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Distribuição dirigida e gratuita

BRASIL. A GENTE ACREDITA

NO NOVO TEMPO, APESAR DOS PERIGOS

Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. A engenharia continua. O Brasil 
avança. Os construtores das infraestruturas do país, artífi ces da transformação, com coragem 
e galhardia, bradam por trás de suas máscaras: “estamos na briga!”, como quem faz da labuta 
em tempos pandêmicos, uma forma de sobrevivência, com altivez e ousadia.

“Apesar dos pesares”, vão surgindo de São Paulo, os novos pilares, que sustentarão uma 
capacidade renovada, reinventada, “requalifi cada” dos Transportes e da logística, como quer 
o seu atual secretário desta pasta, o engenheiro João Octaviano, e pode ser constatado na 
exclusiva estampada na capa que, provavelmente chamou sua atenção para nos brindar com 
sua leitura.

Outro arrimo importante para este tempo e este intento, também se faz presente nesta 
edição, caracterizada na maior concessão rodoviária já realizada no Brasil, o lote PiPa, agora 
conduzida pela Eixo SP, que já nasce gigante, e conduzida pela experiente fi gura de seu 
presidente, Sergio Santillan, cuja entrevista, também pode ser conferida nestas páginas.

Também a tecnologia, responsável por aproximar pessoas em situação de distanciamento, 
mostra seus avanços, pelas mãos da alta engenharia consultiva nacional, que segue adiante, 
representada pela STRATA ENGENHARIA e seu moderno e constantemente atualizado 
arsenal. E da mesma Minas, sede da companhia, chegam notícias de outra tropa, esta, a do 
pioneiro 2º Batalhão Ferroviário Mauá, que prepara um novo salto à oeste, com determinação 
de ferro e aço.

Pra que nossa esperança seja mais que a vingança.

Seja sempre um caminho que se deixa de herança.

Boa Leitura!
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BNDES VAI INTENSIFICAR PARCERIAS 
PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

Saneamento e energia elétrica são as áreas prioritárias
O presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Montezano, durante 
seminário online sobre a retomada do 
crescimento por meio de investimentos em 
infraestrutura, que as medidas de proteção 
social são necessárias, mas é importante 
alavancar recursos que possam por em 
andamento os projetos de infraestrutura. O 
cenário macroeconômico com juros mais 
baixos torna o Brasil mais barato para atrair 
investidores.

“O momento é apropriado para investir 
no Brasil”, disse Montezano referindo-se 
à fragilidade da infraestrutura nacional e 
indicou que isso tem que mudar. “A gente 
tem que lutar para mudar isso o mais 
rápido possível”.

Segundo Montezano, a pandemia do 
novo coronavírus expôs a necessidade 
de realização das reformas das áreas de 
saneamento e do setor elétrico como 
um todo. “O ambiente é favorável para as 
reformas macroeconômicas e também 
setoriais”. Defendeu  que é preciso fi rmar 
parcerias e trabalhar em escala com outros 
bancos brasileiros e estrangeiros que 
atuam no país para que os projetos de 
infraestrutura sigam em frente.

“O nosso sucesso depende do sucesso 
de vocês no Brasil. A gente tem que atuar 
como facilitador dos bancos multilaterais 
no Brasil”. Na ótica da leitura de risco, ele 
acredita que isso vai ajudar no resultado dos 
projetos. A meta do banco não é competir, 
mas colaborar com os demais bancos 
multilaterais, assegurou.
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Fonte:   Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

Prioridades
Presente ao seminário, o secretário-executivo do 

Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, destacou 
que para a efetivação dos projetos de infraestrutura, que 
considera essenciais para a retomada econômica pós-
pandemia, é de extrema importância a aprovação pelo 
Legislativo dos marcos regulatórios. “O mais importante 
para o governo é a questão do saneamento. Essa é a 
prioridade para trazer capital privado para esse setor tão 
importante para a saúde pública pós-crise”, assegurou 
Guaranys. Elencou ainda como prioridades a área de 
energia e o novo mercado de gás e de petróleo. O secretário 
salientou também a importância das parcerias público 
privadas (PPPs), para poder deslanchar vários projetos.

O diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs do 
BNDES, Fábio Abrahão, informou que um dos focos 
do banco é gerar impacto social e preparar o Brasil 
para receber investimentos. Reconheceu, por outro 
lado, que o país tem uma “erraticidade de qualidade” 
nos projetos de infraestrutura. E justamente devido 
à falta de estruturação dos projetos e do processo de 
originação, onde considera que existe o maior gap 
(lacuna), o Brasil tem pouca atração de investidores 
qualifi cados.

“A gente encara a originação como elemento 
crítico”. Outra parte problemática, manifestou, é na 
fase pós-leilão e crédito, onde a estrutura de garantias 
para empréstimos ganha destaque e merece atenção 
redobrada do banco. Segundo revelou Abrahão, o 
BNDES tem atualmente 73 projetos em estruturação, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal, com capacidade 
de R$ 188 bilhões em investimentos, a maior parte nos 
próximos dois anos e meio. Muitos desses projetos são 
de infraestrutura econômica, como rodovias, portos, 
mobilidade urbana, e social (saneamento, iluminação 
pública, meio ambiente, entre outras áreas).
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para esses projetos dentro do programa de concessões do Governo Federal.
No setor portuário, foram qualifi cados para arrendamento os terminais MAC11, MAC12 e MAC13, 

no Porto de Maceió (AL); MUC01, no Porto de Mucuripe, em Fortaleza, (CE); TERSAB, no Complexo 
Portuário de Areia Branca, no Rio Grande do Norte; e dois terminais de combustíveis na área da Alamoa, 
no Porto de Santos, o STS08 e STS08A. Somente esses dois terminais devem receber investimentos de 
R$ 1,2 bilhão durante os 25 anos de concessão previstos. O arrendamento desses sete terminais deve 
acontecer no 2º trimestre de 2021. Ainda no setor portuário, o PPI qualifi cou também a desestatização 
do Porto Organizado de Itajaí (SC), que deve ir à leilão no 3º trimestre de 2022.

A concessão da BR-135/316/MA também foi aprovada após a reunião. O trecho de 438 km é 
fundamental para o escoamento de grãos da região conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022.

A relicitação dos aeroportos internacionais Aluízio Alves (São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande 
do Norte) e de Viracopos (Campinas, em São Paulo) são outros ativos aprovados pelo Conselho.

Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a qualifi cação desses projetos 
demonstra que o programa de concessões do governo segue seu curso normal, mesmo diante 
da pandemia provocada pelo coronavírus. "Continuamos trabalhando fi rme na estruturação de 
projetos, que é a atividade ordinária do Ministério da Infraestrutura. Esses ativos qualifi cados hoje 
têm capacidade de atrair investimentos robustos, melhorias na prestação de serviços e geração de 
empregos. Com um portfólio sofi sticado de projetos, temos plenas condições de alcançar os melhores 
resultados para o país", avaliou o ministro.

PPI QUALIFICA MAIS 11 PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Foto: SPA/ASCOM MInfra
Fonte: Jornal de Brasilia / Aline Rocha

Além do arrendamento de sete terminais, foi aprovada a concessão da 
BR135/316/MA, a desestatização do Porto de Itajaí e a relicitação dos aeroportos 
de São Gonçalo/RN e Viracopos/SP

Onze novos ativos de infraestrutura de transportes foram 
qualifi cados, durante a 13ª Reunião do Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos (CPPI). A qualifi cação indica prioridade 
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exclusiva

JOÃO OCTAVIANO MACHADO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES DE SÃO PAULO
“Viva a tecnologia”

Muitos predicados podem ser empregados com razoável precisão para defi nir, 
ao menos em parte, a inteligência, a cultura e a erudição, do atual gestor à frente da 
estratégica pasta de Logística e Transportes do governo João Doria no estado de São 
Paulo. Mais evidente de todos, a gentileza é a característica que embala a coerente 
narrativa que o engenheiro João Octaviano Machado Neto, usa para dissecar os mais 
complexos assuntos e correlações. Harmonioso na técnica e exuberante em detalhes, 
seu estilo de diálogo – sempre agradável - pôde ser conferido, mais uma vez por 
Rodovias&Vias, na vídeo-conversa que resultou na entrevista a seguir, abordando 
os principais temas que seu olhar, sempre atento, nunca deixa de observar. Das 
atualidades da pandemia, aos planos para a retomada, muitas lições, aprendizados e 
uma certeza: dentre muitas orientações fi losófi cas do mestre Miyamoto Musashi, do 
qual é um grande entusiasta, o secretário parece ter eleito para si, uma em especial: 
“Ser sempre útil”.
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exclusiva exclusiva

Até por que,
temos aqui o

principal porto
da América Latina, 

Santos, que
não deixou de

funcionar. 

"

“Nós nos preocupamos 
em oferecer suporte ao 

caminhoneiro, para que 
este, vindo de outros locais 

do país, pudesse saber o que 
ia encontrar em São Paulo.”

João Octaviano Machado: Há muitas 
comparações sendo feitas com a gripe 
espanhola de 1918. Veja a realidade lá: não 
se tinha notícias do que estava acontecendo. 
Um ou outro centro urbano, e ainda assim de 
forma muito limitada, tinha informação. Hoje, 
graças à tecnologia, conseguimos montar 
rapidamente, redes de ação. No nosso caso, 
a preocupação primeira, era ter contato com 
toda a infraestrutura do estado, para que 
pudéssemos, de uma maneira muito clara, 
ter uma visão de quais seriam os gargalos e o 
que fazer para nos contrapormos a eles. No 
momento inicial, ainda em meio à muitas 
dúvidas, inclusive sobre a forma de propagação 
do vírus e o status de contaminação por estados, 
nós nos preocupamos em oferecer suporte ao 
caminhoneiro, para que este, vindo de outros 
locais do país, pudesse saber o que ia encontrar 
em São Paulo. Junto ao governador João Doria 
e junto ao vice, Rodrigo Garcia, fizemos muitas 
reuniões para definir essa estrutura logística. 

Montamos um site, o abastecimentoseguro.
sp.gov.br, onde conseguimos, com auxílio 
do DER/SP (Departamento de Estradas de 
Rodagem de São Paulo) e concessionárias 
administradas pela ARTESP (Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de São Paulo), e a 
Polícia Rodoviária Estadual, pontuar as principais 
ocorrências nas estradas. Bases da polícia, 
regiões onde os prefeitos haviam interditado as 
entradas a suas cidades, postos de combustível 
e a situação de seu funcionamento, entre outras 
medidas, como a que foi consensada com o 
governo Federal, da suspensão das pesagens por 
90 dias, e mesmo, transformar essas estruturas de 
pesagem, em pontos de apoio ao motorista de 
carga. Até por que, temos aqui o principal porto 
da América Latina, Santos, que não deixou de 
funcionar. E afinal, São Paulo responde por boa 
parte da movimentação de cargas em geral, em 
termos de Brasil. Essa “rede de proteção”, que 
também contou com a valorosa contribuição de 
pessoal da DERSA (Desenvolvimento Rodoviário 
S.A.) se conectou com os caminhoneiros, mesmo 
com os ajustes que foram feitos depois da 
primeira quarentena. Nós procuramos também 
garantir o acesso a coisas até mais singelas, 
borracharia, oficina especializada, autopeças, 
e claro, as redes de restaurantes, que foram 
autorizadas a vender alimentos, ainda que não 
permitindo o consumo local. Paralelamente, 
montamos kits, distribuídos pela ARTESP e o 
DER/SP, que incluíam vale alimentação, vouchers 
para que o motorista pudesse fazer a sua higiene, 
tomar um banho, enfim. 

Rodovias&Vias: Sua secretaria é essencial como fator de resposta e mesmo sobrevivência à crise 
provocada pela Pandemia. Quais suas percepções acerca dessa nova realidade, os desafios principais 
enfrentados e especialmente, o que você imagina, ficará registrado destes tempos?  

Dá para termos uma ideia de quantos foram 
atendidos desta forma?

Até agora foram entregues por volta de 
400 mil kits destes. E tudo isso foi montado 
muito rapidamente. Também foram feitas 
gestões, junto aos setores do Transporte, para 
a criação de protocolos a serem desenvolvidos 
com os embarcadores, e aí falamos de EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual), 
máscaras, álcool gel, distribuição de tags de 
cobrança eletrônica nos pedágios, com carência 
de 90 dias, para que o pagamento automático 
fosse feito. Foram distribuídos mais de 30 mil 
tags para agilizar a passagem pelas praças. 
E isto foi pensado desde a partida, para que 
não tivéssemos limitações, nenhum risco de 
desabastecimento, nem riscos adicionais. 
E registro aqui: é preciso deixar claro que os 
caminhoneiros foram muito valentes, bravos. 
Certamente contribuíram muito para manter o 
nível de atividade econômica do estado, como 
ressaltou o governador Doria, em 74%.

"Os caminhoneiros, é 
preciso deixar claro, 

foram muito valentes, 
bravos. Certamente 
contribuíram muito 

para manter o nível de 
atividade econômica 
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Avanço da Covid-19 em SP

1

Mapas mostram o Estado dividido 
em raios de 100 km cada a partir da 
capital e as rodovias de circulação 
entre Grande SP e interior

exclusivaexclusiva

“São dois grandes anúncios: o 
primeiro deles, o ́ programa BID`, 
com R$ 1 bilhão para as licitações 
de obras nas SP’s, paralelamente,
o esforço do Estado para 
angariar mais recursos do 
tesouro.”

“Com base nessas 
informações, em função da 

capacidade do sistema de 
saúde de cada cidade, foi 

possível planejar a liberação 
econômica de forma 

'customizada' para cada 
situação encontrada em cada 

parte. Isso permitiu alertar, 
com antecedência de 

três, até quatro semanas 
a chegada do vírus às 
cidades paulistas, ao 

mesmo tempo, em que 
as autoridades sanitárias 

prepararam a estrutura de 
saúde no interior.”

Quanto à operação em si, manter as rodovias 
sinalizadas, os canteiros roçados, o pavimento, as 
drenagens?

Tudo isso foi pensado, com muito apoio 
da Dersa, um time com uma “pegada” bem de 
logística. Com muita experiência em simulação 
de modelos. Muita inteligência. E as equipes do 
DER/SP foram “para rua”, para a operação em 
si, mesmo. Montamos um esquema de rodízio, 
com as turmas, com toda a nova “etiqueta 
sanitária”, e as UBAs funcionaram. Com o pessoal 
das concessionárias foi a mesma coisa, com a 
Polícia Rodoviária, idem. Não havia a menor 
condição de não manter isso aí funcionando. 
Tivemos que garantir esses trabalhos. As 
retaguardas que puderam ser alocadas para 
home offi  ce o foram, os CCOs tiveram seu 
contingente otimizado, e os colaboradores 
de conserva, nas diretorias regionais, também 
buscou manter a rotina dos trabalhos.

Uma carteira
 de quase
R$ 6 bilhões
em obras,
que não
pararam

"

Foi montada uma estrutura de mapeamento 
da distribuição de casos pelo estado. Como esse 
trabalho foi realizado?

Nós estabelecemos uma parceria estreita para 
cruzamento de dados com a secretaria de saúde. 
Um grupo de trabalho, que culminou na formação 
de um centro operacional de inteligência de dados, 
que reuniu técnicos e profissionais, médicos, 
engenheiros, analistas e mesmo servidores de 
outras secretarias, justamente para monitorar a 
dissipação da pandemia nos municípios e regiões 
do estado, bem como a ocupação das unidades 
de saúde. Com base nessas informações, em 
função da capacidade do sistema de saúde de cada 
cidade, foi possível planejar a liberação econômica 
de forma “customizada” para cada situação 
encontrada em cada parte. Isso permitiu alertar, 
com antecedência de três, até quatro semanas 
a chegada do vírus às cidades paulistas, ao 
mesmo tempo, em que as autoridades sanitárias 
prepararam a estrutura de saúde no interior. No 
caso da nossa secretaria, a preocupação maior era 
manter as rodovias funcionando, para garantir 
os serviços essenciais e as atividades de logística 
e de infraestrutura. Graças a isto, 80% das regiões 
paulistas desfrutam de uma abertura parcial da 
economia, que foi, está sendo e será sempre 
monitorada pela ciência.

E as obras?

O governador Doria orientou, e o vice, 
Rodrigo Garcia, também contribuiu para que 
tivéssemos mantido os fl uxos fi nanceiros, para 
que igualmente essas frentes continuassem 
avançando. Aquelas obras dotadas de 
capital de bancos de fomento, BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), Banco 
Mundial, continuaram. Uma carteira aí de quase 
R$ 6 bilhões em obras, que não pararam. Pelo 
contrário, pusemos para correr novos editais 
do BID via DER, e mesmo as concessionárias, 
mantiveram seus planos de obra em 
andamento.  
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“O DER já vinha desde o ano 
passado com uma política de 
atendimento via plataforma 
eletrônica. Sob o ponto de vista 
de processos internos, houve 
um aprendizado muito grande, 
não só para nós, mas para a 
sociedade inteira, com essa 
figura do home office, que 
mostrou um potencial
muito grande.”

E com relação aos boletins de medição, 
passaram de físico para eletrônico, houve mudanças 
neste sentido?

O DER já vinha desde o ano passado com 
uma política de atendimento via plataforma 
eletrônica, como o aplicativo DER Online. Sob o 
ponto de vista de processos internos, houve um 
aprendizado muito grande, não só para nós, mas 
para a sociedade inteira, com essa figura do home 
office, que mostrou um potencial muito grande. 
Tanto é que não tivemos nenhuma paralisação 
nas medidas administrativas do Departamento. 
O pessoal continuou trabalhando normalmente, 
de casa. Claro nós observamos os grupos de 
risco para priorizar quem deveria adotar de 
forma mais imediata esse expediente. Foi criado 
um sistema gerencial, para controle semanal 
das atividades, de todos. Já a higienização dos 
edifícios que servem a essas instituições, incluindo 
os do executivo, tudo isso funcionou dentro de 
protocolos que foram desenvolvidos a partir 
do “centro de contingência”, montado pelo 
governador João Doria, que também elaborou um 
modelo de governança em que a coordenação do 
vice-governador Rodrigo Garcia foi muito forte 
junto aos secretários. A partir de comitês, foram 
apresentados ao governo as medidas discutidas 
junto à sociedade, para organizar esses ditos 
protocolos, de forma setorizada.

OBRAS
EM SÃO PAULO

NÃO PARAM

OBRAS NÃO PARARAM 
Rodovias do DER
•53 obras em andamento 
•Mais de 800 quilômetros 
•Investimentos de R$ 1,6 bilhão
  
Rodovias sob concessão
•90 obras em andamento 
•Mais de 1.627 quilômetros 
•Investimentos de R$ 4,7 bilhões

DEMOS INÍCIO À OBRAS EM PLENA PANDEMIA

Estrada da Duchen
•Investimento de R$ 4,1 milhões 
•Extensão: 4,3 km 
•Prazo: 6 meses

Rodovias Bunjiro Nakao (SP-250) e Péricles Bellini (SP-461)
•SP-250 - Municípios: Ibiúna e Piedade
Extensão: 30 km | Investimento: R$ 196,3 milhões
•SP-461 - Município: Nhandeara
Extensão:  15 km | Investimento: R$ 112,5 milhões

OBRA ENTREGUE EM PLENA PANDEMIA

Rodovia Homero Correa Leite (SP 207)
•Município: São José do Rio Pardo, Mococa, São Sebastião da Gama
•Investimento R$ 67 milhões 
•Extensão: 33 km 

GRANDES OBRAS AVANÇARAM EM PLENA PANDEMIA

Mogi-Dutra
•Investimento: R$ 122 milhões
•Prazo: novembro de 2020
 
Raposo Tavares
•Investimento: R$ 650 milhões
•Prazo: agosto de 2020
•Extensão: 211 km

Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250)
•Investimento: R$ 156 milhões
•Prazo: setembro de 2020
•Extensão: 17,5 km
 
Rodovia Feliciano Salles da Cunha(SP 310)
• 6 Lotes com extensão: 141 Kms
•Prazo: Dezembro de 2020
• Investimento:  R$ 279 milhões.

