauguração a Petrobras lançou uma série chamada
“Limiar: Fronteiras do Conhecimento”, com minidocumentários
que mostram os desafios do dia a dia em condições extremas e
o limiar do conhecimento humano. O primeiro episódio conta o
trabalho dos pesquisadores no continente antártico e a viagem
até a Estação Antártica Comandante Ferraz. Os episódios poderão
ser assistidos no portal Nossa Energia (www.petrobras.com.br/
nossaenergia) e no canal da marca no YouTube.
Fonte: Divulgação
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Fonte: ASCOM Petrobras - imprensa@petrobras.com.br
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ARTIGO

ESTUDO DE CASO

TRECHO DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA – BR-230/PA
O trecho em estudo fica no km 737.300 da
rodovia BR-230/PA, que apresenta intensa
importância social e econômica para a região norte
do país, ligando o interior do Pará com as regiões
nordeste e centro-oeste, formando uma malha
rodoviária de elevada relevância socioeconômica
no contexto nacional e principalmente para uma
população de mais de 2.500.000 habitantes que
vivem em sua área de influência.
A precipitação pluviométrica mensal, média,
máxima e mínima do período de 1983-2013
coletados na estação A029 - Medicilândia – CPRM/
INMET, são 2.079,7 mm, 3.140,9 mm e 1.243,1 mm,
respectivamente, definindo-se assim os índices
pluviométricos na região.
A geologia de superfície da faixa diretriz da
rodovia BR-230 PA, do trecho Altamira (Km-643,6)
a Medicilândia (Km 728) é parte integrante da
Bacia do Rio Amazonas, litoestratigraficamente
constituída pelas formações Alter do Chão
– (K2E1ac), litologicamente constituída por
arenitos com estratificação cruzada, pelitos e
conglomerados, ocupando aproximadamente
3,5% do segmento em análise.
A modelagem do trecho em estudo foi
realizada através dos métodos de investigações
adotados com o imageamento ecográfico por
reflexões de ondas eletromagnéticas com GPR
e ensaios geotécnicos, onde concentraram

Ruptura do acostamento e faixa de rolamento – LD
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na caracterização, ensaio especial de
cisalhamento direto rápido e estratigrafia
do subsolo através de sondagem SPT (11
furos), formando uma seção estratigráfica
do subsolo no segmento estudado
Inicialmente a retroanálise foi realizada
em um modelo geotécnico simplificado,
considerando o meio físico, em termos
globais constituído por duas grandes
unidades: a primeira unidade com aterro
do corpo estradal e a segunda unidade é
com substratum de apoio – heterogêneo,
anisotrópico e descontínuo; detrítico de
baixa resistência e compressível e em
determinadas situações foi levado em
consideração o apoio no substratum
rochoso no qual ocorre um grande
número de descontinuidades e surgências
potencializadoras de superfícies de
instabilidades locais e/ou globais.
No espaldar leste, o substratum de apoio
é constituído por um capeamento de solo
residual / colúvio de diabásio e ardósia. As
descontinuidades dos substratum rochoso
se constituem em superfícies preferenciais
de instabilidade propiciando condições
altamente desfavoráveis a estabilidade
do corpo estradal, tendo o mesmo vindo a
ruptura total.

Paulo Fontes
Engenheiro Civil
Na área estudada observa-se
escorregamento em torno do eixo abstrato,
assim como escorregamento translacional,
carreando em encostas de taludes, sendo
este em material solo, caracterizado no
estudo de caso, objeto deste trabalho.
Os agentes e causas atuantes na
estabilidade dos taludes das áreas
estudadas foram o complexo geológico, a
resistência do substratum de apoio, o clima
e a ação antrópica. Os agentes efetivos
foram a pluviosidade, as oscilações do NA,
as chuvas intensas e as vibrações induzidas,
também deformações excessivas, bloqueio
de surgências, geometria, variação sazonal
do NA, como o lençol freático e o NA de
reservatórios.