VAMOS INVESTIR
NAS VICINAIS

PROGRAMA NOVAS VICINAIS:
Recuperação, pavimentação,
modernização e melhorias no

sistemas de sinalização e drenagem.

1.103 estradas vicinais em uma
extensão de 11.431 km no Estado. 

PRIMEIRA FASE: 
recuperação de 224 estradas vicinais em 

uma extensão de 2.267 km,
um investimento total
de R$ 2,8 bilhões.
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E em meio a toda essa reinvenção, do estabelecimento de novos jeitos de fazer as coisas, houve um 
outro fato sem precedentes, esse bastante positivo, que foi a entrada em operação da maior concessão 
rodoviária do país, o da Eixo SP. Como foi tocar esse projeto para a frente?

Há uma estratégia, dentro deste plano, para 
a injeção de recursos públicos em infraestrutura, 
para também gerar emprego e renda?

Este é o grande desafio. Houve uma perda 
extraordinária de receita. Um impacto de 
perdas sérias, severas, em praticamente todos 
os setores da economia. Alguns deles, inclusive, 
que levarão anos para se recuperarem. Isso 
tudo leva a um cenário de proteção dos mais 
vulneráveis. É preciso detectar quem perdeu 
renda. O autônomo, sem dúvida. As pequenas 
empresas que fecharam, e cujos negócios ainda 
não voltaram. E isso é muito claro. E isso se dará 
através da transferência de renda. Por outro lado, 
é preciso dosar isso. E estes recursos, de centenas 
de milhões de Reais, através do Desenvolve São 
Paulo, e do Banco do Povo, precisam atuar em 
uma ação concertada junto ao governo Federal – 
necessitam, sim, de uma “concertação nacional” . 
Por sinal, este é o momento de uma coordenação 
nacional, para que estas medidas se deem 
de forma ordenada. Até porque esta é uma 
situação que certamente perdurará por mais de 
2 ou 3 meses. É preciso que ela se estenda, para 
poder chegar na ponta e realmente tenha esse 
caráter de impulsão. Este plano que o Meirelles 
está desenvolvendo, por exemplo, com muito 
critério, como grande profissional que é, está 
buscando maneiras adequadas de fomento para 
diversas áreas. Está especialmente focado em 
viabilizar alavanca para esses negócios de maior 
vulnerabilidade, em curto espaço de tempo, de 
uma forma estruturada. Mas, insisto, é preciso 
entrar em sintonia com o governo Federal. Nós 
não vivemos isoladamente. E sabemos que São 
Paulo é preponderante para o país, haja visto 
o PIB do ano passado que foi “puxado” pela 
atividade paulista.

E quanto ao capítulo infraestrutura no Plano 
2022 do secretário Meirelles?

Neste capítulo dedicado ao setor, estamos 
contribuindo eu, o Alexandre Baldy (secretário 
de Estado dos Transportes Metropolitanos); 
o Marcos Penido (secretário de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente) e o Flavio Amary 
(secretário de Estado da Habitação), para que 
a gente tenha, nas nossas pastas, condições 
de investimento e atratividade. É claro, haverá 
o desafio do orçamento público direto, uma 
vez que há compromissos fundamentais 
que precisam ser atacados primeiro: saúde, 
educação, e segurança pública são as áreas que 
exercem maior pressão. E não tem truque, é 
preciso atuação direta nas três. Isso colocado, 
o secretário Meirelles tem esse desafio de 
modulação, e que passa por buscar alternativas 
e fazer o ambiente de negócios mais atraente, 
uma seara que ele domina como poucos, e o 
impulso do setor de infraestrutura é fundamental 
na geração de emprego e renda, o que será 
fundamental para a retomada econômica 
e a diminuição da dependência dos mais 
vulneráveis em relação ao Estado.  Os nossos 
esforços serão para que efetivamente possamos 
continuar com as obras que já estavam previstas 
e em andamento, e podermos licitar outras, que 
estão com financiamentos e linhas de crédito, 
ou já possuem projetos e modelagens quase 
prontos tanto na ARTESP, quanto no DER.

Tivemos conversas muito intensas com eles 
neste sentido. Há não muito tempo, foi pago por 
eles o ágio, e eles efetivamente começaram a 
operar. É interessante notar que isso demonstra 
uma confiança na gestão Doria. Mostramos 
credibilidade porque em momento nenhum 
o processo sofreu qualquer paralisação. É algo 
notável. Os prazos serão todos cumpridos, e, 
paralelamente, temos grande expectativa, que 
a alavancagem que ela vai trazer, dentro de seu 
ciclo de atividades, natural da infraestrutura, 
vai gerar muitos empregos, tão necessários no 
cenário da pandemia, quanto do que sobrevirá, 
da “pós-pandemia”. Também o governo 
está criando, mas aí junto com o Henrique 
Meirelles (secretário de Estado da Fazenda e 
Planejamento), o plano 20-22, que traz uma nova 
realidade para São Paulo, que buscará superar 
as incertezas. É um plano que foca justamente 
na força de fomento que a infraestrutura 
tem. E essas concessionárias apoiadas em 
financiamentos via bancos de fomento e seus 

investidores, trarão aportes consideráveis de 
recursos aos cofres públicos. Veja esse caso 
da Eixo SP, em 2 anos, R$ 1,5 bilhão em obras, 
10% do investimento de todo o montante 
a ser realizado no período de concessão, 
praticamente. Não tenho dúvidas de que esse 
será um exemplo de capacidade de geração 
de emprego e rápida resposta de retomada 
econômica.

“Mostramos credibilidade, 
por que em momento algum 
o processo sofreu qualquer 
paralização. É algo notável. 
Os prazos serão todos 
cumpridos, e, paralelamente, 
temos grande expectativa.”

“Este é o grande desafio. Houve 
uma perda extraordinária 

de receita. Um impacto de 
perdas sérias, severas, em 

praticamente todos os 
setores da economia.”

“Nossos esforços serão para 
que efetivamente possamos 
continuar com as obras que 
já estavam previstas e em 
andamento, e podermos 
licitar outras, que estão com 
financiamentos e linhas de 
crédito, ou já possuem 
projetos e modelagens quase 
prontos tanto na ARTESP, 
quanto no DER.”

Eixo SP, em 2 anos, 
R$ 1,5 bilhão em 
obras, 10% do 
investimento de
todo o montante
a ser realizado no 
período de
concessão

"
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Estão mantidos também os investimentos 
públicos, que já haviam sido sinalizados pelo 
Vice-Governador Rodrigo Garcia, durante 
entrevista em edição anterior de Rodovias&Vias?

Não descuidaremos da malha sob a tutela 
do DER. O Vice-Governador Rodrigo Garcia 
possui profundo conhecimento acerca das 
regiões produtivas – afi nal ele veio de uma 
delas – e é absoluto e intransigente defensor 
dos programas que estamos para “soltar”, que 
são os de requalifi cação das rodovias estaduais, 
as SPs, cujo padrão técnico queremos elevar, e o 
programa de vicinais, que se encontra já em fase 
de fi nalização do inventário. Paralelamente, mas 
ainda dentro desta orientação de preservação 
dos assets que são estas rodovias, já temos 
também divisado uma ampla programação 
de restauração e conservação. Importante 
ressaltar que boa parte destes investimentos já 
possui a viabilidade de seus recursos defi nida. 

Recebemos dos parceiros da ABCR uma questão direcionada a você: Como São Paulo pretende 
reequilibrar os contratos afetados pela crise do COVID-19? Com uma queda média da receita de 30%, as 
concessionárias de rodovias enfrentam dificuldade de caixa para manter as obrigações contratuais. Há 
alguma previsão de quando esse reequilíbrio ocorrerá?

E isto em boa monta se deve à credibilidade 
que o estado tem perante as instituições 
financeiras de fomento internacionais. 
Então, estas obras de melhoria, ampliação de 
capacidade e manutenção são consideradas 
muito importantes e estão escaladas entre as 
prioridades de topo.

Dentro destas obras fundamentais, pouco 
antes da pandemia, estivemos na audiência 
pública do Trecho Norte do Rodoanel. Como está 
essa obra, que com certeza é uma prioridade?

Nós concluímos todo o processo, o projeto 
está ajustado. Em breve o edital deve sair, 
até como uma forma de injetar recursos na 
economia. E com uma parte de recursos do 
estado. É uma obra que deve, como previsto, 
ser iniciada ainda este ano. Ao longo de julho, 
também será dada uma solução aos contornos 
da Tamoios, que são da maior importância.

Em breve o
edital deve sair,
até como uma
forma de injetar 
recursos na
economia

"
Temos conversado muito com a ABCR, 

com o ministro César Borges (atual presidente 
da Associação Brasileira das Concessionárias 
de Rodovias), uma grande pessoa, de grande 
qualidade e competência, inclusive, por um 
grupo de whastapp – e por isso digo: “viva a 
tecnologia!” – que inclui representantes de todas 
as concessionárias, ARTESP, da própria Secretaria, 
e isso está na mesa. Houve já um entendimento. 
Vocês acompanharam a assinatura do 
contrato com a Eixo SP, esta já foi uma questão 
colocada, e há uma compreensão, sim, de que 
em havendo o desequilíbrio, ele será tratado. 
Mas primeiro é necessário constatá-lo. Agora, 
houve um fato superveniente, não há dúvida, 

confi gurado pela pandemia. E nós precisamos 
colocar isso de uma forma inteligível, 
mensurável, criar os parâmetros e as condições. 
Mas o estado não vai se furtar disto não. A 
Procuradoria Geral Estadual já se manifestou, 
e agora vamos medir claramente o que é esse 
impacto, o efeito da COVID-19 no transporte. 
De um lado, com toda a rede de proteção que 
montamos para atender aos caminhoneiros, 
signifi ca que a economia andou. As cargas 
seguiram seus cursos. Houve redução, mas 
em nenhum momento houve paralisação dos 
serviços. Mas o que posso dizer, repito, é que 
este fato superveniente será tratado de forma 
correta. Na forma da lei. Contratualmente. 

“De um lado, com toda a rede de 
proteção que montamos para 
atender aos caminhoneiros, 
signifi ca que a economia 
andou. As cargas seguiram seus 
cursos. Houve redução, mas 
em nenhum momento houve 
paralização dos serviços.”
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Não quero nenhum lugar do 
estado, até o fi m do mandato, 
com aquela placa de sinalização 
– terrível – que tem escrito:
“área com alto índice de 
acidentes”. Não vai ter mais isso 
aqui em São Paulo. 

"

Neste contexto, está para assumir uma 
nova diretoria na ARTESP. Como você vê estes 
novos quadros atuando dentro dos objetivos 
que você enumerou?

Milton Persoli é um companheiro antigo 
de trabalho, desde a prefeitura. Atuamos várias 
vezes juntos. Tive o privilégio de tê-lo como 
diretor de operações na CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego), quando fui presidente, 
e fi nalmente quando assumi a secretaria, pude 
convidá-lo para assumir a presidência da própria 
CET. Depois quando fomos para o estado, 
pudemos trazê-lo para a presidência da Dersa, 
por fi m, foi meu secretário executivo e, agora 
com aval do governador João Doria, e do vice-
governador Rodrigo Garcia ele assume o grande 
desafi o que é a diretoria Geral da ARTESP. Sem 
dúvida um grande parceiro, que junto com o 
Jorge Elias, que também assume a diretoria de 
Controle Econômico e Finanças, são profi ssionais 
de alta qualidade, e integram a minha equipe 
há bastante tempo. São pessoas em que o 

estado acredita, nós acreditamos e temos 
certeza que eles trarão à ARTESP a dinâmica 
que a agência precisa neste momento. Quando 
você tem na ARTESP as 20 melhores rodovias 
do estado, dentro de 21 concessões no total, 
gerando investimento em todas as regiões, é 
fundamental que esta dinâmica seja ágil, capaz 
de dar respostas rápidas para resolver problemas 
objetivos gerar ações de infraestrutura. 
Recentemente conversei com ambos, algumas 
ações que poderiam ser tomadas de imediato, 
como por exemplo, algo bastante sintomático: 
as cidades aí que cresceram, durante o tempo, 
no entorno de uma determinada rodovia, e que 
acabaram transformando o perfi l desta estrada 
em um viário com características urbanizadas. 
É como por exemplo, Rio Preto, onde mesmo 
a BR-153 faz parte do “viário urbano” da cidade. 
As pessoas se deslocam de um lado para outro 
da cidade por ali. Então há uma demanda pelas 
marginais em Rio Preto. E é preciso urgência 
ali. Temos conversado com o prefeito, e outras 
autoridades. Mas enfi m, este é um caso que 
possui outras similaridades, como por exemplo 
Araçatuba, mesmo Alphaville. Entrando 
mais a fundo na questão dos acessos, temos 
Osasco, a necessidade da reestruturação da 
chegada em Santos, no chamado binário 2. 
Ou seja, há uma série de obras que a ARTESP 
precisa rapidamente resolver e colocar para as 
concessionárias, aprovar o que estiver dentro 
das condições contratuais, fazer os ajustes, para 
que tenhamos, de início, um conjunto de obras, 
andando, e que até já estão dentro da agência. 
Esse enfrentamento é que pode contribuir – e 
bastante – para a retomada de obras no estado 
de São Paulo. E assim também determina 
fi rmemente o vice-governador Rodrigo Garcia.

exclusivaexclusiva

Em outras oportunidades falamos muito sobre tecnologia e segurança viária, ambos, assuntos 
que você domina. Sabemos também que São Paulo vem buscando aumentar os seus já bastante altos 
níveis de segurança. De que forma esta pauta deve evoluir nos próximos passos da sua gestão?

Esta é uma pauta abraçada pelo governo 
do estado. Temos uma ação nesse âmbito, que 
se chama “Respeito à Vida”. É um convênio da 
secretaria do Governo, conduzida pelo Rodrigo 
Garcia, em conjunto com diversos municípios. 
E dentro dele, há o Infosiga, que constitui uma 
das melhores bases de dados disponíveis no 
Brasil, para acompanhamento de segurança 
viária. Ele tem uma face de mobilidade urbana, 
mas possui também uma interconexão com 
a disciplina rodoviária. Neste quesito, aliás, 
estamos incrementando, junto com a Polícia 
Rodoviária, os conceitos do programa “Visão 
Zero”, que já fazem parte das premissas do 
“Respeito à Vida”. Este é um programa que vem 
dá Suécia, já é consolidado mundialmente, 
e é um tratamento que prevê ações de 
educação, fiscalização e as disciplinas de 
projeto e engenharia. Tudo isso, com objetivo 

em uma redução de acidentes, com medidas 
de combate à imprudência e consequente 
melhora da segurança nas rodovias. Claro, aí 
entra também uma camada de tecnologia. A 
própria Eixo SP já traz embutida a metodologia 
iRAP, que adota parâmetros internacionais 
de medição de performance da rodovia. E 
nós estamos incluindo este método tanto 
na ARTESP quanto no DER. Até porque nós 
desfrutamos de uma boa integração, uma boa 
base de dados. Com isso, temos condições de 
medir, de avaliarmos “mapas de calor”, índices 
de acidentes. E isso me fez conceber um desafi o 
que lancei, tanto para a Agência quanto para o 
Departamento: eu não quero nenhum lugar do 
estado, até o fi m do mandato, com aquela placa 
de sinalização – terrível – que tem escrito: “área 
com alto índice de acidentes”. Não vai ter mais 
isso aqui em São Paulo. Não pode ter!

“20 melhores rodovias do 
estado, dentro de
21 concessões no total,
gerando investimento 
em todas as regiões, é 
fundamental que esta 
dinâmica seja ágil.”
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Como você vê as ações de retomada pós-pandemia? Você já havia falado acerca de um plano de 
requalificação matricial e logística do estado. Isto se encaixa dentro desta expectativa de recuperação?

exclusiva

subsídios para estudar a forma como a reativação 
se dará. Sabemos que será um modelo em boa 
parte de reconstrução. É quase um pós-guerra. 
E guerra mundial, pois o mundo parou. E esta 
não será uma tarefa apenas do governador 
Doria. Há pouco falei de uma “concertação 
nacional”. Então, não podemos perder de vista, 
que o mundo encontrará as suas saídas para a 
crise, mais ou menos ao mesmo tempo, sem 
muitos meses de diferenças entre os países, de 
acordo com os controles que vêm exercendo. 
Mas, as oportunidades de infraestrutura, se 
dão em nível mundial. Os investidores estão 
olhando as nações e regiões que oferecem as 
melhores condições. E neste sentido, é preciso 
compreender que, dentro de um projeto maior 
de país, esta concertação tem que atentar para 
que, se não houver entendimentos, chegaremos 
a pontos de competição predatória, de uma 
concessão na Malásia, por exemplo, disputar o 
investidor com uma concessão em São Paulo ou 
outro local do país. Então, é preciso pacificar as 
diferenças, para avançarmos juntos. 

Exatamente. E dentro da nova realidade 
que virá. Estamos procurando nos organizar, 
da melhor forma possível. Haverá uma nova 
economia, um rearranjo do desenho produtivo, 
tanto do Brasil quanto de São Paulo. Fizemos um 
termo de cooperação com o MBC (Movimento 
Brasil Competitivo), justamente para elaborar 
esse novo desenho da matriz logística do estado. 
É um trabalho que já está em curso, e queremos 
colocar em prática já nos próximos meses. Tudo 
o que está acontecendo, nos dá parâmetros e 

“Dentro da nova realidade 
que virá. Estamos procurando 
nos organizar, da melhor 
forma possível. Haverá 
uma nova economia, um 
rearranjo do desenho 
produtivo, tanto do Brasil 
quanto de São Paulo.”



SÃO PAULO
NO EIXO

Governo do estado de São Paulo ofi cializou o maior contrato de 
concessão rodoviária da história do país. Segmento entre Piracicaba e 
Panorama, com 1273 Km de extensão, também é objeto do maior ágio 
histórico já registrado em certames do tipo, com 7209% sobre outorga 
mínima, com oferta de R$ 1,1 billhão. Consórcio Infraestrutura Brasil 
deverá investir, ao longo de 30 anos R$ 14 Bilhões gerando por volta de 
7 mil posições de trabalho diretas e indiretas (2031 delas por meio do 
início das operações). 
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Operadora Eixo SP será responsável 
por introduzir diversas inovações 
previstas no edital pela ARTESP. 

Exitoso projeto também contou com a 
assessoria técnica da International Finance 
Corporation (IFC), organismo do Grupo 
Banco Mundial, no âmbito do Programa 
de Fomento à Participação Privada, uma 
parceria técnica e fi nanceira entre o próprio 
IFC, o Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES) e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para o desenvolvimento 
e promoção de projetos de concessão e 
Parcerias Público Privadas (PPPs) no Brasil.

CONCESSÕES •  PIPA
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Um projeto ambicioso começa a tomar 
forma no interior paulista, e em grande 
estilo. Juntando-se às outras 20 concessões 
rodoviárias sob o “guarda-chuvas” da ARTESP 
no estado (que costumeiramente emplaca 
pelo menos 19 das 20 melhores pistas do 
país reiteradas vezes há anos no ranking da 
Confederação Nacional do Transporte - CNT), o 
mais rico ente federado do Brasil, dá mais uma 
lição de prosperidade em meio à crise. Uma 
lição recheada de números vultosos, como 
visto até aqui, e que contemplará 12 rodovias 
e 62 municípios de uma das mais produtivas 

João Doria, Governador de SP

“O projeto estabelece que a cada 
quatro anos sejam realizadas 
revisões que possam adequar 
novos investimentos nas pistas. 
Assim, poderão ser antecipados 
ou feitos novos investimentos, 
como duplicações e faixas 
adicionais de acordo com a 
avaliação de novas demandas.” 

regiões do país, especialmente no que 
se refere ao verdadeiro asset constituído 
pelo Agronegócio. Já nos dois primeiros 
anos, a concessão deve aportar cerca de 
R$ 1,5 bilhão em melhorias. De acordo 
com o governador João Doria, a assinatura 
“demonstra confi ança na nossa economia, 
no nosso governo, e estimula a economia 
do estado como um todo” e, “Vai levar 
renda, oportunidade e dignidade para 
a população do Estado de São Paulo”. 
Ainda, de acordo com informações do 
governo, “O projeto estabelece que a cada 
quatro anos sejam realizadas revisões que 
possam adequar novos investimentos nas 
pistas. Assim, poderão ser antecipados 
ou feitos novos investimentos, como 
duplicações e faixas adicionais de acordo 
com a avaliação de novas demandas”. 