Com base nessa modelação
geométrica inicial e parâmetros
de resistência do corpo estradal
determinados em laboratório e “in situ”,
foi realizado a retroanálise final para determinação
dos parâmetros de resistência do substratum
de apoio determinados nas sondagens diretas,
indiretas e de Torvane foi estabelecido a seção tipo
representativa das condições geotécnicas/geológicas
para a retroanálise e consequentemente a definição
dos parâmetros de resistência que servirão de base
na análise de estabilidade indicadas, bem como as
especificações técnicas particulares que se façam
necessárias, sendo as hipóteses analisadas sem
nível nível d’água, com nível d’água e probabilística
– coesão e atrito, adotando os métodos de Bishop
simplificado, Jambu corrigido e Spencer.

ANALISE, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
• Remover o aterro do corpo estradal do trecho estudado (até 1,0m abaixo da superfície do
terreno natural), seu material (do topo até 2,0m de profundidade) poderá ser estocado para
reutilização, conforme especificações técnicas definidas com base nos resultados de ensaios de
laboratórios e do aterro experimental.
• Executar o novo corpo estradal de acordo com a geometria e estruturação indicadas na Figura 10,
executando todos os elementos conforme descrito na conclusão, mantendo as condições de fluxo da
água, através de colchão drenante.
As seções da solução adotada foram
definidas a partir de modelo geotécnico/
geométrico com as hipóteses descritas no
parágrafo anterior e estão apresentadas no
abaixo, como parâmetros do material de
aterro, ângulo de atrito(Ø)≥23°
, Coesão(C)
≥ 15kN/m³, peso especifico(γ) 14kN/
m³ ≤ γ ≤ 15kN/m³, e material de camada
drenante com areia média a grossa %max

passante #200 < 2%, atendendo assim as condições
de fluxo da agua na camada drenante, indicadas
no radargrama nas áreas imageadas. Indica-se
as seções transversais de projeto, como nota de
serviços para posterior execução dos serviços onde
descreve as características físicas e mecânicas da
camada drenante e corpo de aterro, assim como
características mínimas para execução das fundações
do aterro no trecho.

Colapso do corpo estradal - LD

* Paulo Fontes é Engenheiro Civil, especialista em infraestrutura de Transportes e estrutura de
concreto armado, supervisor da unidade local de Altamira/PA, no DNIT.
RODOVIAS&VIAS

95

ARTIGO

RESPONSABILIDADE REGULATÓRIA
DO ADMINISTRADOR E DOS TÉCNICOS NO
SETOR DE INFRAESTRUTURA

Após várias tragédias envolvendo fatos
ou ações técnicas, com ou sem falhas
procedimentais, os administradores,
gestores e profissionais em funções de
representação legal ou técnica podem ser
responsabilizados pelos atos praticados
ou resultados/efeitos relacionados às suas
competências ou no exercício de suas de
atividades, mesmo que praticados em
função da empresa que representam.
As repercussões jurídicas dos atos ou
eventos podem envolver administradores,
diretores, gerentes, procuradores,
contadores, responsáveis técnicos,
engenheiros etc. Para a apuração da
culpabilidade a situação fática deverá
ser analisada em detalhes, já que a
responsabilidade não está limitada às
esferas administrativa e/ou empresarial.
No caso dos administradores
de sociedades, por exemplo, estes
podem responder pelo crime de
gestão fraudulenta. Assim, é cada vez
mais comum que empresas tomem
providências para prevenir riscos e evitar
sua responsabilização pela atuação
irregular, temerária ou inapropriada de seus
administradores e profissionais técnicos.
O cumprimento da legislação específica,
existência de procedimentos rigorosos de
atuação na estrutura operacional e a (re)
avaliação da exposição e do compliance
envolvidos em cada operação, conforme
96

RODOVIAS&VIAS

ramo de atividade, são os caminhos para
minimizar a exposição e diminuir o risco dos
fatos punitivos e da responsabilização que
poderá ocorrer.
Quando esse tema é inserido no setor de
Infraestrutura, em que os procedimentos
e relações comerciais são velozes, os riscos
aumentam diante da intensidade dos
negócios e fatos empresariais.
A regra geral e jurídica é que uma
empresa possui personalidade jurídica
própria e distinta dos seus administradores
e profissionais técnicos. Ao mesmo tempo
os subordinados podem ser pessoal e
individualmente responsabilizados nos
casos em que atuarem fora ou além de suas
competências.
Para que se configure a responsabilidade
do administrador, gerente ou responsável
técnico é necessário o nexo causal, isto é, a
existência de uma relação entre a ação ou
omissão do empregado e o dano gerado,
de tal forma que o ato seja considerado a
causa do dano. O nível da responsabilidade
dependerá da gravidade deste ato, que
pode ser doloso ou culposo.
Ampliando a responsabilidade da
empresa e do administrador, especialmente
em um ambiente comercial, não se pode
exigir dos terceiros interessados tenham
conhecimento (ou não) se a conduta
praticada estava ou não dentro das
limitações daquele que a praticou.