Tamanha quantidade de compromissos 
previstos, como disse na ocasião o vice-
governador e presidente do Conselho 
Gestor de Concessões e PPPs, Rodrigo 
Garcia, “mostra a segurança jurídica do 
estado e a confi ança dos investidores, que 
cumpriram o cronograma estipulado ainda 
em fevereiro de 2019, quando iniciamos 
esse projeto”. Vale relembrar que boa parte 
da malha (1.055 Km) estava sob jurisdição 
do Departamento Estadual de Estradas de 

“Mostra a segurança jurídica 
do estado e a confi ança dos 

investidores, que cumpriram o 
cronograma estipulado ainda 
em fevereiro de 2019, quando 

iniciamos esse projeto.” 

Rodrigo Garcia, Vice-Governador de SP

Rodagem de São Paulo, DER/SP, estando 
o restante (218 Km) até então concedido à 
Centrovias, do Grupo Arteris. 
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MODERNIZAÇÃO, INOVAÇÕES E SEGURANÇA

O governo paulista divulgou ainda 
que “O plano de modernização e obras 
inclui a construção de 600 quilômetros 
de duplicações e novas pistas (contornos 
urbanos). Também haverá faixas 
adicionais e vias marginais, obras que 
melhoram a fl uidez, o escoamento da 
produção regional e a segurança viária. 
Serão implantados, ainda, acostamentos, 
novos acessos e retornos, recuperação 
de pavimento, passarelas e ciclovias”. 
Ainda de acordo com as informações, “A 
previsão é de que as 62 prefeituras dos 
municípios desse novo lote recebam 
cerca de R$ 2 bilhões em repasses de ISS-
QN ao longo da concessão. O repasse, do 
Programa de Concessões Rodoviárias do 
Governo de São Paulo, pode ser utilizado 
pelas prefeituras em suas prioridades, 

como na expansão de infraestrutura de 
transporte”. Do ponto de vista tarifário, a 
concessão da Eixo SP, contará com o inédito 
DUF (Desconto ao Usuário Frequente), 
um modelo que apresenta uma tarifa 
quilométrica 23% menor às comparadas 
em vigência, além de 5% de desconto 
para usuários de pagamento automático. 
Dentro deste conjunto de inovações, e 
seguindo o conceito abraçado pela ARTESP, 
de “erguer a barra” e aumentar a qualidade 
de rodagem concomitantemente à 
segurança, a adoção da metodologia iRAP 
International Road Assessment Programme 
(Programa internacional de Avaliação 
de Rodovias), irá permitir melhorias em 
projetos a serem implementados na 
concessão, capazes de diminuir riscos e a 
severidade de acidentes. 

Principais investimentos
nos trechos das rodovias:

SP-304, SP-308, SP-191, SP-197,
SP-310, SP-225, SP-261, SP-293,

SP-331, SP-294, SP-284 e SP-425.

Obras na SP 191
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Presidente da Eixo SP

R&V: Você está à frente da maior concessão rodoviária do Brasil, o que, somado a muitas 
outras características, representa um fato sem precedentes na história do país. A partir de sua 
ampla experiência, quais, de imediato são os principais desafi os a serem atacados? 

“E em meio à pandemia, já tivemos 
que iniciar rompendo com paradigmas, 
quebrando a prática – comum – das 
reuniões presenciais, com toda a 
turma, toda a equipe. Fizemos 
treinamentos online.”

MUDANÇA 

CULTURAL

FIGURANDO ENTRE OS MAIS EXPERIMENTADOS EXECUTIVOS DO SETOR DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 
DO PAÍS, SERGIO SANTILLAN, MAIS DO QUE UMA AUTORIDADE INTERNACIONAL NO ASSUNTO (E 
EVENTUALMENTE ALVO DE CONSULTAS), É CONHECIDO DE LONGA DATA DAS PÁGINAS DESTE PERIÓDICO. 
PORÉM DESTA VEZ, O ENTUSIASTA DA INOVAÇÃO QUE BUSCA COMO PROPÓSITO A PERFORMANCE, NÃO 
SERÁ AQUI CREDITADO COMO FONTE, MAS SIM COMO O HOMEM À FRENTE DA HISTÓRICA PIPA, CUJA 
ADMINISTRADORA, A EIXO SP, ELE PRESIDE. PERCEPÇÕES, TENDÊNCIAS E UMA ANÁLISE SEMPRE MUITO 
CONCISA DOS FATOS, PONTUADOS PELO AMIGÁVEL SOTAQUE DO BOM SENSO. CONFIRA A SEGUIR, A 
ENTREVISTA QUE ELE GENTILMENTE CEDEU À RODOVIAS&VIAS.     

ESPECIAL Entrevista: Sergio Santillan

Sergio Santillan: Primeiro de tudo, uma 
concessão que está inserida no estado de São 
Paulo, que tem suas particularidades, uma cultura 
mais exigente, com níveis de serviço mais altos. 
Um estado que possui essa característica há mais 
de 20 anos, em um segmento específi co que 
possui um impacto econômico e social muito 
grande, atravessando regiões agropecuárias, 
diversas indústrias e também muito forte em 
serviços, com grandes cidades, como a própria 
Piracicaba, São Carlos, Rio Claro, Marília, Bauru, 
Presidente Prudente. Tudo isso traz um valor, uma 
exigência maior. Não é uma concessão isolada. 
Somado a tudo isso, temos aí os impactos de uma 
COVID, que sem dúvida trouxe um elemento a 
mais para o desafi o. Por si só, assumir uma malha 

desta magnitude já seria suficientemente 
desafi ador. E em meio à pandemia, já tivemos 
que iniciar rompendo com paradigmas, 
quebrando a prática – comum – das 
reuniões presenciais, com toda a turma, 
toda a equipe. Fizemos treinamentos online, 

Desde 2006 a Projevias vem 
desenvolvendo soluções nas áreas de 
Engenharia, Arquitetura, Urbanismo, 
planejamento viário, mobilidade urbana e 
segurança de tráfego, através de projetos 
e consultorias técnicas, junto a órgãos 
de infraestrutura e gestores municipais, 
estaduais e federais. Contando com 
equipamentos de última geração e 
equipe especializada, a empresa está 
apta a novos desafi os, sempre atualizada 
e pronta para encontrar e projetar as 
melhores soluções para cada caso.

Associada à ABEETRANS – Associação 
das Empresas de Engenharia de 
Trânsito, a Projevias tem papel atuante 
no desenvolvimento de soluções de 
segurança viária para o mercado 
brasileiro.
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ALGUNS
DE NOSSOS SERVIÇOS

PROJETOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Desenvolvimento de projetos técnicos de sinalização visando a 
segurança rodoviária de acordo com a legislação brasileira - CTB, 
CONTRAN, DNIT, ABNT e Departamentos Regionais.
PROJETOS GEOMÉTRICOS
Soluções de geometria viária visando atender às exigências de 
deslocamento através de percursos seguros, confortáveis e efi cientes 
com menores impactos ambientais.
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO
Projetos baseados em estudos de tráfego, com apoio geotécnico para 
determinação da estrutura dos pavimentos, com o objetivo de garantir 
as condições de trafegabilidade e segurança.
LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS
Cadastro e inventário georreferenciado, com registro fotográfi co 
de toda a sinalização viária, dos dispositivos de segurança e outros 
elementos da faixa de domínio.
ANÁLISES DE RETRORREFLETIVIDADE
Levantamentos e análises de desempenho dos materiais retrorrefl etivos 
de sinalização horizontal e vertical, conforme as normas da ABNT. 
Desenvolvimento de relatórios de performance com análises gráfi cas 
e históricas.
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A GESTÃO DAS RODOVIAS

NA PALMA DA SUA MÃO

SIV - Solução em nuvem para gestão de 
dados georreferenciados, empregando 
solução móvel de SIG – Sistema de 
Informações Geográfi cas, permitindo que 
as informações do sistema viário possam 
ser acessadas por gestores e coletadas 
pelas equipes de campo.

Há 13 anos desenvolvendo soluções nas áreas de
Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e Consultorias de Segurança Viária.
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Juntamente com a diminuição dos 
“lockdown”, também, a “reabertura” do estado 
para uma volta progressiva de suas atividades 
em suas regiões, deve ser um fator contribuinte 
para este aumento, não?

Olha, o impacto COVID pesou mais os veículos 
leves, de passeio. Então, algumas concessionárias, 
a depender da natureza da composição 
majoritária de seu tráfego, sentiram mais esse 
efeito, ou menos. A depender dos corredores, 
houve uma diminuição dos veículos comerciais, 
oscilando aí entre 10, 12 às vezes 15%. Mas isso 
não signifi ca que você diminui os recursos à 
disposição do usuário. Observando a operação 
da Entrevias e o início da operação da Eixo SP, 
você pode ter mais ociosidade, mas não diminuir 
a presença. Não tem “economia” nesse sentido. 
Há o impacto da queda na receita. Não em gastos 
desta natureza.

E como você acredita que se dará o 
reequilíbrio desses contratos impactados 
pelo corona vírus, de forma geral? Como 
deve ser a condução dos diálogos entre 
poder concedente, agências reguladoras 
e prestadores de serviço em direção à 
recomposição?

Há uma iniciativa por parte da Associação 
Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), 
com o governo do estado, via Secretaria de 
Logística e Transportes e a Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), para 
poder entender estes impactos aos operadores. 
Em um primeiro momento, compreender se, 
juridicamente, cabe o reequilíbrio. É o COVID 
um evento de força maior? E em assim sendo 
considerado, de que formas podem ser feitas 
gestões pelo poder concedente para contrapor 
este fato. Passada esta primeira fase, é preciso 
estabelecer um método para quantificar 
financeiramente esse impacto, o que não é 
simplesmente comparar um mês com o outro. 
Até por que o encerramento de uma quarentena 
não reverbera de imediato na atividade. É preciso 
então, estabelecer estes mecanismos. A agência 
deve, portanto, estudar cada caso, contrato 
por contrato. Daí a ação da ABCR em conjunto 
com secretaria e agência, para buscar este 
entendimento.

E isso, pode-se presumir, será pacifi cado 
rapidamente, e pode servir futuramente 
como um modelo, quiçá a ser replicado por 
outras agências, mesmo no âmbito federal?

É preciso entender, que não é uma mera 
questão de interesses da concessionária. Às 
vezes é uma questão que pode mesmo colocar 
em xeque a sobrevivência das companhias. 
Como tenho atuado mais em São Paulo, posso 
me referir melhor à forma como as coisas 
costumam proceder por aqui. E eu vejo essa 
sensibilidade. Há uma pré disposição, no novo 
governo, em ter um bom relacionamento 
com seus stakeholders. Dá para chamar de 
parceria. Não estou falando de ajudar, mas de 
simplesmente ser justo no que concerne ao 
contrato. 

O COVID afetou, de alguma forma o plano 
de negócios da Eixo SP?

Não. Nós consideramos o COVID um efeito 
de curto prazo, frente à extensão de tempo em 
uma concessão de 30 anos. Além disso, nós nos 
provisionamos. Captamos R$ 1 bi por meio de 
um bridge, um “empréstimo-ponte”, para dar 
conta, juntamente à receita da Centrovias, aos 
investimentos previstos nos 2 primeiros anos. 
Isto não signifi ca, contudo, que transcorrido 
este tempo, não vejamos outra estruturação. 
Então isso nos dá uma tranquilidade para fazer 
os aportes necessários.

tivemos que agilizar contratações aí, de quase 
800 colaboradores que já fariam parte do “dia 1”. 
Isto signifi cou a redefi nição de todos os nossos 
programas e manuais, que foram realinhados 
para esta nova realidade. Houve momentos em 
que chegamos a ter 7 pontos diferentes, isto é 
diferentes locais, em treinamento simultâneo. 
É claro, tivemos que promover algumas salas 
com mais de uma pessoa, mas observando as 
novas normas sanitárias – que diariamente eram 
atualizadas há não muito tempo atrás. Isto sem 

“Desde o primeiro dia, entramos 
com suporte completo, ambulâncias, 

guinchos e mesmo assim, 
iniciamos obras de restauração 

de pavimentos. Estamos com 
um volume  de 700 t /dia de 

lançamento de CBUQ para 
restauração de faixas.”

“Em um primeiro momento, 
compreender se, juridicamente, cabe 
o reequilíbrio. É o COVID um evento 
de força maior? E em assim sendo 
considerado, de que formas 
podem ser feitas gestões pelo 
poder concedente para contrapor 
este fato. Passada esta primeira 
fase, é preciso estabelecer 
um método para quantifi car 
fi nanceiramente esse impacto.”

contar a parte burocrática, que teve que ser 
“reinventada” também, com as seleções 
e exames admissionais. Leve em conta, 
que estou me referindo não só aos 780 
funcionários da Eixo SP, mas de cerca de 
1200 funcionários de empresas terceirizadas 
que precisavam fazer integração, por 
estarem diretamente vinculados à operação. 
Na verdade, foram mais de 2 mil pessoas 
recrutadas para estarem a postos no primeiro 
dia de operação, na pista. E assim foi. 

Tudo ao mesmo tempo agora?

Sim, já desde o primeiro dia, entramos com 
suporte completo, ambulâncias, guinchos e 
mesmo assim, iniciamos obras de restauração de 
pavimentos. Estamos com um volume  de 700 t/dia
 de lançamento de CBUQ para restauração de 

faixas. Daqui a 15 dias, esse número deve 
bater em 2 mil toneladas / dia. Isto tratando 
de pavimento. Fizemos a roçada em mais de 
200 Km de faixa, entre outros serviços, como 
substituição de placas, atendimentos, que 
tem sido uma requisição alta, uma média 
de 200 atendimentos por dia, em um mix de 
serviços de socorro mecânico e ambulância e 
outros tipos de atendimento ao usuário.

Parece bastante...

Mas claramente isto irá aumentando, à 
medida em que vamos nos tornando mais 
conhecidos, o 0800 vai se tornando mais 
divulgado, e conseguirmos implantar a 
cobertura por CFTV (Circuito Fechado de 
Televisão), para monitoramento de todo o 
trecho, como está previsto no contrato.

ESPECIAL

Presidente da Eixo SP
Entrevista: Sergio Santillan
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Rodovias&Vias tem trazido já há um bom tempo, grandes debates acerca de 
segurança viária, a adoção de novos equipamentos, novos conceitos como “a rodovia 
que perdoa” e metodologias consagradas em outros países, como o iRAP, que está mais 
presentemente sendo contemplado no país. Como você percebe esta tendência, e as 
inovações neste segmento?

Falando um pouco sobre outra área que 
você conhece bem, no que tange a tecnologia 
e ITS, que tipo de inteligência podemos esperar 
encontrar na Eixo SP?

O contrato prevê a utilização maciça de 
tecnologia. Teremos a implantação da rede de 
fi bra ótica, em toda a extensão da rodovia, estamos 
com a obrigação de cobertura por monitoramento 
por câmeras em 100% da rodovia também, 
pouco mais de 1200 câmeras entram nesta 
conta então. E estas câmeras, não são apenas de 
visualização. Trazem dispositivos de detecção de 
incidentes. Já superamos as fases de testes destes 
equipamentos e agora nos encontramos em 
processo de contratação do sistema. Além disso, 
haverá a implantação do sistema de wi fi , para o 
qual nos referenciamos na Entrevias, cuja rede de 
570 Km é a maior do mundo, e ajudei a implantar. 
É um grande desafi o, pois em ambiente aberto, e 
em movimento, apresentam-se diferenciais em 
relação a ambientes fechados, de roaming, por 
exemplo. Tudo isso, aprovado pela ARTESP, aferido 
mensalmente e com um índice de conformidade 
alto, de 98%.

A Eixo SP, é, a esta altura, a “noiva mais 
cobiçada” pelo mercado rodoviário, seu setor 
produtivo e de prestação de serviços. Como 
será a qualifi cação desses fornecedores e a 
relação do time da concessionária com estes 
parceiros elencados para trabalhar com vocês?

Bom, como já iniciamos a operação, já estamos 
com muitos contratos assinados. A política 
que temos para estes fornecedores, dentro 
do contrato, é, como você disse, de uma forte 
parceria. Temos sim um nível de exigência alto, 
com padrões de qualidade igualmente altos e 
tenho certeza que isso traz um impacto positivo 
para o mercado. Na minha gestão, eu sempre 
faço – nem mais, nem menos – aquilo que foi 
pactuado. E nesta linha, já temos alguns contratos 
muito grandes, como o de conserva, por 5 anos, 
com uma única empresa, contrariando um pouco 
o conceito de dividir o risco. Nosso procedimento 
então, é avaliar muito bem as empresas e 
perceber realmente se elas estão preparadas para 
responder adequadamente às necessidades, se 
elas conhecem o projeto, e se são capazes de fazer 
– principalmente – um bom planejamento.

“Teremos a implantação da rede 
de fi bra ótica, em toda a extensão 
da rodovia, estamos com a 
obrigação de cobertura por 
monitoramento por câmeras em 
100% da rodovia também, pouco 
mais de 1200 câmeras entram 
nesta conta.”

O contrato já traz embutida essa linha 
de oferecer uma rodovia mais segura. Este 
quesito é explicitamente uma questão 
contratual. Inclusive, termos o iRAP como 
metodologia a ser empregada na nossa 
avaliação. Mas, nós sabemos que o conjunto 
de falhas que leva a um acidente, está em 
sua maior parte centrado no fator humano. 
Claro, temos na equação o veículo, a rodovia, 
o ambiente... e, veja, também a manutenção 
do veículo é feita por humanos, e entra 
neste rol. Sem dúvida, uma infraestrutura 
que seja complacente com o erro, reduz a 
gravidade desses acidentes, e tanto o iRAP 
como as novas tecnologias de projeto, atuam 
neste sentido. Então, nós temos uma visão 
permanentemente voltada para a inovação, 

“Uma infraestrutura que seja 
complacente com o erro, reduz 
a gravidade desses acidentes, 
e tanto o iRAP como as novas 
tecnologias de projeto, atuam 
neste sentido. Então, nós temos 
uma visão permanentemente 
voltada para a inovação, 
nas diversas disciplinas 
da segurança passiva da 
rodovia e, paralelamente, 
na abordagem do ́ elo  ̀mais 
sensível da corrente.”

nas diversas disciplinas da segurança 
passiva da rodovia e, paralelamente, na 
abordagem do “elo” mais sensível da 
corrente, com campanhas educativas, 
tanto para as comunidades lindeiras 
quanto os usuários. Também, há algo que 
já desde 1998 faço questão de implantar, 
que são os pit stops de checkup, na 
parte de saúde, que são aquelas paradas 
rápidas para medir pressão arterial, 
fazer audiometria, glicemia, vacinação, 
e, as campanhas voltadas a públicos 
específi cos, principalmente os condutores 
de veículos comerciais, caminhões, para 
que tenham acesso a serviços que a sua 
rotina normalmente não permite. Claro 
que cada concessionário criou a partir daí 
os seus próprios planos. Mais que uma 
vontade da concessionária, de oferecer um 
caminho mais seguro, é uma necessidade. 
Por isso, também será criado um comitê 
multidisciplinar integrado que será capaz 
de elaborar ações para cada área.

ESPECIAL

Presidente da Eixo SP
Entrevista: Sergio Santillan
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Presidente da Eixo SP
ESPECIAL Entrevista: Sergio Santillan

Recentemente, você colocou de forma bastante inteligente que, até a batida do 
martelo, as empresas que pleiteiam concessões são concorrentes, e daí em diante, passam 
a ser parceiras. De que forma podemos encarar esta afi rmação dentro do estilo que você 
pretende imprimir na Eixo SP

dia por conta desta ou de outra pista. O que 
temos sim, são discussões para aumentar o 
padrão de serviço oferecido. Inclusive, por 
conta da pandemia, houve uma campanha 
muito bem coordenada, por um grupo 
que inclusive está no whatsapp, com 
elementos da secretaria de transportes 
e concessionários, trocando ideias neste 
sentido e chegando a um consenso. 

E quanto às concessões no por vir, 
em escala abrangente? Quais as suas 
expectativas para São Paulo e Brasil?

Resumindo, do que vi até aqui, e olha 
que esta (Eixo SP) é a minha 9ª “startup”, e 
avaliando as concessões que iniciei, tanto 
no país como fora (duas na Argentina 
e uma no Uruguai), em uma época em 
que sequer existia agência reguladora 
em São Paulo, percebo evoluções 
importantes. Vejo, positivamente, cada 
vez mais exigências incorporadas aos 
contratos, usuários mais exigentes, e 
creio que o que vem pela frente é um 
amplo uso de tecnologia. Especialmente 
o free fl ow, do qual sou um defensor, e 
pude já implementar, com sucesso, na 
parte de pesagem em movimento. É uma 
ferramenta que, entre outras, é capaz 
de melhorar a gestão de uma rodovia, 
aliada a uma melhor capacidade de 
monitoramento das rotas, com pontos 
de controle coleta e cobrança mais ágeis, 
que também permitirão um melhor 
vislumbre da dinâmica de tráfego, por 
meio da observação das informações de 
origem e destino, o que contribuirá para 
uma tarifa mais justa. Por outro lado, a 
pandemia deixará muitos aprendizados. 
Especialmente sob o prisma da gestão. 
Acho que ela permitiu ver que é possível 
reavaliar a necessidade de grandes 
estruturas, e provou que é possível produzir 
mesmo estando à distância em alguns 
momentos, e até com maior efi ciência. 

É nisso que eu acredito. E vejo que o mercado 
de concessões também pensa desta maneira. Nas 
nossas reuniões de ABCR, não vejo primazia da 
competitividade. Existem sim, objetivos comuns, 
se trabalha para frente. Não tem campanha 
para tirar usuário de um para passar para outro, 
até por que esse usuário determina sua rota de 
acordo com as suas necessidades. O usuário 
frequente, ele não muda o seu caminho do dia a 

“O que vem pela frente é um amplo uso de 
tecnologia. Especialmente o free fl ow, 

do qual sou um defensor, e pude já 
implementar, com sucesso, na parte 

de pesagem em movimento.”
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O tempo é inédito, as implicações
serão igualmente únicas.

Porém, o que se descortina para o futuro - e ele 
sempre vem - é um planeta melhor, mais limpo, com 

menos doenças ocasionadas por bactérias,vírus e 
domado pelo espirito da vontade de trabalhar! É preciso 

modernizarmos nossas relações profi ssionais, respirarmos 
um ar de melhor qualidade e termos

a certeza que o sucesso mora no compromisso, na 
seriedade, no companheirismo.

O que não mudará, é a necessidade de sequestrarmos 
um naco desta história e registrar em alta defi nição, 

na Rodovias&Vias, as propostas de vida e de evolução 
escolhidas. Prestar homenagens aos gestores públicos e os 
colaboradores, heróis anônimos que mantiveram abertas 
as artérias rodoviárias do país e que garantiram os pulsos 

da sobrevivência  em uma economia dilacerada. 

Nossas páginas alcançarão o futuro, e lá encontrarão 
os olhos de nossos fi lhos e netos, que verão as fotos deste 
momento histórico e lerão relatos que os impressionarão, 

seja pela coragem, ou pelos rituais de racionalização, e 
com certeza passarão pela inovação em tempos incertos. 

Pelas tintas de nossas off sets, ou na leveza digital 
de nossos arquivos – agora, também em inglês - estará 

nossa pequena mensagem na garrafa do tempo,
que alcançará as praias de dias mais tranquilos,

tão logo os ventos que encrespam as ondas do mar, 
acalmem-se e a certeza que a brisa assoprar em

nossas faces nos fará lembrar a raça com que
vencemos a vida nestes dias ímpares.

E mais que nunca, é preciso registrar como algumas 
empresas reagiram com a agilidade ardilosa para 

enfrentar... e vencer uma batalha gigantesca. Criaram 
estratégias, protocolos e algumas, como a STRATA 

ENGENHARIA, apostou em sua Tropa de Elite. O case que 
Rodovias & Vias registra nessa edição fala de superação, 

liderança e fé no amanhã, pois é a maneira como a 
STRATA abraça o Brasil e o mundo.

ESPECIAL • STRATA ENGENHARIA 
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Especialista na arte de conciliar a sabedoria 
da experiência com a disposição pelo 
novo, a STRATA ENGENHARIA, não 

fugiu à regra quando, do oriente começaram as 
velozes e surpreendentes notícias de escalada 
na agressividade do novo Coronavírus. “A 
diferença, adveio da nossa opção de, como 
dizem os ingleses, combater ʻfogo com fogoʼ. 
Se o problema se alastra rapidamente, é preciso 
buscar as respostas rápidas e defi nir os meios 
para se precaver”. Assim, desta forma simples 
e bastante objetiva, o icônico fundador e 
presidente da companhia, Paulo Gontijo, põe 
a termo um estilo de estratégia que caracteriza 
toda sua equipe, em um mix que depura uma 
predileção unânime por taninos embebidos 
em informação e ciência, típicos do conjunto 
singular que ele conseguiu formar ao longo do 
tempo. “Não precisei conclamar ninguém. Todos, 
num exemplo ímpar de iniciativa própria se 
apresentaram naturalmente, uma comunidade 
integrada dedicada a lutar contra a evolução 
dos fatos, adotando ações de forma inteligente 
e racional, acima de tudo, solidária”, descreveu. 
A propósito, o plano de ação, ganhou até um 
nome, posteriormente adotado como a “política 
ofi cial da empresa”, para referir-se às precauções 
e contramedidas: “COVID Estratégico Strata”. 

Na guerra. Na engenharia. Na vida. As premissas para o êxito, são fundamentadas 
no bom planejamento, na capacidade analítica e na profi ciência tática, que preconiza 
a rápida adaptação, como Charles Darwin há muito já apontava. Logo, incrementar, 
adaptar e superar. Tricúspide empunhada pelo mais hábil. Cerne da personalidade 
de uma empresa (sim, algumas delas têm alma), que faz do seu próprio negócio, um 
exercício de excelência, ao oferecer soluções para desafi os. Sobrevivente de sucesso, e 
pinacular “espécimen” do topo de uma pirâmide alimentar faminta por tecnologia e 
inteligência, a STRATA ENGENHARIA, mais uma vez foi convocada a se reinventar e a 
se preparar para cruzar retinas com o imponderável, na forma de um inimigo invisível. 
E para compreender melhor o que a alta engenharia consultiva fez e tem feito para 
manter seu direito de continuar a operar, Rodovias&Vias, mais uma vez foi à campo, 
para documentar o esforço e as práticas adotadas para se contrapor à pandemia, 
envidada por uma das maiores referências do setor de infraestrutura nacional.
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bem comum da sociedade, nós tínhamos 
a obrigação de nos desdobrarmos para 
continuar o nosso trabalho, mesmo que 
ensejando custos extras. Então toda uma 
logística de suporte foi montada, para que 
nossas equipes externas não tivessem o menor 
risco de fi carem desassistidas”, declarou o 
executivo. “Muito por conta disso, nós não 
registramos, até este momento, sequer um 
caso de colaborador de campo vitimado pela 
doença”. Toda esta verdadeira “operação de 
guerra”, foi montada com extremo cuidado 
e à minúcia, uma vez que, ao contrário de 
muitas empresas no país, e das entristecedoras 
notícias de empreendimentos fechando 
e demitindo, a STRATA encontrou espaço 
para crescer. “Nós tivemos, na verdade 
um aumento considerável da demanda”, 
comentou Bernar. “De fato, em relação ao 
mesmo período do ano anterior, tivemos 
um crescimento de 25%. Além de estarmos 
envolvidos na maior operação do iRAP 
(International Road Assessment Programme 
– Programa Internacional de Avaliação de 
Rodovias, em tradução livre) a nível mundial. 
E já nos encontramos homologados e 
certifi cados tanto pelo iRAP quanto pelo DNIT 
(Departamento Nacional de infraestrutura 

“Crescer na crise não é mito ou 
coisa para quem tem o toque de 
Midas, é para quem aplica todos os 
seus recursos e ferramentas – sem 
medir esforços - voltadas ao sucesso 
do nosso cliente, fundamentados 
no portfólio diversifi cado aliado 
à tecnologia, competência e ao 
preparo de toda a equipe. Essa é a 
nossa missão empresarial.”
Bernar Campos
Vice-Presidente da STRATA Engenharia

SOFISTICAÇÃO

de Transportes), para performar os trabalhos 
necessários nos lotes 1 e 2 do “Brazil RAP”, 
que avaliará 56 mil Km de rodovias. As três 
principais áreas operacionais da STRATA, 
além de estarem se mostrando perfeitamente 
capazes de desempenhar suas funções 
neste contexto de pandemia, estão sendo 
bastante demandadas, tudo isso, com 
soluções diferenciadas e novas tecnologias 
sendo implementadas em todas as áreas, 
seja com os modernos equipamentos de 
auscultação de pavimentos, modelagens 
em BIM (Building Information Modeling), 
uso de geotecnologias e o uso sistêmico de 
softwares de pós-processamentos, gestão de 
dados, controles de qualidade e dashboards”, 
afi rmou o Vice-Presidente. Ainda, de acordo 
com ele, é apresentada diante da companhia, 
uma tendência de crescimento para 2020 e 
2021. “Acreditamos que este crescimento será 
ainda mais signifi cativo ao longo do restante 
do ano, o nosso desafi o será perenizar e torná-
lo sustentável”. 

Por fi m, dentre os 68 contratos vigentes, 
fez uma ampla explanação de alguns dos dos 
desafi antes compromissos operacionais, em 
tempos de pandemia, freneticamente em 
cuurso na empresa:

Dentro de sua cultura de excelência a 
STRATA, seguramente foi uma das pioneiras 
no país a fazer – neste caso, apenas com uma 
regularidade maior – a completa higienização 
de sua frota. “Nossos profissionais tem 
sempre um veículo higienizado e em boas 
condições - com no máximo dois anos de uso 
- particularidade que, para além de propiciar 
os bem estar de nossos funcionários, aumenta 
a produtividade da equipe. Então, foi um 
passo natural reforçar esse aspecto”, avalia 
Bernar Campos, Vice-Presidente da empresa. 
Outra vantagem a ser apontada aqui, é o 
fato de a STRATA dispor de um "centro de 
apoio" e de parques de equipamentos bem 
planejados, espaçosos e arejados, condição 
que facilitou sobre maneira a implantação 
dos novos tipos na de assepsia pretendidos. 

Isto associado a uma logística bem planejada, 
faz com que a frota, além de bem conservada, 
esteja sempre pronta para ser exposta em 
um dos vários eventos em que a empresa, 
até a pandemia, marcava presença. Algo 
que pode ser constatado já há algum 
tempo atrás na extensa reportagem “Bala 
na Agulha”, veiculada na Rodovias&Vias de 
número 116. “Implementamos um Plano de 
Contingência para a COVID-19, houve é claro, 
um rodízio estratégico na sede, bem como 
a retirada de profi ssionais técnicos e mesmo 
administrativos, para o regime de home offi  ce, 
bem como outras medidas relacionadas 
a prevenção no combate ao coronavírus”, 
revela o vice-presidente. “Como cada estado, 
e mesmo cidade estava em diferentes estágios 
na pandemia, prevalecendo isso até hoje, se 
tornou muito difícil e complicado achar um 
hotel, um restaurante. Por este motivo, nós 
montamos trailers, motorhomes, para esse 
pessoal poder promover os levantamentos 
de campo (equipamentos e geotecnia) e 
instantes algum os trabalhos deixaram de 
ser processados. Como serviço essencial ao 
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Cliente Objeto Números

DNIT - Brazil RAP Levantamentos da Malha 55.000 km

RUMO Gestão Faixa de Domínio 14.000 km

SUDECAP Gerenciamento Manutenção
da Rede Viária de BH 10.600 km

SUDECAP Apoio e Gerenciamento
26 Obras de Infraestrutura 

Urbana – OAEs, Vias e
Macrodrenagem 

DNIT Inspeção de OAEs em 14 Estados 3.150 Obras de Artes

ViaBahia Modelagem 3D do Sistema Rodoviário 1.600 km

SINFRA/MT Apoio e Gerenciamento 5.800 km

PiPA ‒ Eixo SP Levantamentos e Projetos 1.273 km

SIT-BA Levantamentos e Projetos 1.119 km

VALEC Gestão Faixa de Domínio FNS 1.164 km

VALE Projetos e Assessoria 1.080 km

SEINFRA/MG Verifi cador Independente MG-050 371,40 km

CART/SP Levantamentos e Projetos 289 km

ECO-135/MG Levantamentos e Projetos 363 km

ECOSUL/RS Levantamentos e Projetos 457 km
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CONEXÕES EXTERIORES:
O AVANÇO TECNOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Todo este aumento de demanda, exerce 
pressão, naturalmente por melhorias 
incrementais e tecnológicas, e o novo 
contexto, claro, mudou a forma de trabalhar 
de um departamento absolutamente 
importante para a companhia, pois 
prospecta, avalia e efetivamente adquire 
novos equipamentos: o departamento de 
Relações Internacionais, capitaneado por seu 
diretor, Lucas Gontijo: “Entramos em uma 
fase importante de um processo de aquisição 

de um novo equipamento medidor de 
defl exão, TSD (Traffi  c Speed Defl ectometer 
–  equipamento de medição de defl exões e 
bacias de deformação a laser, com operação 
de até 100 km/h). No momento, estamos 
entre dois concorrentes renomados no 
mercado, em uma dinâmica forte, por que 
temos que atender um trabalho de grande 
monta com o DNIT, em um investimento 
que vai bater a ponta de €2,5 Milhões fora 
outros custos envolvidos. Além disso, nós 
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“Estamos ampliando nossos Centros 
Tecnológicos (Prof. Humberto 
Santana e Prof.  Armando Martins 
Pereira), com a modernização e 
aquisição de novos equipamentos de 
laboratório e o nosso centro de apoio, 
com uma grande infraestrutura, 
mais apropriada para o tratamento 
de manutenção e operacional dos 
equipamentos. Também este espaço 
permitirá a aferição de nossos 
equipamentos, nos moldes dos 
mais modernos procedimentos de 
calibração existentes.”
Lucas Gontijo
Diretor Relações Internacionais

“Contudo, nós 
continuamos avançando, 
monitorando em detalhes 
tudo o que é relacionado à 
alta tecnologia. Ainda que 
aparentemente alguns 
setores da economia 
estejam meio ‘parados’, 
estamos aproveitando 
para nos preparar para 
uma retomada que 
certamente virá.”

adquirimos o scanner a laser Pegasus 2 
Ultimate, da Leica suiça - único no Brasil - fato 
que nos mantém no topo tecnológico desta 
plataforma”. Mas o diretor registra que os 
investimentos vão além: “Estamos ampliando 
nossos Centros Tecnológicos (Prof. 
Humberto Santana e Prof. Armando Martins 
Pereira) com modernização e aquisição 
de novos equipamentos de laboratórios e 
nosso centro de apoio, com uma grande 
infraestrutura mais apropriada para o 
tratamento de manutenção e operacional 
dos equipamentos. Também este espaço 
permitirá a aferição de nossos equipamentos 
nos moldes dos mais modernos 

procedimentos de calibração existentes", 
frisou o diretor. Outro ponto importante 
será acreditação do Laboratório 
Geotecnológico pelo INMETRO, previsto 
para 2021 com robustos investimentos, 
rastreabilidade e aprimoramento da 
qualidade dos ensaios.  "Contudo, nos 
continuamos avançando monitorando 
em detalhes tudo que é relaconado a alta 
tecnologia. Ainda que  aparentmente 
alguns setores da economia estejam 
meio 'parados', estamos aproveitando 
o momento para nos prepararmos 
para o futuro, para uma retomada que 
certamente virá", fi nalizou. 
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Como sinalizado pelo Vice-Presidente, 
a STRATA é uma exceção à regra da maioria 
das empresas. “Com toda a surpresa e os 
sobressaltos, nós chegamos a fazer estimativas 
bastante pessimistas, que de forma ainda 
mais espantosa, não se confi rmaram. Não dá 
para negar que a STRATA seja uma empresa 
bastante otimista. Mas em termos de novas 
demandas, realmente não esperávamos um 
crescimento tão robusto”, avaliou a gerente 
de contratos da STRATA, Solange Cardoso. 
“De Março à Maio, quando ainda se acreditava 
que estávamos no ʻolho do furacãoʼ, tivemos 7 
novos contratos. O faturamento se mantém, 
com um semestre positivo, superior à média 
histórica”. Perguntada se a demanda maior 

“Caminhamos juntos com os 
clientes no sentido de criar as 
barreiras de proteção necessárias, 
treinamentos, e em nenhum 
momento houve impactos 
signifi cativos na execução. 
Houve reduções de carga horária, 
mas acredito que mesmo as 
reuniões tiveram um upgrade, 
pois deixamos de ter de nos 
deslocar até o cliente e obtivemos 
êxito em fazê-las com bastante 
assertividade e efi ciência.”
Solange Cardoso
Gerente de Contratos da STRATA

“A convivência fi cou mais 
próxima, por incrível que 

pareça. Tivemos ganhos de 
produtividade e toda atividade 

na sequência normal. Todas 
as 25 equipes de Supervisão, 

com contrato ativo – e estamos 
falando de algo em torno 

de 700 pessoas espalhadas 
em grupos fechados de 

trabalho por todo o Brasil – 
aumentaram a frequência de 

seus relatórios.”
Sirleno Alves

Gerente de Supervisão de Obras

teve origem na iniciativa privada ou no 
setor público, a gerente revela quase um 
empate: “Tanto um como outro, tiveram 
aumentos verifi cados. O setor público, que é 
o maior cliente, respondeu por 30% dos novos 
contratos. Mas nós observamos um aumento 
bem ponderável entre os privados”. E quanto 
aos contratos já fi rmados e, possivelmente 
impactados pelo advento do Coronavírus? A 
gerente evocou reconhecida capacidade de 
adaptação da empresa: “Caminhamos juntos 
com os clientes no sentido de criar as barreiras 
de proteção necessárias, treinamentos, e 
em nenhum momento houve impactos 
signifi cativos na execução. Houve reduções 
de carga horária específi ca, mas acredito que 
mesmo as reuniões tiveram um upgrade, pois 

MULTIPLICANDO NOVOS CONTRATOS
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deixamos de ter de nos deslocar até o cliente 
e obtivemos êxito em fazê-las com bastante 
assertividade e efi ciência. É um aprendizado 
importante que com certeza fi cará. Outro 
fato interessante, foram que as medições 
e boletins continuaram sendo emitidos, 
mesmo com os home offi  ces, não houve 
diminuição da escala de trabalho. Não houve 
paralizações. Pelo contrário, até mesmo coisas 
que estavam paradas, começaram a andar”, 
resume a gerente, para quem a positividade 
e a fé, foram fundamentais para manter – e 
até mesmo aumentar, como visto – o nível 
de atividade. “Havia o medo. Claro. Mas o 
medo maior era o do desemprego. Da falta 
de trabalho. E Graças a Deus e à coragem 
de todos os nossos colegas, pudemos 

continuar e avançar”. Em outra atividade 
fundamental da empresa, também o 
sentimento é compartilhado. De acordo 
com o engenheiro Sirleno Alves, gerente 
de Supervisão de Obras, curiosamente, a 
relativa “distância” contribuiu para estreitar 
o alinhamento e mesmo a relação com os 
profi ssionais: “A convivência fi cou mais 
próxima, por incrível que pareça. Tivemos 
ganhos de produtividade e toda atividade 
na sequência normal. Todas as 25 equipes 
de Supervisão, com contrato ativo – e 
estamos falando de algo em torno de 700 
pessoas espalhadas em grupos fechados de 
trabalho por todo o Brasil – aumentaram a 
frequência de seus relatórios”. 
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A FORÇA JOVEM NO COMANDO DA STRATA