Renato Poltronieri
Advogado
E nesse cenário as esferas cível,
administrativa e criminal são independentes, o que significa que o mesmo fato
pode gerar responsabilidades diferentes,
dependendo do caso específico e nas
3 esferas de competências/atuação/
fiscalização: União, Estado e Município.
A primeira hipótese de responsabilização
é quando a empresa responde
sozinha pelos danos causados pelos
administradores, gerente e/ou responsável
técnico, mesmo que não envolvam terceiros
e, posteriormente, poderá exercer o direito
de regresso (cobrar o que pagou) das
pessoas físicas que provocaram o dano.
No exemplo, o administrador, gerente
ou responsável técnico não segue
os deveres da regular administração
ou do cargo e função que ocupa. Os
administradores ou representantes da
empresa assumem o risco de praticar atos
que não estão regularmente previstos em
suas funções ou políticas da companhia,
ou não foram aprovados previamente
pela empresa ou pelo menos por outros
administradores, e que acabaram causando
prejuízos à empresa.
A segunda hipótese é quando a
empresa e os administradores, gerentes
e/ou responsáveis técnicos respondem,
de imediato, solidariamente pelos danos
causados a terceiros, ficando ressalvado o
direito de regresso posteriormente a quem
tiver dado causa ou a responsabilidade.
São situações complexas em que os
atos que geram prejuízos a terceiros são
praticados em nome da empresa e com
a responsabilização do administrador,

gerente ou responsável técnico.
Por exemplo, quando envolver a
realização de obras em todas as áreas
de infraestrutura, como econômica, social,
urbana etc.
A terceira hipótese é quando o
administrador, gerente ou responsável
técnico responde exclusivamente pelo
fato ou dano causado, afastando-se de
imediato a responsabilidade da sociedade
empresarial.
São os casos em que há excesso explícito
e comprovado do administrador, gerente
ou responsável técnico, como por exemplo
quando são praticados atos objetivamente
divergentes dos poderes de administração
ou a funções para as quais está contratado.
As responsabilidades podem ser, por
exemplo: responsabilidade administrativaeconômica e sanitária; responsabilidade
penal; responsabilidade civil contratual;
responsabilidade
ambiental;
e
responsabilidade tributária.
E as penalidades podem recair, direta
ou indiretamente, sobre a empresa,
administrador e responsável técnico,
conforme cada situação.
Portanto, para adequada proteção
jurídica da empresa, administradores,
gerentes e responsáveis técnicos
é fundamental a formalização das
competências, por meio do Manual de
funções ou Manual de procedimentos
administrativos e regulatórios (com ou
sem a contratação de seguros específicos)
conforme o risco envolvido nas respectivas
áreas de atuação e segmentos industriais,
comerciais e de serviços.

* Renato Poltronieri é advogado, sócio do NHMF Advogados, especialista em Direito Público e
Regulatório, e Professor aposentado de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Santa Cecília/
SP-UNISANTA; Doutor em Direito pela PUC/SP e Mestre em Direito Constitucional, Político e Econômico;
Assessor especial da Presidência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP; Pós-graduado em Direito
Internacional Econômico/Itália; Pós-graduado em Administração de Empresas/FACEF; Professor efetivo
de História Econômica, formado pela Unesp, aprovado em concurso público no Estado de São Paulo. Autor
de dezenas de artigos e pareceres jurídicos e dos livros: “Conceitos jurídicos e Teoria do ordenamento”;
“Parcerias Público-Privadas”; “Licitação e contratos administrativos”; “Discricionariedade dos atos
administrativos”; “Lições preliminares de lógica jurídica”, dentre outros livros em coautoria. Endereço
eletrônico: rpoltronieri@nhmf.com.br
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A SUA FAMÍLIA
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NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

MAIS DE 40 ANOS

NOSSA QUALIDADE

SUASEGURANÇA
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