“Nossa opção sempre foi continuar”. Com 
incremento substancial da base de contratos, 
especialmente no core business, ou seja, os 
contratos voltados à pavimentação rodoviária, 
tão importante quanto a orientação do 
presidente Paulo Gontijo, prevalece relevante 
como nunca o vigor da juventude a capitanear 
as atividades essenciais – do negócio. “O setor 
de pavimentos realmente está em franca 
e exponecial evoluçã. Continuamos indo à 
campo da mesma forma como antes, porém 
com esta ʻnova etiqueta sanitáriaʼ incorporada 
à rotina. O que, em considerando um breve 
tempo de adaptação, passa efetivamente a ser 

um ̒ normalʼ, ou o ̒ novo normalʼ, como dizem”, 
avalia Nathália Caires, engenheira responsável 
pelo Departamento de Pavimentação, 
Geotecnia e Tráfego. Por sua vez, a engenheira 
Rafaela da Silva Cruz, coordenadora das 
equipes de Campo, corrobora essa visão: “Nós 
conseguimos ter, praticamente, um tipo de 
protocolo diferente, customizado para cada 
tipo de função. É certo que também os clientes 
tiveram uma participação importante nessa 
equação. É um trabalho que de ambas as 
partes foi bem observado”, disse a engenheira, 
que desempenha a condução de parte das 
equipes, literalmente “na linha de frente”. 
“O que fi ca”, continuou, “é uma mensagem 
de esperança. A STRATA mostrou ser uma 
empresa solidária, alinhada com o futuro”, 
afi rmou. Paralelamente, ainda, a engenheira 
Nathália revela: “Nós incrementamos ainda 
mais nossa capacidade de processamento, 

“Nós conseguimos ter, praticamente, 
um tipo de protocolo diferente, 
customizado para cada tipo de 
função. É certo que também os 
clientes tiveram uma participação 
importante nessa equação. É um 
trabalho que de ambas as partes foi 
bem observado. O que fi ca, é uma 
mensagem de esperança. A STRATA 
mostrou ser uma empresa solidária, 
alinhada com o futuro.”
Rafaela da Silva Cruz
Coordenadora das equipes de Campo

“Afl orou uma nova categoria de respeito 
individual, acredito que para todo 

mundo. Eu vejo que a empresa evoluiu. 
Como empresa de tecnologia, acho 

que nós pudemos explorar de maneira 
interessante, as plataformas online, 

somos quase sócios do Microsoft Teams. 
Nós tivemos o nosso principal mentor, 

o Dr. Paulo, com maior possibilidade 
de dedicar-se aos seus estudos, e isso, 

na verdade, foi positivo, porque ele foi 
capaz de refi nar ainda mais algumas 

metodologias por nós aplicadas.  Vamos 
sair ainda mais sofi sticados do que 
entramos nesta crise, sem dúvida ”

Nathália Caires
Engenheira responsável pelo

Departamento de Pavimentação, Geotecnia e Tráfego

e, de uma forma geral, posso dizer que nós 
estamos mais efi cientes no aproveitamento do 
tempo. Estamos com cerca de 30 profi ssionais 
atuando na pavimentação, e modifi camos 
um pouco a atuação, pois incorporamos 
processos, sendo que tivemos e teremos 
que fazer contratações de pessoal”. Lógica, 
como afi nal, se espera de uma engenheira, 
a chefe de Departamento teve de vencer 
ainda outros obstáculos, digamos, de 
natureza mais humana: “O período inicial 
foi de longe o mais difícil. Falou mais alto o 
lado psicológico, que nos cobrou muito tato, 

para lidar com as inseguranças, de um grupo 
bastante jovem, mas bastante homogêneo, 
solidário. Eu diria que a gestão da crise, sob 
esse aspecto, de manter as pessoas motivadas, 
focadas e entusiasmadas foi a grande arma 
que ajudou a STRATA a vencer todos os seus 
desafios, e deu muito certo. Conseguimos 
manter um ambiente de trabalho alegre, e 
que ofereceu uma ʻválvula de escapeʼ em meio 
às preocupações, naturais de um problema 
que atinge a comunidade justamente em 
seu instituto mais importante, que são 
as interações sociais e familiares. Isso foi 
desafi ador”, descreveu a engenheira e, como 
pode-se provar, gestora de pessoas. “Afl orou 
uma nova categoria de respeito individual, 
acredito que para todo mundo. E eu vejo que a 
empresa evoluiu. Como empresa de tecnologia, 
acho que nós pudemos explorar de maneira 
interessante, as plataformas on line, somos 
quase sócios do Microsoft Teams. vNós tivemos 
o nosso principal mentor, o Dr. Paulo, com 
maior possibilidade de dedicar-se aos seus 
estudos, e isso, na verdade foi positivo, por que 
ele foi capaz de refi nar ainda mais algumas 
metodologias por nós aplicadas. Vamos sair 
ainda mais sofi sticados do que entramos nesta 
crise, sem dúvida”, fi nalizou Nathália.
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“Encontramos situações, em 
que, o acesso à obra não é 

aconselhado devido ao riscos 
imintes. Usando o Laser RTC360, 

obtemos todas as informações 
necessárias em poucos minutos, 

praticamente sem riscos.”
Fernando Pena

Coordenador de Geoprocessamento

“Nós saltamos de 4 Megapixels para 
12 Megapixels neste avanço, com 
novas lentes embutidas, lady bug 
e fi sh eye (capaz de fazer captações 
a 360º), um investimento alto, 
superior a €1,5 milhões e que, como 
é de uma tecnologia consagrada, 
de fato acabou, sob o ponto de 
vista econômico, se sustentando ao 
possibilitar a exploração de novos 
segmentos. Quando fi zemos o 
levantamento no lote Piracicaba-
Panorama, já pudemos usá-lo em toda 
a capacidade disponível.”
Valter Barrueco Filho
Engenheiro Gerente Geral de Projetos 

“Nós atualmente, sem contar os ʻguarda 
chuvasʼ, temos aí, entre projetos já em 
andamento e a terem o seu início, temos 
contabilizado 65, excetuando-se os de 
pavimentação. Na verdade, nós aumentamos 
presentemente os quadros, somente no 
meu departamento foram contratados mais 
8 profissionais. Tivemos que reformar a 
estrutura para poder abraçar esse novo ciclo”, 
enumera Valter Barrueco Filho, engenheiro 
Gerente Geral de Projetos. “Atravessamos no 
peito e na raça. Acho que mais do que nunca 
o ʻengenheiro Stratianoʼ, como defi niu tão 
bem o nosso líder Paulo Gontijo, mostrou o 

seu valor”. O experiente engenheiro, informa 
ainda que, com o advento da aquisição nova 
plataforma Pegasus 2 Ultimate, a STRATA 
passou a abordar novos nichos. “Nós saltamos 
de 4 Megapixels para 12 Megapixels neste 
avanço, com novas lentes embutidas, lady 
bug e fi sh eye (capaz de fazer captações a 
360º), um investimento alto, superior a €1,5 
milhões e que, como é de uma tecnologia 
consagrada, de fato acabou, sob o ponto 
de vista econômico, se sustentando ao 
possibilitar a exploração de novos segmentos. 
Quando fizemos o levantamento no lote 
Piracicaba-Panorama, já pudemos usá-lo

PROJETOS: FOCO E PRECISÃO NA EXPANSÃO

em toda a capacidade disponível”. Não 
custa lembrar que todo o desafi o superado 
na PiPa, transcorreu em meio à progressiva 
instalação do epicentro da Pandemia no 
estado de São Paulo: “As autoridades, como 
DER/SP as direções Regionais e mesmo a 
Agência Reguladora (ARTESP), foram muito 
colaborativos, uma vez que ajudaram na 
interface com prefeitos, auxiliando e dando 
suporte às equipes”, disse. A STRATA possui, 
além do poderoso Laser Scanner Móvel Leica 
Pegasus 2 Ultimate, mais 2 outros sistemas 
da marca Suíça: o Laser Scanner Leica RTC360 
e o BLK360, incorporados ao arsenal da 
empresa. Utilizados para municiar todos os 
departamentos da empresa, recentemente, 
esses equipamentos foram utilizados para 
diagnosticar fi ssuras e problemas estruturais 
em uma ponte na cidade de Rio Piracicaba – 
MG, contratada pela VALE. Graças aos dados 
precisos e confiáveis dos equipamentos, 

foi possível identificar diversas anomalias 
na estrutura, culminando em um relatório 
detalhado, além de permitir todas a análise 
geométrica da Obra de Arte. Conforme 
relatos do engenheiro e coordenador de 
geoprocessamento Fernando Pena, “o uso 
dessa tecnologia permite a análise completa 
da estrutura de forma segura”. Ainda de 
acordo com ele, “Encontramos situações, em 
que, o acesso à obra não é aconselhado devido 
ao risco iminente. Usando o Laser RTC360, 
obtemos todas as informações necessárias 
em poucos minutos, praticamente sem riscos” 
completa Pena.
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“A ideia é que este expediente se amplie 
para a parte esportiva, para termos 
um mapeamento completo, não só 
da pista, como de vias especiais, que 
combinam uma série de elementos, 
como asfalto, liso, rugoso, calçamentos, 
rampas e outros tipos de pavimentos 
que compões efetivamente um campo 
de provas completo e seguro, com 
áreas de escape e caixas de brita, que 
também, junto a defensas e barreiras, 
constituem boa parte do mobiliário do 
circuito em suas duas variantes.”
Marco Túlio Ferreira Santos
Proprietário da Tech Racing Parks

UM NOVO FILÃO: OS AUTÓDROMOS E PISTAS DE 
TESTES INTERNACIONAIS

Das rodovias para as pistas, o território do 
Pegasus 2 Ultimate, acabou se ampliando.  
A STRATA ENGENHARIA especializou-se em 
digitalizar em 3D as pistas automobilísticas, 
seguindo os padrões do iRAP, conjuntamente 
com a FIA, possibilitando assim mais de 100 
aplicações da "nuvem de pontos". Para a 
realização de ensaios laboratoriais simulando 
condições reais de aferição da: Segurança 
veícular, vibrações, testes estruturais; 
ventilação e arrefecimento; eletro eletrônica; 
dinâmica veícular; durabildiade acelerada; 
reta em nível; poeira; durabilidade D1 e de 

D2; tortuosidade; circular; off -road; tráfego urbano; 
rampas; black lake; rampas estendidas; dentre 
outros. Rodovias&Vias pôde acompanhar de perto 
a “avant première” (em alto estilo) da STRATA neste 
novo tipo de trabalho, enquanto estava realizando 
esta reportagem que você agora acompanha. 
Proprietário da Tech Racing Parks, Marco Túlio 
Ferreira Santos, e corporate controller da empresa 
dona do autódromo internacional de Curvelo/MG, 
que iniciou suas atividades em 2016, e já recebeu 
inúmeros eventos de peso para o automobilismo 
brasileiro, como a Stock Car, revela que “A pista é 
um dos empreendimentos, que são ao todo 7. O 
carro chefe. Há o ʻclube casa de pistaʼ, para aquelas 
pessoas que fazem track day (correm em pistas 
profi ssionais com seus automóveis, e que engloba 

um condomínio de casas para esta fi nalidade 
e participam de todos os eventos), uma pista 
de kart, e o campo de provas” – este o objeto 
dos estudos e levantamentos da STRATA. 
“Este primeiro trabalho, mais técnico, foi, 
digamos voltado à parte corporativa do 
empreendimento, pois é onde vêm clientes 
como montadoras, fabricantes de pneus, 
sistemas de freios e etc., para fazer a testagem 
dinâmica e de dirigibilidade do veículo”, 
explicou o empresário. “A ideia é que este 
expediente se amplie para a parte esportiva, 
para termos um mapeamento completo, 
não só da pista, como de vias especiais, 
que combinam uma série de elementos, 
como asfalto, liso, rugoso, calçamentos, 
rampas e outros tipos de pavimentos que 
compõe efetivamente um campo de provas 
completo e seguro, com áreas de escape 
e caixas de brita, que também, junto a 
defensas e barreiras, constituem boa parte 

do mobiliário do circuito em suas duas 
variantes, tanto a de 4.420 m quanto a de 
3.330”. Considerado pelos pilotos como uma 
pista de média velocidade e bastante técnica, 
a estrutura compreende 18 curvas, com 
larguras máximas de 14 m e mínimas de 7 
m, elevações e declives entre 16 e 31 metros, 
o que a torna, do ponto de vista desportivo, 
mais interessante. Mas as estruturas estão em 
ampliação “Estamos em fase de instalação 
de muitas facilidades, e com esse trabalho 
da STRATA ENGENHARIA em 3D que são 
homologados iRAP e por consequinte FIA, 
creio que teremos condições de oferecer 
um conjunto de serviços, conveniências e de 
suporte de primeiro nível, tanto para eventos 
automobilísticos, motociclísticos, ciclísticos e 
mesmo a parte de caminhadas e eventos de 
off  road, pois há uma parte de mata nativa 
preservada para esta fi nalidade”, prevê o 
empreendedor. 
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processar os cálculos avançados e a redigir 
com português camoniano, maravilhoso... 
aprenderão a fazer contas de centavos 
e administrar milhões... serão craques 
e habilidosos em trabalhar com prazos 
e cronogramas... terão domínio e visão 
para trabalhar com qualquer logística ou 
programas computacionais... aprenderão a 
vender, comprar e produzir como ninguém... 
serão capazes de desenvolver o lado 
psicossocial de forma magistral, liderando 
e dialogando com todas as classes sociais 
e econômicas, desde um operário ainda 
não alfabetizado ao Diretor Geral do órgão 
contratante, ao empresário ou ao investidor.

A recompensa ao chegar ao fi m da estrada 
será a garantia de ter deixado rastro em sua 
caminhada, de ter penteado vaidosamente 
seu ego, de ter sido extremamente feliz ao 
longo de sua extensa viagem e de ter visto 
todos aqueles que o rodeiam vitoriosos, pois 
o exemplo dado foi seguido... envaideceu e 
dignifi cou toda a empresa.

“O nosso time é jovem, são 
executivos preparados para o 
mercado e se qualifi caram para 
transpor qualquer pandemia 
anômala, tomam decisões sobre 
prismas desafi adores, que exigem 
cuidado redobrado, analisam e 
assumem os riscos que podem-se 
apresentar para uma nova fase 
ainda indefi nida. São providos de 
vontade indômita”.
Paulo Gontijo
Presidente da STRATA Engenharia

ODE AOS ENGENHEIROS “STRATIANOS
Sobre o momento de pandemia, Gontijo 

assim defi ne: “O nosso time é jovem, são 
executivos preparados para o mercado e 
qualificaram-se para transpor qualquer 
pandemia anômala, tomam decisões sobre 
diferentes prismas desafi adores, que exigem 
cuidado redobrado, analisam e assumem os 
riscos que podem-se apresentar para uma 
nova fase ainda indefi nida. São providos de 
vontade indômita”. 

Ter uma equipe motivada e engajada com 
os compromissos da empresa é primordial, a 
STRATA acredita e investe nisso, “para você ter 
uma ideia, os 1270 colaboradores da empresa 
podem empregar parte do seu tempo em seus 
estudos, para fomentar a qualidade do trabalho 
que precisam desenvolver na empresa. 

As adversidades sempre vão existir no 
contexto, desenvolvemos a cultura da busca 
para atingir a perfeição, nos miramos nela, nos 
tornamos capazes de alcançar a excelência, 
a política cultural almejada pela STRATA 
Engenharia. 

Pertencer à equipe de Engenheiros 
Stratianos signifi ca, assumir um compromisso 
com o futuro para se ter a certeza de que irá 
trilhar o  caminho certo para alcançar sucesso 
profissional e se orgulhar da profissão!!! 
Essa certeza mora na garantia de que será 
intensamente treinado e lapidado para 
integrar a  elite dos profi ssionais da Engenharia 
Rodoviária. Os engenheiros “Stratianos” serão 
sempre instruídos academicamente para 
explorarem ao máximo suas criatividades 
e execrarem os dogmas limitadores; essa 
versatilidade os deixarão qualifi cados para 
desafi ar qualquer mercado de trabalho! 

Serão empreendedores... criarão 
metodologias próprias e dialetos específi cos!!!! 
Dormirão e acordarão, todos os dias, sonhando 

com inovações, com soluções, com avanços 
tecnológicos. Serão insaciáveis, pois jamais 
conterão as suas indomáveis “ânsias pelo 
saber”!!!! Serão eternamente “insatisfeitos” 
com o que sabem e dominam, pois o State-
of-art da tecnologia será sempre pouco para 
eles... os sonhos serão ilimitados e nem o céu 
será o limite!!! Serão sempre pesquisadores 
altamente qualificados... porém serão 
esculpidos com a simplicidade necessária 
para que possam pedir ajuda aos mais sábios 
e esclarecimentos aos mais cultos; serão 
também educados para admirarem os menos 
aquinhoados... aos quais deverão ensinar com 
carinho e tratá-los como discípulos!!!!

Trabalharão sempre com sentimentos, 
vestindo, honrando e defendendo a camisa 
da STRATA Engenharia, sempre planejando 
cuidadosamente cada projeto, entregando-o 
mais completo que o solicitado e em menor 
tempo que o especifi cado!!! Aprenderão a 

ESPECIAL • STRATA ENGENHARIA 
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Momento este, que possui 
grande expectativa embutida, 
e que tem nas concessões, uma 

possibilidade viável de arrancada, rumo 
à uma retomada de crescimento. Mais 
que isso, a alternativa mais segura (senão 
a única), para promover a preservação 
do patrimônio rodoviário existente, 
simultaneamente, impulsionando os 
incrementos necessários à “linha de frente” 
da logística de transportes nacional. 

Congresso ABCR

ESTEIO
DO BRASIL

Como preconiza (ou seria melhor colocar, profetiza) a canção da 
“Arma Azul Turquesa”, neste momento imensamente desa� ador 
da história do Brasil, a nação se apoia na força do seu Exército 
para manter boa parte de suas infraestruturas funcionando. Mais 
do que isso, con� a no suporte e na prontidão de seu “braço forte, 
mão amiga”, para fazê-las avançar. Sendo assim, Rodovias&Vias 
foi à Minas Gerais, atual casa do lendário “2º Batalhão Ferroviário, 
Batalhão Mauá”, para conferir as operações e evoluções que a 
determinação de seus integrantes tem permitido ao país. Direto 
de Araguari, a história. A excelência. A visão e a inovação, são um 
recado eloquente (que inclusive, capturou a atenção do presidente), 
de vozes que instilam o ânimo, em um exemplo perene e resiliente. 

ENGENHARIA Verde Oliva

Quem já teve a oportunidade de estar 
diante da monumental pintura 
“Independência ou Morte”, de 

Pedro Américo, ou outra peça de relevância 
imemorial para a construção da identidade 
brasileira, talvez tenha um vislumbre breve 
da sensação adentrar os limites da sede de 
um verdadeiro patrimônio nacional como 
o Batalhão Mauá. Em seus mais de 80 anos 
de história, o “2º B Fv” (na sigla adotada para 
designá-lo), pode folgadamente ser apontado 
como a vanguarda do moderno ferroviarismo 
brasileiro. 
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“Nosso centro de instrução 
funciona como se fosse 
uma extensão. A ideia era 
complementar o trabalho 
realizado nas escolas, pois 
sentiu-se a necessidade de 
dilatar o tempo de formação. 
Ingressar no Batalhão, portanto 
é como uma ‘especialização’.”
Coronel Helton Fernades de Andrade
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário
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Congresso ABCR

Uma tradição que perdura até os dias de hoje, 
e que mais do que nunca, foi reafi rmada, uma vez 
que a força está subordinada à diretoria de Obras de 
Cooperação do Exército Brasileiro, sob o comando 
do General de Divisão Paulo Roberto Viana Rabelo, 
cujo perfi l entusiasta da inovação e atento às novas 
tecnologias, possibilitou maior aproximação com a 
indústria ferroviária brasileira e suas soluções de alta 
qualidade. Maior que o tempo, que foi e continua 
sendo testemunha de seus feitos, o Batalhão, por 
consolidar estas características, foi capaz de, com 
sucesso, ajudar a conduzir a transição do Brasil, 
da era do vapor, às atuais diesel-elétricas, legando 
no ínterim, caminhos de ferro essenciais para a 
logística nacional. E igualmente impressionante, 
o batalhão, no processo de, persistentemente dar 
suas contribuições para a construção do país, ao 
mesmo tempo, demonstra capacidade inequívoca 
para formar pessoas que se vão juntando à massa 
crítica da inteligência de engenharia. “Nosso 
centro de instrução funciona como se fosse uma 
extensão. A ideia era complementar o trabalho 
realizado nas escolas, pois sentiu-se a necessidade 
de dilatar o tempo de formação. Ingressar no 
Batalhão, portanto é como uma ʻespecializaçãoʼ, a 
grosso modo. Além da instrução para engenharia 
e construção, às disciplinas de combate, do Centro 
de Formação de Ofi ciais da Reserva, e da formação 
de ofi ciais de Engenharia temporários para a tropa, 
também o Batalhão possui um centro de formação 
de condutores. Nele são adestrados condutores de 
todas as categorias, cargas indivisíveis, perigosas, 

enfi m, conseguimos somar um grande rol 
de habilidades aqui. Desde o operador de 
equipamento ao motorista da caçamba, da 
viatura. Na prática, é como uma auto-escola, 
licenciada pelo DETRAN, no que conseguimos 
contribuir, inclusive, com a formação de pessoal 
neste sentido, para as forças auxiliares, tais 
como Bombeiros, por exemplo, e até outros 
Batalhões do país”, informou o Coronel Helton 
Fernades de Andrade, atual comandante de 
o Segundo Batalhão. “A grande vantagem 
da nossa localização, é o fato de estarmos 
centralizados. Daqui nós conseguimos ter 
um alcance, para todos os outros batalhões 
do país”. Também o 2º B Fv possui acordos de 
cooperação com outros países, em parceria 
“triangular” com a ONU (Organização das 
Nações Unidas), oferecendo inclusive a 
disponibilidade de cursos em língua inglesa, 
conferindo, sem dúvida, status de instituição de 
elite ao seu Centro de Instrução.

POR DENTRO DOS CURSOS DO
2º BATALHÃO FERROVIÁRIO MAUÁ 

OFICINA PEDAGÓGICA: 
Composto por estágios de manutenção, o foco sempre 

é economizar dinheiro. O aluno sai preparado para cuidar 
desde um pneu, à retirada de amostras de óleo para verifi car 
resíduo de cobre, para calcular a hora de fazer a manutenção 
preditiva. A preparação capacita inclusive para resolver todos os 
problemas que possam acontecer em campo. Estuda-se como 
funciona um motor, um trem de força, a caixa de transmissão e 
a eletroeletrônica. 

TERRAPLANAGEM: 
Capacita já desde o projeto, topografi a, camadas de 

compactação do solo, graduação da brita, e aplicação do 
asfalto, bem como todas as fases da construção, desde a 
drenagem e mesmo a parte ambiental. 

PRAÇA DE TRATAMENTO
DE ÁGUA:

Função da Arma de Engenharia, o curso ensina como tratar a 
água, desde o nível individual até o do batalhão, de uma brigada 
e de uma força tarefa. 

MECÂNICA:
Entendendo por cores estruturas e sistemas:

Branco: Chassi 
Amarelo: Itens de segurança 
Vermelho: sistema Hidráulico 

Azul: ferramenta de penetração no solo 
Verde: fi nal de trem de força.

Alguns cursos oferecem dois 
diplomas, em convênio com Instituições, 
tais como o UNITRI (Centro Universitário 
do Triângulo), o UFU (Universidade 
Federal de Uberlândia) e o IMEPAC 

(Centro Universitário Uberlândia), além 
do convênio com a ONU para oferta 
de instrução a países carentes de mão 
de obra técnica e qualificada, como 
Nicarágua e Guiné-Bissau. 

ENGENHARIA Verde Oliva

General Paulo Roberto Viana Rabelo,
Diretoria de Obras de Cooperação do Exército 



“Para nós, como não temos 
finalidade lucrativa, trazer uma 
inovação não é um custo. É um 
investimento, pois na verdade é 
algo que se configura como um 
aumento de capacidade.”
Coronel Helton Fernades de Andrade
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário
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ENGENHARIA

A GÊNESE FERROVIÁRIA:
UMA TRADIÇÃO QUE COMEÇA PELO NOME

Como fica evidente, a missão que dá início 
à esta história de 81 anos, é calcada na vocação 
construtiva de engenharia do Batalhão, 
dedicado a construir as superestruturas 
e toda infraestrutura de suporte para o 
transporte ferroviário. Mais do que apropriada, 
a escolha do nome “Mauá”, que alude ao 
seu patrono, Irineu Evangelista de Souza, o 
Visconde e “Barão de Mauá”, traz consigo 
alguns alinhamentos históricos que superam 
o fato de ter sido o grande empreendedor, 
o responsável pela implantação da primeira 
ferrovia brasileira. O pioneirismo é um desses 
traços correlatos entre o perfil do 2º Batalhão 
e a figura histórica que homenageia, uma 
vez que já na sua constituição, em 1938, 
a principal tarefa da tropa, foi implantar o 
“tronco principal Sul” da malha ferroviária 
Federal e que, em grande parte, até hoje serve 
essa região do país. De fato, as origens do 
Batalhão remontam à cidade de Rio Negro, no 
Paraná, próximo à divisa com Santa Catarina. 

“Foi em meados da década de 60, com a 
necessidade de buscar maior integração 
nacional, e, naturalmente, ligar o tramo 
Sul à Brasília, que o 2º Batalhão Mauá 
veio para Araguari em 1965, chegando 
a Brasília em 1967. Inclusive, a primeira 
locomotiva a entrar na Capital Federal, está 
preservada aqui conosco”. Eventualmente, 
por conta das opções feitas pelo país, 
e mesmo contextos históricos, o Mauá 
passa a operar grandes obras rodoviárias, 
adicionando mais um expertise, voltando 
à atuar mais fortemente no ramo 
ferroviário na década de 90, quando, em 
conjunto com o 1º Batalhão Ferroviário 
de Lages, concluíram a Ferroeste em 
1995. “Neste ano, a Diretoria de Obras de 
Cooperação do Exército foi eleita, pela 
imprensa especializada, como a maior 
construtora de ferrovias do país”, afirmou 
o Comandante, ele mesmo, um estudioso 
dedicado da história do Batalhão. 

Verde Oliva

OBRAS DE COOPERAÇÃO:
PRESENTE, PASSADO E FUTURO

Sempre de prontidão, como é 
costume à tradição militar, o 2º B Fv, 
costuma atuar, a exemplo de outros 
Batalhões do Exército, quando não 
há interesse privado em determinada 
frente de obra, ou quando há abandono 
– por diversos motivos – por parte 
das empresas que realizavam o 
trabalho. “As obras de cooperação com 
outros ministérios, notadamente o 
ministério dos Transportes e agora o de 
Infraestrutura, constituem uma demanda 
que atendemos. É o caso agora da 
Ferrovia de Integração Oeste Leste, FIOL”. 
Neste contexto, é importante ressaltar 
que, naturalmente, o Exército não entra 
em competição direta com a iniciativa 
privada pela disputa de uma obra 
específica: “Nós entramos e assumimos 
quando há algum problema técnico ou 
econômico, de força maior que o privado 
não tem condições de arcar”, resume 
o Coronel. De fato, quando se refere a 
problemas técnicos, o Exército consegue 
mesmo atuar como um indutor de novas 
tecnologias, como quando em obras 
na BR-101, de acordo com o comando, 
foram encontrados solos moles, de difícil 
sustentação, o EB foi aos países baixos 
buscar soluções para vencer o desafio 

“para nós, como não temos finalidade 
lucrativa, trazer uma inovação não é 
um custo. É um investimento, pois na 
verdade é algo que se configura como 
um aumento de capacidade”, afirmou o 
Coronel Helton, que frisou: “Ainda assim, 
é um equívoco pensar que o Exército, 
sozinho, teria capacidade de abarcar as 
obras que o país necessita. Primeiro, por 
que é necessário fomentar a economia, 
a livre concorrência. Segundo, por que 
em alguns casos, a força precisaria ter 
uma curva de aprendizagem muito 
acentuada para obter êxito em algumas 
aplicações, o que não é custo eficiente 
e pode demandar um tempo adicional 
inconveniente”. 
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Verde OlivaENGENHARIA

CAPAZ E COMPETENTE:
A TROPA RECEBE O PRESIDENTE

Recentemente, o Batalhão Mauá 
assinalou mais uma vez o seu prestígio, 
por ocasião da visita do presidente Jair 
Bolsonaro às suas instalações. Segundo 
chefe máximo do executivo brasileiro a 
fazê-lo (o primeiro foi, em 1957, o então 
presidente Juscelino Kubistchek, quando 
ainda o Batalhão era sediado em Rio 
Negro – PR), o capitão, acompanhado dos 
Ministros da Defesa Gen. Ex. Fernando 
Azevedo e Silva, e da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, além do 
Comandante do Exército Gen. Ex. Leal 
Pujol; do Chefe do DEC, Gen Ex Moura; 
do Comandante Militar do Planalto Gen 
Div Negraes; do Chefe de Gabinete do 
Comando do Exército, Gen Div Castro 
e o Diretor Geral da Policia Federal, 
Delegado Ramagem, pôde ver de perto 
“as potencialidades do 2º Batalhão 
Ferroviário visando o seu futuro emprego 
em obras de infraestrutura coordenadas 
pelo Departamento de Engenharia e 
Construção”, uma vez que a “Missão 
FIOL” está em fase fi nal de defi nição, e foi 
encaminhada pelo DNIT (Departamento 
Nacional de infraestrutura de 
Transportes) via Ministério da Defesa 
junto à Diretoria de Obras de Cooperação, 
comandada pelo Gen. Paulo Roberto 
Viana Rabelo, que está à frente das obras. 
Ainda, de acordo com o Comandante 
Helton, “As tratativas se deram no mais 
alto nível, no âmbito do Departamento 
de Engenharia e Construção. O ministro 
Tarcísio, como oficial de Engenharia 
do Exército, também conhecia o 
trabalho do Batalhão”. Segundo o 

comando, logisticamente, trata-se de 
um movimento estratégico, uma vez 
que o Mauá, além de ser especializado 
no modal ferroviário, está situado 
próximo à Bahia, teatro de operações 
das obras da FIOL. Com 5 obras em 
andamento, estima-se que até o fi nal 
de 2020, o 2º B Fv assuma em defi nitivo 
o seu espaço nesta obra que carrega 
todos os elementos para ombrear-se aos 
grandiosos e históricos feitos do Batalhão, 
que conta com um efetivo de cerca de 
1600 homens e duas companhias de 
construção, com um efetivo extra de 
3 pelotões, força de operação sufi ciente 
para mobiliar uma superestrutura de 
ferrovia tal qual a Ferrovia de Integração 
Oeste Leste. Esta “partida para o Oeste”, 
liderada pelo 2º Batalhão Ferroviário 
Mauá, é, na visão de seu comandante, 
mais do que um resgate dos trilhos do 
Brasil: “É a possibilidade da retomada 
forte, de um transporte de grande 
capacidade e que, ao longo da história, 
contribuiu sobremaneira para o 
desenvolvimento de países com grande 
extensão territorial como o nosso. 
Grandes potências se fizeram sobre 
trilhos” fi nalizou.

“É a possibilidade da retomada forte, de 
um transporte de grande capacidade 
e que, ao longo da história, contribuiu 
sobremaneira para o desenvolvimento 
de países com grande extensão territorial 
como o nosso. Grandes potências se 
fi zeram sobre trilhos.”
Coronel Helton Fernades de Andrade
Comandante do 2º Batalhão Ferroviário
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Verde OlivaENGENHARIA

MODERNOS CAMINHOS DE FERRO:
DORMENTES DE AÇO

A referida disposição de busca tecnológica 
por parte do Exército, por vezes termina em 
uma volta às origens e mesmo à valorização 
da indústria local. Tema já abordado em 
detalhes por Rodovias&Vias na reportagem “O 
Futuro é de Aço”, da edição 116, os dormentes 
como os feitos pela HIDREMEC – Indústria de 
Materiais Ferroviários, a partir da liga metálica, 
praticamente nasceram com as ferrovias 
enquanto solução e, não por acaso, em tempos 
onde se busca maior velocidade de execução 
da via permanente, associada à legislações 
ambientais cada vez mais exigentes, têm se 
mostrado a alternativa preferencial entre os 
“heavy users” do setor, “gente” como VALE, 

MRS, VLi, e, naturalmente, a instituição 
modelo apresentada nestas páginas, o 2º 
Batalhão Ferroviário Barão de Mauá, que 
utiliza insumos desta natureza e, inclusive 
chegou a apresentá-los ao presidente 
Bolsonaro em sua visita técnica. Mais 
baratos, mais leves, com menor custo de 
assentamento, maior ancoragem, maior 
vida útil média, fornecidos em todas 
as bitolas utilizadas no país e capazes 
de cobrir maiores extensões de tramo 
por menos unidades, além de diversas 
outras vantagens, como rastreabilidade, 
maior controle, e precisão, por um 
processo que é automatizado em 
suas partes mais críticas. Mas nem 
só por isso, a HIDREMEC tornou-se a 
referência nacional e internacional nesta 
tecnologia. Tanto é, que a empresa 
atende a uma grande gama de clientes 
externos, incluindo o exigente mercado 
estadunidense, gerando empregos, 
bem como o ingresso de divisas em 
moeda estrangeira, o que sem dúvida, 

demonstra o alto gabarito de seus produtos. 
Muito disso, se deve, é claro, pela competência 
de seu ex-presidente, economista Carlos 
Alberto Andrade Pinto, e empreendedor 
visionário que, oriundo da Escola Preparatória 
dos Cadetes do Exército, passou a dedicar-
se ao segmento ferroviário e percebeu na 
nova indústria, a necessidade por dormentes 
capazes de atender a níveis cada vez maiores 
de exigência.  Contudo, o grande empresário, 
não poderá acompanhar os próximos 
desdobramentos da tecnologia que tanto 
lutou para trazer ao país, no mesmo nível 
ou até superior aos estrangeiros, pois nos 
deixou no fi nal de 2019. Contudo, seu legado 
continua, perenizado pelo aço nos caminhos 
de ferro do Brasil, e levado adiante pela 
habilidade de seus fi lhos, e pelo talento de seu 
diretor Industrial, Carletto Gordano, unidos no 
objetivo comum de levar a HIDREMEC à novos 
patamares, tanto de qualidade, quanto de 
efi ciência produtiva.

Prensa automatizada para moldar perfi s de dormentes da empresa Hidremec

Robôs na produção de dormentes de aço

Carlos Alberto Andrade Pinto
"In memoriam"

Remessa de lote para os EUA

Gen. Viana recebe executivos
do setor em Brasília
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Ministro do Tribunal de Contas da União

R&V: Como era esperado, a pandemia atingiu de diferentes formas os diversos setores 
produtivos do país, exercendo grande infl uência em especial no setor de concessões. Como a 
Corte tem avaliado esta questão e os eventuais pedidos de repactuação? 

E isto está sendo discutido?

Atualmente, no âmbito do Tribunal, ocorre 
com frequência o diálogo sobre os EVTEA e 
sua adequação em termos de prognósticos 
nos tempos de pandemia. 

A retomada da economia se dará a partir 
de um conjunto de investimentos públicos 
e privados. Por certo, o governo tem um 
tom liberal, o Ministro Paulo Guedes é um 
liberal que crê na atração de investimentos 
privados e é zeloso com as questões fi scais, 
visando ao equilíbrio das contas públicas. 

Entretanto, estes novos tempos estão 
obrigando todos a reverem seus dogmas. 
O próprio plano “Pró Brasil” já leva em conta 
investimentos que serão feitos pelo Estado. 
De fato, são obras públicas programadas que 
serão mantidas, retomadas ou aceleradas, 
simultaneamente com a celebração das 
concessões. Em algumas áreas, os leilões 
estão sendo mantidos, como é o caso das 
rodovias, das ferrovias, dos portos e até dos 
aeroportos. Já em outros setores, como o 
elétrico e o de petróleo e gás natural, houve o 
cancelamento de certames.

Então, o Poder Executivo e as agências 
reguladoras precisam elaborar um 
planejamento, defi nir uma estratégia para 
lidar com cada uma dessas áreas. A meu 
ver, será necessária uma visão híbrida, que 
combine recursos privados e públicos.

Ademais, já foi aprovado um orçamento 
de guerra, que estabeleceu uma 
desvinculação dos gastos orçamentários. 
Neste mundo da pandemia são necessárias 
as aberturas de algumas exceções. Portanto, 
talvez pudéssemos ter, dentro do programa 
de incentivo às empresas, a previsão de 
benefícios para a área da infraestrutura, que 
certamente gerariam emprego e renda e 
permitiriam que as empresas ganhem uma 
sobrevida. 

Por outro lado, não há disponibilidade 
de recursos fi scais para tanto, uma vez que 
o orçamento está sendo premido pela 
necessidade de fazer aportes emergenciais 
para famílias de baixa renda e autônomos, 
que foram mais atingidos pelo problema 
econômico causado pelo Coronavírus. 

Os bancos estão sob pressão para deferir 
créditos para pessoas físicas e jurídicas, 
tendo sido apontadas dificuldades para 

“Já foi aprovado um orçamento 
de guerra, que estabeleceu 
uma desvinculação dos gastos 
orçamentários. Neste mundo da 
pandemia são necessárias as 
aberturas de algumas exceções.”

O ESTUDO COMO

DOGMA

ENGENHEIRO ELETRICISTA FORMADO PELO IME (INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA) E MESTRE EM 
DIREITO PELA UNB (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), O SENSATO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO BENJAMIN ZYMLER, QUE PRESIDIU A CORTE EM 2011 E 2012, PODE TAMBÉM SER CONSIDERADO UM 
ESTUDIOSO ARQUETÍPICO. SEMPRE PRONTO A AVALIAR COM CUIDADO OS DIVERSOS PRISMAS DA MESMA 
QUESTÃO, A ARTICULAÇÃO EM TOM DE VOZ CALMO E QUE CONVIDA À REFLEXÃO PERMEOU A EXTENSA 
CONVERSA COM RODOVIAS&VIAS, EM EXCLUSIVA TELECONFERÊNCIA, QUE VOCÊ ACOMPANHA A PARTIR DE 
AGORA. NADA EVASIVO, O EXPERIENTE MINISTRO DISCORREU SOBRE A ATUAL CRISE BIOLÓGICA E SANITÁRIA, 
SEUS IMPACTOS NA ECONOMIA, NOS CONTRATOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE OUTRAS 
TANTAS ATUALIDADES, COMO POUCOS OBSERVADORES E INTEGRANTES DA CHAMADA “ELITE INTELECTUAL” 
TÊM SUFICIENTE ESTOFO E AUTORIDADE PARA COMENTAR.    

ESPECIAL Entrevista: Ministro Benjamin Zymler

Ministro Benjamin Zymler: Recentemente, 
fizemos dois webnários, com os Ministros 
da Infraestrutura e de Minas e Energia, para 
averiguarmos os impactos dessa situação. Foi 
exposto pelo Ministro Tarcísio Gomes de Freitas 
que algumas áreas foram muito afetadas, 
como os aeroportos e o setor elétrico. Já outras 
sofreram impactos de menor monta, a exemplo 
dos portos. 

Em alguns setores, os efeitos da pandemia se 
somaram a problemas anteriormente existentes. 
Por exemplo, a área de petróleo e gás natural já 
vinha enfrentando difi culdades geopolíticas.

Percebe-se que os ministros de estado têm 
um discurso moderadamente otimista. De 
acordo com eles, será possível continuar com 

os leilões para a outorga de concessões de 
serviços públicos. 

Com esse intuito, o Governo Federal tem 
remetido ao TCU diversos projetos, o que 
acarreta um fl uxo de trabalho bastante grande. 
O Tribunal exerce um controle concomitante, no 
âmbito do qual analisa os estudos de viabilidade 
técnica e econômica e avalia os editais. 

Ressalto que, em alguns casos, o governo 
ainda não está levando em conta os cenários 
futuros, apesar de estarmos falando de 
contratos de longo prazo. Considerando que 
os efeitos da pandemia serão de curto e médio 
prazos, deverá haver uma estabilização, e, 
portanto, alguns estudos não precisariam ser 
refeitos. 

o crédito chegar na ponta. Além disso, grande 
parte do capital dos bancos públicos (BB, BNDES 
e Caixa) está relacionado à concessão de auxílios 
emergenciais. 

Então, eu vejo a solução para esses problemas 
como sendo um mix entre investimentos públicos 
e privados.

Como o senhor avalia a execução de um 
plano de retomada da economia pela via do 
investimento em infraestrutura e qual papel 
deverá exercer o TCU?

O TCU não é um player direto. Mas é 
fundamental que ele analise previamente os editais 
dos certames vindouros. Talvez o Tribunal tenha 
que se aproximar um pouco mais do processo 
decisório, pois os ritos de hoje poderiam ser 
acelerados. 

A recente decisão do Ministro Augusto 
Nardes, cujo voto favorável à renovação 
da concessão da Malha Paulista autoriza a 
continuação do processo por parte do Ministério 
da Infraestrutura e da ANTT, signifi ca que a 
concessionária já vai começar os projetos e obras 
e, mais importante, a gerar empregos? Ou ainda 
existe a possibilidade de novos adiamentos? 

Eu participei de uma decisão, relatada pelo 
Ministro Nardes, que foi proferida em um processo 
no qual foram analisados os estudos para a 
prorrogação da Malha Paulista. O Tribunal exarou 
algumas determinações que devem ser cumpridas 
pela ANTT e pela concessionária que solicitou a 
prorrogação antecipada. 

O cumprimento dessas determinações está 
sendo monitorado. Oportunamente, os resultados 
desse monitoramento vão ser apreciados pelo 
Plenário do TCU, o que ainda não ocorreu. 
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à parte, que a Corte de Contas contribui 
para o aperfeiçoamento da modelagem 
das concessões no Brasil. Até porque 
nossas equipes são muito gabaritadas 
e aprenderam com o tempo. Foram se 
capacitando. 

Entretanto, existem situações, felizmente 
raras, em que diretores ou gestores de 
agências foram punidos pelo TCU pela 
prática de condutas discricionárias. Além 
disso, houve outros pouquíssimos casos 
em que ilegalidades flagrantes foram 
perpetradas, o que ensejou a aplicação de 
sanções decorrentes de falhas grosseiras, 
erros crassos. Em 99% dos processos, não 
foi aplicada punição a quem quer que seja. 
Apenas foram exaradas determinações 
corretivas ou recomendações visando à 
adoção das melhores práticas.

Como estou há bastante tempo na 
casa, devo reconhecer que, algumas 
vezes, o TCU invadiu e, até mesmo, quase 
usurpou em alguma medida a competência 
regulatória de algumas agências. Em uma 
época em que esses entes não contavam 
com a necessária estrutura administrativa 
e operacional nem com o conhecimento 
técnico acumulado, necessários para atuar 
de forma eficaz, seus administradores 
vinham aos nossos gabinetes pedir que 
os orientássemos. Naquele contexto, o 
Tribunal decidiu. Mas isso faz parte do 
passado. Não é a realidade hoje. 

Avaliando sob o prisma da empresa 
concessionária, que apresentou algum pleito 
à agência reguladora, é compreensível que o 
TCU seja encarado como um “risco”. Afi nal, 
a entidade privada propôs, por exemplo, o 
reequilíbrio econômico do seu contrato, uma 
alteração contratual ou uma prorrogação 
prevista em lei, e o Tribunal vai submeter 
esse pedido a uma análise. Em alguns casos, 
a Corte de Contas discorda das pretensões 
das empresas e, por via de consequência, 
se posiciona contra seus interesses. 
Isso acontece, por exemplo, quando as 
concessionárias ou arrendatárias pleiteiam 
a inclusão de uma praça de pedágio não 
prevista em contrato ou a prorrogação 
de um arrendamento sem o necessário 
fundamento. 

É claro que empresas que tenham tido 
posicionamentos contrários aos seus pleitos vão 
achar que o TCU é um órgão que cria incerteza 
jurídica. Quando, de fato, a atuação do Tribunal 
acaba sendo educativa, corretiva e prospectiva, 
uma vez que induz a que aquele tipo de erro não 
seja mais cometido. Afi nal, a agência reguladora 
vai atuar levando em consideração as decisões 
da Corte de Contas quando decidir, no futuro, 
questões similares.

O TCU respeita o posicionamento dos 
concessionários, que buscam o estabelecimento 
de um ambiente mais estável jurídica e 
economicamente, mas não concordo que ele seja 
um fator de desestabilização. Muito pelo contrário. 
Recebo muitos empresários no meu gabinete, 
os quais dizem que a aprovação pelo Tribunal 
de um edital ou EVTEA confere mais segurança 
para a realização de um investimento, que será 
implementado com base em análises adequadas.

Havia críticas a supostos atrasos no exame 
dos processos pelo TCU. Por reconhecer que, em 
alguns casos, houve efetivamente uma demora 
indesejável, a Corte buscou acelerar sua atuação. 
Nesse sentido, todos os nossos prazos processuais 
foram diminuídos e todos os procedimentos 
foram aperfeiçoados. Por fi m, friso que a análise 
pelo Tribunal, apesar de adiar a prática de atos, 
permite a correção de eventuais falhas e fornece 
um feedback extraordinário, que melhora muito o 
edital e os estudos de viabilidade.

Fui informado que a unidade técnica da Corte 
de Contas sugeriu ao Ministro Nardes a edição de 
uma medida cautelar que paralisaria esse processo. 
Caso ele tivesse concedido tal cautelar de forma 
monocrática, ela teria que ser ratificada pelo 
Plenário. E isto não ocorreu. Diante disso, acredito 
que o processo segue e o Relator deve analisar se as 
determinações em tela estão sendo implementadas. 

Lembro que o controle do TCU na área de 
concessões é realizado de forma concomitante, 
tendo início antes da celebração do contrato, cuja 

“Muitas vezes, os entes reguladores 
atuam com fundamento nos princípios 
que preveem a prestação de um serviço 

público adequado. Por outro lado, 
há regras legais, que devem ser 

respeitadas. As leis, por certo, são 
aplicáveis a todos os âmbitos da 

administração pública.”

“O TCU respeita o posicionamento 
dos concessionários, que buscam o 
estabelecimento de um ambiente mais 
estável jurídica e economicamente, mas 
não concordo que ele seja um fator de 
desestabilização. Muito pelo contrário. 
Recebo muitos empresários no 
meu gabinete, os quais dizem que a 
aprovação pelo Tribunal de um edital 
ou EVTEA confere mais segurança 
para a realização de um investimento, 
que será implementado com base em 
análises adequadas.”

Temos uma questão encaminhada pela ABCR, Associação Brasileira das Concessionárias 
de Rodovias: “Como assegurar aos concessionários a necessária segurança jurídica se o TCU 
reforma decisões da agência reguladora muito tempo depois de serem emitidas, com refl exos 
na operação fi nanceira da concessionária? ”

vigência se estende por 25, 30 anos. Se for 
detectado algum erro antes da assinatura do 
contrato, o controle será efi ciente.

Por fim, esclareço que, como a 
prorrogação é uma repactuação, ela requer 
uma análise prévia muito intensa. De 
qualquer forma, se a empresa cumpriu as 
determinações e recomendações do TCU, 
pode fi car tranquila. Quanto ao início dos 
investimentos, essa é uma decisão que 
compete ao agente privado.

O TCU exerce uma fi scalização de segunda 
ordem e divide as irregularidades em dois 
tipos: as que caracterizam ilegalidades, porque 
decorrem do descumprimento de lei, e aquelas 
que caracterizam falhas cometidas no âmbito da 
discricionariedade dos responsáveis.

Cabe salientar que o direito da regulação 
é extremamente discricionário e regido por 

princípios. Há uma enorme liberdade para 
a agência exercer a regulação e buscar 
harmonizar interesses. Acrescento que o TCU 
respeita essa esfera discricionária.

Muitas vezes, os entes reguladores 
atuam com fundamento nos princípios que 
preveem a prestação de um serviço público 
adequado. Por outro lado, há regras legais, 
que devem ser respeitadas. As leis, por 
certo, são aplicáveis a todos os âmbitos da 
administração pública. 

Então, o que temos, muitas vezes, são 
recomendações e determinações para que 
a agência reguladora faça estudos, realize 
novas análises, leve em consideração os 
prognósticos e as visões de cenário que 
o TCU apresenta. Note-se que o Tribunal 
critica alguns axiomas, alguns pressupostos, 
especialmente nos EVTE. Esse diálogo, 
que já foi muito tenso, hoje é muito mais 
harmônico. Cumpre reconhecer, modéstia 

Ministro do Tribunal de Contas da União
ESPECIAL Entrevista: Ministro Benjamin Zymler
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O Sr. Emir Cadar Filho, presidente da Brasinfra, apresentou o seguinte questionamento: “As 
companhias do nosso setor, em alguns certames de que participam, por vezes, se deparam com 
o tratamento diferenciado para as microempresas, conforme estabelece a Lei Complementar 
123/2006, conhecida como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPE). Esse benefício 
acarreta concorrência desleal em algumas licitações de obras públicas. Como o TCU considera 
essa questão e se há alguma solução a curto prazo?” Registrando, a Brasinfra é a entidade que 
representa os sindicatos e as associações de classe no setor de infraestrutura no país e reúne 
praticamente 90% do PIB desse segmento.

Se olharmos os números do Sebrae, 
veremos que esta lei contribuiu para tirar 
muitas empresas da ilegalidade, pois 
buscaram sua habilitação para conseguir 
participar de concorrências públicas. 
Então, em alguns aspectos, ela foi muito 
interessante. Por outro lado, não temos uma 
exata noção de quanto ela prejudica médias e 
grandes empresas.

No TCU, constatamos que muitas 
entidades privadas de maior porte criam 
micro e pequenas empresas apenas para 
participar de licitações e usufruir desses 
privilégios. Algumas vezes, percebemos 
que existe um jogo pré-combinado entre as 
licitantes para que uma ganhe e haja uma 
futura subcontratação.

Cabe avaliar se está sendo preservado 
o objetivo da licitação, que é escolher a 
proposta mais vantajosa apresentada em 
um ambiente competitivo. Indo além, 
saliento que foram editadas leis estaduais 
direcionadas para a celebração de contratos 
que auxiliam a implementação de políticas 
sociais, como o estabelecimento de cotas para 
PCD, mulheres vítimas de agressão doméstica 
e egressos do sistema prisional, por exemplo. 

São objetivos muito dignos, que devem ser 
implementados, mas talvez não por meio das 
licitações e dos contratos. Porque coloca em 
risco o foco da busca pela efi ciência, que deve 
pautar a atuação do poder público. De fato, 
esse é um dos fundados receios que nós temos. 

Em tempos de pandemia, foram 
promulgadas muitas leis estaduais, que 
permitem ao poder público dar continuidade 
a pagamentos para empresas que não estão 
mais prestando serviços. Em alguns casos, 
os objetos contratados foram diminuídos 
e, em outros, os serviços sequer voltarão a 
ser prestados. A questão é saber: o contrato 
administrativo é o instrumento adequado 
para realizar a igualdade social? Será esse o 
mecanismo adequado? 

Finalmente, temos indicadores de que 
houve um maior número de contratos 
fi rmados com pequenas e micro empresas, 
que tiveram condições de se regularizar. 
Agora, não há dados disponíveis que 
apontem se o poder público comprou melhor 
ou obteve mais efi ciência por conta disso.

“Finalmente, temos indicadores de que 
houve um maior número de contratos 
fi rmados com pequenas e micro 
empresas, que tiveram condições de 
se regularizar. Agora, não há dados 
disponíveis que apontem se o poder 
público comprou melhor ou obteve 
mais efi ciência por conta disso.”

Essa é uma lei relativamente antiga, que 
foi promulgada em observância a princípios 
constitucionais, como o da busca pelo 
desenvolvimento nacional e aquele relativo ao 
apoio às micro e pequenas empresas. 

Segundo consta do artigo 170 de nossa 
Lei Maior, os princípios da ordem econômica 
incluem o apoio às micro e pequenas empresas, 
a liberdade de competição, a livre concorrência e 
o valor social do trabalho. Em conformidade com 
esse dispositivo, algumas leis desequilibram as 
licitações e concedem privilégios e prerrogativas 
às micro e pequenas empresas. Esse foi o caso da 

“Segundo consta do artigo 170 de 
nossa Lei Maior, os princípios da 
ordem econômica incluem o apoio 
às micro e pequenas empresas, a 
liberdade de competição, a livre 
concorrência e o valor social do 
trabalho. Em conformidade 
com esse dispositivo, algumas 
leis desequilibram as licitações 
e concedem privilégios e 
prerrogativas às micro e 
pequenas empresas.”

Lei Complementar 123/2006, que previu a 
adoção do desempate e da habilitação fi scal 
tardia só para micro e pequenas empresas, 
além de haver estabelecido cotas para essas 
empresas em licitações públicas. 

Saliento que o poder de compra da 
administração pública é internacionalmente 
utilizado para estimular a inovação e 
colaborar para o desenvolvimento de micro 
e pequenas empresas. Nesse sentido, há 
décadas existem programas nos Estados 
Unidos, na Alemanha, na China e no 
Reino Unido que buscam relacionar os 
investimentos públicos em inovação a 
soluções para problemas específi cos, além de 
promover a difusão de novas tecnologias.

Nos Estados Unidos, por exemplo, foi 
instituído no início da década de 1980 um 
programa que apoia empresas com até 500 
empregados, por meio de contratações e 
concessões de empréstimos a fundo perdido.

Ministro do Tribunal de Contas da União
ESPECIAL Entrevista: Ministro Benjamin Zymler



RODOVIAS&VIAS80 RODOVIAS&VIAS 81RODOVIAS&VIAS80 RODOVIAS&VIAS 81

Ministro do Tribunal de Contas da União
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As empresas que tocam obras no país têm encontrado imensas difi culdades para se capitalizar 
e mesmo manter seus quadros. Nesse contexto, há possibilidade de haver um adiantamento nas 
medições, uma vez que a administração pública muitas vezes fi ca receosa desta prática por conta 
de possíveis problemas com as instituições de controle?

A MP em tela trata apenas das compras 
de remédios, da construção de hospitais de 
campanha e do seguimento de obras e serviços 
vinculados ao enfrentamento da doença. Entre-
tanto, tive ciência de que foram proferidos 
pareceres de procuradorias estaduais que 
abonam ou concordam com a continuidade 
de pagamentos de contratos administrativos 
que sofreram infl uência da pandemia, mesmo 
sem a contraprestação de serviços. Obviamente, 
por algum tempo. Nesse sentido, em cada um 
desses pareceres são preconizadas medidas e 
determinações no sentido de estipular até quando 
esses desembolsos poderão ser realizados.

Nas obras públicas, eu também imagino 
que as procuradorias ou o próprio TCU 
podem eventualmente reconhecer que, 
emergencialmente, por algum tempo, esses 
pagamentos antecipados possam ser feitos. 
Mesmo a AGU tem defendido esta tese. 

As antecipações de pagamento foram previstas 
como uma possibilidade na MP 961, que “adéqua 
os limites de dispensa de licitação e amplia o uso 
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
- RDC durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020”. Nota-se que a realização desses 
dispêndios está associada à situação emergencial.

A antecipação de pagamentos normalmente 
é vedada, porque, de acordo com o disposto na 
Lei 4.320/1964, o pagamento é a última etapa da 
despesa pública, sendo precedida pelo empenho 
e pela liquidação. As exceções a essa proibição são 
muito restritas e se circunscrevem apenas a casos 
em que o Estado exige da empresa determinadas 
garantias ou o mercado demanda um capital de 
giro inicial como uma prática normal do segmento.

Se, por um lado, o contrato administrativo 
não deve ser usado como uma “panaceia” para 
amenizar problemas sociais, por outro, é necessário 
adotar medidas para minimizar o impacto da 
pandemia, as quais devem ser de cunho transitório, 
passageiro. 

Nesse contexto, não me parece inconstitucional 
a implementação de providências para continuar 
realizando os pagamentos, em todos os contratos 
cuja execução foi afetada pela pandemia. 

Contudo, reitero que essa ação não pode se 
alongar no tempo, mas deve ser uma resposta 
rápida e por tempo limitado, com o intuito de 
permitir que as empresas avaliem suas estruturas, 
se planejem, analisem seus contratos e negociem 
com seus fornecedores. 

Deste modo, poderíamos considerar 
então as obras de manutenção de 
infraestrutura de transportes como ambos 
os casos, não?

 Estamos falando de contratos 
administrativos strictu sensu. É uma lei que 
só se aplica a concessões por extensão, 
talvez por analogia. Até porque as receitas 
das concessões decorrem, via de regra, do 
pagamento de tarifas, apenas as PPP têm 
contraprestações pecuniárias pagas pelo 
estado. 

Temos o costume de sempre solicitar 
às autoridades entrevistadas que 
deixem uma mensagem para os leitores, 
o mercado e os empreendedores que 
apreciam nossas páginas. Que palavras 
você escolheria para este expediente?

Eu escolheria a afi rmação bastante antiga, 
na qual acredito, de que há males que vêm 
para o bem. É certo que o país perdeu e 
está perdendo muitas vidas. E este fato 
isoladamente produz um impacto tremendo. 

Muito por isso, discordo um pouco das 
visões excessivamente otimistas, que falam 
em uma rápida retomada, o famoso “V” 
do gráfi co, pois acho que a reativação da 
economia será mais paulatina e cautelosa. 
Porém, talvez devido a isso, será mais 
duradoura. 

Tenho para mim que estamos diante 
de uma chance de reformular nossos 
modelos, nosso sistema jurídico. Muitas 
questões que estavam sendo debatidas, 
que poderiam ser decididas em um regime 
normal e demorado, agora serão defi nidas 
por meio de um rito mais ágil. Então, eu 
acho que há espaço para inovações, como 
a instituição da câmara de mediação, a 
apreciação mais rápida dos pedidos de 
reequilíbrio econômico e fi nanceiro e de 
renovações antecipadas, a implementação 
de pagamentos antecipados, a realização 
de pregões mais rápidos e ampliação do 
uso do RDC. 

Enfi m, quanto ao que podemos aprender, 
posso me declarar bastante otimista. 
Sairemos melhores do que entramos. 

“Nas obras públicas, eu também 
imagino que as procuradorias ou o 

próprio TCU podem eventualmente 
reconhecer que, emergencialmente,

por algum tempo, esses 
pagamentos antecipados possam 

ser feitos. Mesmo a AGU tem 
defendido esta tese.”

“Estamos diante de uma chance de 
reformular nossos modelos, nosso 
sistema jurídico. Muitas questões que 
estavam sendo debatidas, que poderiam 
ser decididas em um regime normal e 
demorado, agora serão defi nidas por meio 
de um rito mais ágil. Então, eu acho que 
há espaço para inovações, como a 
instituição da câmara de mediação, 
a apreciação mais rápida dos 
pedidos de reequilíbrio econômico e 
fi nanceiro e de renovações.”



Congresso ABCR

NOVOS DIRETORES
DA ARTESP

Nomeados no � nal deste primeiro semestre, aprovações do 
engenheiro Milton Roberto Persoli, e do economista Jorge Farah Elias 
para a agência, constituem uma promessa de êxito para o movimento 
estratégico do governo estadual, em direção à retomada de licitações 
pendentes e da manutenção da grande agenda de concessões paulista. 
Com amplo placar favorável, as nomeações, aprovadas pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo ALESP foram bem recebidas também 
pelo mercado de infraestrutura.

Gestão

Sacramentado como novo diretor 
Geral da mais importante agência 
reguladora estadual do país, Persoli, 

que deixa diretoria Geral da Desenvolvimento 
Rodoviário S.A. – DERSA, para assumir a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, 
possui larga experiência na administração 
pública, tendo presidido ainda, a Companhia 
de Engenharia de Tráfego – CET, vinculada 
à Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes da Cidade de São Paulo, instituição 
onde trabalhou e exerceu diversas funções já 

“Entendemos que são investimentos 
longos, e que precisam ser 

eventualmente revistos. Será um grande 
desafi o, sabemos da importância que 

o estado tem para o país e queremos 
que esta posição estratégica por ele 

oferecida, e que o coloca quase com o 
desempenho de um país, seja não só 

mantida, mas ampliada.”

“É uma responsabilidade e um 
desafi o muito grande. A ARTESP é 
uma referência nacional e mundial, 
por sua excelência. Tanto que ela 
aparece sempre nos rankings 
nacionais com quase 100% de todas 
as 20 melhores rodovias.”

na década de 70. “É uma responsabilidade e um 
desafi o muito grande. A ARTESP é uma referência 
nacional e mundial, por sua excelência. Tanto 
que ela aparece sempre nos rankings nacionais 
com quase 100% de todas as 20 melhores 
rodovias concessionadas do país. Méritos de uma 
boa atuação por parte da agência”, declarou com 
exclusividade à Rodovias&Vias o novo diretor 
Geral. Ainda, de acordo com ele, a tecnologia 
deve exercer papel preponderante nos próximos 
passos da organização: “O advento da pandemia 
deixou muito clara esta vocação da ARTESP. Nós, 
do governo do estado, tivemos um trabalho 
muito importante com a utilização de recursos 
tecnológicos. Pudemos identifi car e acompanhar 
a evolução da situação nas regiões do estado, 
em conjunto com a coordenação de Vigilância 
Sanitária, por meio de radares, câmeras, tags e 
outros dispositivos, cuja aplicação foi justamente 
oportunizada pela agência”. 

O PÓS PANDEMIA: SEGURANÇA
Demonstrando alinhamento com a Secretaria 

Estadual de Logística e Transportes o diretor 
fez questão de frisar a visão de segurança viária, 
predominante na gestão: “Queremos trazer 
conceitos como o que pudemos implementar 
no ʻMarginal Seguraʼ, na gestão Doria na 
prefeitura de São Paulo, e que são caracterizados 

por um rol de atividades dedicado, contínuo e 
multidisciplinar, que engloba não só a sinalização, 
mas também a parte fi scalização, projetos, e 
campanhas educativas”, revelou. “Queremos uma 
redução drástica nos índices de acidentes nas 
rodovias de São Paulo, bem como na severidade 
deles”, afi rmou.

PIPA: VOANDO ALTO
Já operacional, a maior concessão rodoviária 

já licitada no país, o lote PiPa, tocado pela 
concessionária Eixo SP, é apontada pelo diretor 

como uma tarefa “bastante robusta” e que 
exigirá bastante dedicação. 

MELHORIA DE INTERFACE 
Junto à alteração na diretoria Geral, a 

ARTESP também passará a ter em Jorge Farah 
Elias o seu novo diretor de Controle Econômico 
e Financeiro. Homem com origens no setor 
privado, possui larga experiência no mercado 
fi nanceiro, operações e fundos estruturados, e 
deixa a gerência do Departamento Financeiro 
da DERSA para assumir esta que é uma 
área fundamental para a estruturação de 
novas concessões e, certamente exercerá 
enorme protagonismo no reequilíbrio e 
repactuação dos contratos sob a tutela da 
agência, impactados pela atual crise sanitária. 
“Acredito que temos muito a contribuir 
especialmente no que diz respeito à dinâmica 
e à qualidade dos investimentos. Hoje o perfi l 
de empreendimento, exige sustentabilidade, 
não apenas ambiental e social, mas também 
econômica, de financiabilidade. Esta em 
especial é uma preocupação muito presente, 

muito defendida pelo próprio secretário: os 
projetos têm que ter ʻbancabilidadeʼ, ou seja, 
oferecerem o retorno devido e justo para 
ambos os lados. Com isto, se diluem os riscos, 
melhora-se o apetite dos investidores e passa-
se a oferecer maior estabilidade aos contratos”, 
declarou o diretor, acrescentando: “Nós faremos 
a supervisão de contratos, da sua conformidade, 
com alguma flexibilidade. Entendemos que 
são investimentos longos, e que precisam ser 
eventualmente revistos. Será um grande desafi o, 
sabemos da importância que o estado tem para 
o país e queremos que esta posição estratégica 
por ele oferecida, e que o coloca quase com o 
desempenho de um país, seja não só mantida, 
mas ampliada”, fi nalizou.

 Milton Roberto Persoli ,
Diretor-Geral ARTESP

 Jorge Farah Elias,  diretor de Controle 
Econômico e Financeiro ARTESP

São Paulo
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A maior operadora ferroviária do Brasil, Rumo (SA:RAIL3), assinou nesta quarta-feira contrato 
para renovação antecipada da concessão da ferrovia Malha Paulista, que liga regiões produtoras de 
grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos, após quatro anos de negociações.

O contrato da Rumo venceria em 2028 e recebeu uma renovação por mais 30 anos, informou 
o Ministério de Infraestrutura. A assinatura será publicada na quinta-feira no Diário Ofi cial da União.

O governo arrecadará 2,9 bilhões de reais com a renovação. Os investimentos que a Rumo 
terá que fazer nos primeiros cinco anos da assinatura na ferrovia somam 6 bilhões de reais a serem 
aplicados em obras, trilhos, vagões e locomotivas.

RUMO ASSINA COM ANTT 
RENOVAÇÃO DA MALHA PAULISTA 

Foto: Divulgação/AEN

Conhecida pelas belas praias e pela tradição na produção de chocolates, Ilhéus agora pode ser 
reconhecida também como detentora da primeira ponte estaida da Bahia. Na manhã desta quarta-
feira (1º), o governador Rui Costa foi ao município e fez uma última vistoria antes da abertura ofi cial da 
Ponte Ilhéus-Pontal, que recebeu cerca de R$100 milhões em investimentos e possui 533 metros de 
extensão. O trânsito no local será liberado ainda hoje. 

A Ponte Ilhéus-Pontal, além dos 533 metros de extensão, a ponte conta com 25 metros de largura 
e abrange um sistema viário com 2,7 quilômetros e acessos ao Centro e ao Litoral Sul, dotado de 
quatro pistas de rolamento para veículos, uma ciclofaixa e ainda faixa para pedestres. O pintor Marcos 
Coutinho disse que Ilhéus precisava da obra. "O pessoal e a cidade estavam necessitados dessa obra. 
Além de se tornar um incrível ponto turístico, ainda facilita a chegada ao Centro e, no sentido oposto, 
ao Pontal. O governo estadual está de parabéns", garantiu o governador.

Sobre o Rio Cachoeira, o equipamento vai fomentar o turismo na região sul e também melhorar 
a mobilidade de aproximadamente 511 mil pessoas que moram nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Una, 
Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca. A abertura da ponte ainda vai viabilizar que a produção da 
região possa ser escoada para diferentes modais, a exemplo do Porto de Malhada e o futuro Porto Sul. 

Para o titular da Seinfra, Marcus Cavalcanti, trata-se de "uma obra digna de uma cidade tida como 
uma das mais belas do Brasil, que precisava de uma ligação entre as partes Norte e Sul. É uma ponte 
belíssima, que ainda foi dotada de urbanização".

PRIMEIRA PONTE ESTAIADA DA BAHIA É ENTREGUE EM ILHÉUS

Fonte: Alberto Alerigi Jr. - SÃO PAULO (Reuters)

Fonte e Foto: ASCOM SEINFRA/BA
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em tempo
iRAP + Rodovias&Vias

UMA PARCERIA
PARA A VIDA

A engenharia, a tecnologia e a técnica, podem 
e devem ser adequadamente tratados como 
integrantes de um conjunto muito maior de 
atividades, que certamente, também engloba a 
comunicação.

Somando-se ao pool de relacionamentos 
estabelecido a nível mundial, alinhados a esta 
necessidade, o iRAP encontrou no Brasil um canal de 
mídia inserido nas discussões sobre o tema, e pronto 
a manter o alto nível exigido por ele, na forma de 

uma marca tradicional e amplamente conhecida, 
tanto das autoridades quanto do mercado: 
Rodovias&Vias.

Veículo número um da infraestrutura brasileira, 
a revista Rodovias&Vias agora é parte integrante 
deste esforço, em conjunto com o iRAP, contribuindo 
para dar mais visibilidade à iniciativa que, em mais 
de 100 países, e mais de 1 milhão de Km, ajudou – e 
ajudará – a poupar incontáveis vidas. Alinhamento. 
Detalhamento. Informação. iRAP+Rodovias&Vias.

O esforço por rodovias mais seguras, é mais do que uma tarefa setorial. É um
compromisso que deve envolver a todos, em um trabalho abrangente e multidisciplinar.

 + 
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Engenheiro Civil
Antonio Augusto Chaise BorgesARTIGO

A ENZIMA TERRAZYME®
NA ESTABILIZAÇÃO SOLOS

Neste momento, uma preocupação 
toma conta das autoridades responsáveis 
pelo Sistema Rodoviário Nacional, pois no 
recomeço das atividades pós-pandemia, 
mais do que nunca necessitaremos que a 
malha Rodoviária esteja apta e capaz de 
receber e dar escoamento à produção que, 
sem dúvida, terá um incremento substancial 
não só para suprir as nossas necessidades, 
mas aquelas de caráter mundial, uma vez 
que o Brasil hoje se situa como o maior 
produtor de grãos do planeta, e um dos 
maiores produtores de Proteínas Animais. 
A exploração adequada dessa riqueza, vai 
exigir decisões técnicas e governamentais 
alicerçadas mais do que em caráter Político: 
deverão levar em conta o custo, garantia dos 
serviços e rapidez para permitir a utilização 
eficiente da infraestrutura Rodoviária 
Nacional. A economia e a agilidade, portanto, 
serão os fatores preponderantes nas decisões, 
e fatalmente apontarão para o êxito ou o 
fracasso das gestões.

Essa infraestrutura passa por rodovias 
federais, estaduais, municipais e também 
as vicinais, essencialmente as estradas 
capilares da produção. E para a recomposição 
e reforma destas, não devemos apenas 
nos fi xar em soluções técnicas tradicionais 
disponíveis, tais como: Solo Cal, Solo 
Cimento e camada básica executadas com 
agregados provenientes de rochas das mais 
variadas origens. Além de dispendiosos 
esses sistemas, são também demorados e 
com efi ciência discutível. É o momento de 

começarmos a utilizar sistemas construtivos 
mais tecnológicos, alguns deles já utilizados, 
há bastante tempo e com sucesso, por 
países mais avançados em suas tecnologias 
rodoviárias. E dentre estes, destaca-se a 
estabilização dos solos de Matriz argilo-
arenosa com a utilização da Enzima Natural 
“TerraZyme®, produzida do Melaço de Cana 
pela Nature Plus Inc. / USA. São materiais 
Naturais, biodegradáveis, solúveis em Água e 
não tóxicos, aprovados por Órgãos Ambientais 
do Mundo todo, e se confi guram uma solução 
disponível, testada e avalizada, de baixo custo, 
de rápida execução e alto grau de segurança 
e confi abilidade executiva. O fundamento 
Físico-químico da efi ciência desse sistema 
é que, com solos argilo-arenosos, de 
Granulometria variadas entre grossos e fi nos, 
há uma redução do espaço existente entre 
partículas, permitindo a obtenção de materiais 
com ótimo índice de suporte e grande coesão 
superfi cial. Esta característica, é conseguida 
com a utilização da enzima “TerraZyme®” 
colocada no caminhão pipa dotado com Bicos 
Injetores e, aplicada no solo já escarifi cado e 
gradeado. Para a execução dos serviços lança-
se mão de equipamentos convencionais para 
serviços de terraplenagem, quais sejam:

1) Motoniveladora com Escarifi cador
2) Grade de Discos
3) Caminhão Pipa capacidade 10.000 Lt. 

Água, com Bicos Injetores
4) Rolo Compactador Chapa Lisa com 

mínimo 12 Ton.

A eficiência executiva para a 
uniformização desses trabalhos requer 
que todas as partículas do solo, entrem em 
contato com a Água aditivada com a enzima 
“TerraZyme®. Esse sistema de estabilização 
de solos, é uniforme e de fácil verifi cação, 
pois a execução da estabilização é feita em 
local definido, normalmente na própria 
Pista, não havendo falta de listura para 
os serviços. Outro fato a ser citado que o 
material utilizado nos serviços não é um 
material de difícil obtenção e também elimina 
necessidade de Transportes a longa distância. 
Até aqui, discorro sobre serviços necessários 
para a execução de bases para estradas novas. 
As bases para os serviços de recuperação, 
são praticamente os mesmos. É também de 
se salientar que as formas convencionais 
de recuperação podem levar a resíduos 
prejudiciais ao meio Ambiente, com sérios 
danos Ambientais. Contudo, a utilização de 
enzima “TerraZyme®”, é inerte e possui

ISO, CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
MEIO AMBIENTE, registro no IBAMA e ICMBio 
como estabilizador de solo, para aplicações 
em Áreas Ambientais. Recentemente, além 
da utilização para estabilização de solos de 
matriz argilosa em rodovias, se começa a 
utilizar esta estabilização para Fundações, 
por meio de Injeções localizadas de nata de 
cimento ou outros materiais compatíveis com 
a enzima “TerraZyme®”. Esse procedimento 
é bastante utilizado nos Estados Unidos, 
principalmente na Região da Florida, que 
tem variação de solos muito degradados e 
muito compressíveis, com camadas bastantes 
espessas. A injeção de enzima em calda de 
Cimento ou outros materiais estabiliza o 

solo, permitindo uma grande 
economia no custo dessas 
fundações. Outro aspecto 
notável, é que a injeção é 
feita em profundidades variáveis, conforme 
a espessura da camada e o tipo de solo do 
local. Em uma época de parcos recursos para 
execução de obras, é importante buscar 
soluções de baixo custo. Vemos, atualmente, 
que o custo para a execução de uma 
recuperação de forma convencional, fi ca em 
torno de R$ 190,00 por m² de pista corrigida. 
Se optarmos por estas soluções inovadoras, 
esse custo pode baixar para R$ 95,00 por 
m². O prazo para execução de serviços 
que levariam uma jornada de 24h para 
serem concluídos, pode ser reduzido para 
apenas 15h. É importante, tendo em vista o 
quadro atual do Brasil, considerar os custos 
colocados anteriormente e a amplitude 
da utilização da enzima “TerraZyme®” 
para as obras Rodoviárias e da Construção 
Civil em geral , como forma de acelerar os 
prazos de execução das obras e reduzir os 
custos básicos envolvidos, com a segurança 
ambiental exigida, de forma a termos as vias 
disponíveis, em sua totalidade, em tempo 
menor, usando uma solução de qualidade 
construtiva tecnicamente perfeita.

Para vencer a desinformação e aprofundar 
o conhecimento acerca das possibilidades da 
aplicação, está em fase de desenvolvimento 
o “Treinamento online de capacitação 
para utilização da tecnologia ʻTerrazyme®ʼ, 
com o curso de “Estabilização do solo com 
enzima produzida do melaço de cana”. Para 
maiores detalhes, entre em contato com:
terrazymebr@gmail.com

*Eng. Civil Antonio Augusto Chaise Borges ‒ CREA / SC Nº 004710-0 Florianópolis / SC.
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Engenheiro
Antonio Gabriel Oliveira Dos SantosARTIGO

A IMPORTÂNCIA DO BR-LEGAL 
PARA AS RODOVIAS BRASILEIRAS

O maior e talvez o mais engenhoso programa 
de sinalização rodoviário já criado no Brasil, 
com toda a certeza, se chama BR-LEGAL. O 
programa foi lançado e posto em prática pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, órgão do Governo Federal 
responsável pelas  rodovias federais do Brasil, 
no ano de 2013 e alcançou praticamente toda a 
malha viária nacional.

O Brasil é tradicionalmente um país com 
predominância por estradas, onde grande 
parte do seu fluxo de carga trafega pelas 
rodovias federais e estaduais. Com dimensões 
continentais, possuímos grandes extensões 
de rodovias e quase tudo que é transportado 
no país e até para nossos vizinhos do Mercosul 
sai pelas estradas que cortam o pais de norte a 
sul e de leste a oeste. A sinalização rodoviária: 
composta pela sinalização horizontal (pinturas e 
demarcações no pavimento), sinalização vertical 
(placas) e dispositivos de segurança (defensas 
metálicas e atenuadores de impacto), passou 
um grande tempo sendo considerada apenas 
um anexo de uma obra rodoviária, sendo 
classifi cada as vezes até com a “maquiagem” da 
rodovia. Ocorre que, cada vez mais, engenheiros 
rodoviários, construtores, especialistas 
em transito, dentre outros, passaram a ver 
a grande importância da sinalização nas 
rodovias brasileiras, que além de melhorar a 
trafegabilidade, também é fundamental na 
segurança viária. 

Pensando nisso e em outros fatores, a 
equipe da Coordenação Geral de Operações 
Rodoviária – CGPERT do DNIT Sede em Brasília, 
estudou, formulou e criou o maior programa 
de sinalização rodoviária aplicado no Brasil 
até então, entre os anos de 2012 e 2018. A 
equipe da CGPERT, capitaneada a época pelo 
seu Coordenador Geral, engenheiro Romeu 
Scheibe Neto e composta por outros grande 
engenheiros como: Alexandre Fernandes 
(que viria a suceder Romeu na Coordenação 
de Operações), Cassia Bretas, Ivone Hoff man, 
José Braga, Lucas Boto, Thiago Davi, Cesar 

Lima, Leonardo Rodrigues, dentre outros vários 
colegas, conseguiram idealizar e tirar do papel o 
programa de sinalização BR-LEGAL. Concebido 
para melhorar a situação da sinalização nas 
rodovias federais, o programa teve como meta 
não só realizar a melhor técnica possível em 
relação à sinalização rodoviária, mas também 
foi pautada no uso dos melhores materiais no 
mundo a disposição para sinalização rodoviária.

O grande diferencial do programa foi o 
fato de tratar a sinalização como uma obra 
especifica (até então, antes do BR-Legal, 
a maior parte dos serviços de sinalização 
dentro do DNIT eram serviços vinculados a 
outras obras, como a manutenção, programa 
CREMA e construção), partindo da elaboração 
e execução de um projeto executivo de 
sinalização, que seria implementada em um 
determinado segmento de rodovia federal 
pavimentada dentro da malha viária do DNIT. 
As licitações assim foram lançadas pelo DNIT 
na modalidade do Regime de Contratações 
Diferenciadas – RDC, tendo como um dos 
idealizadores deste regime o atual Ministro de 
Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas que a 
época era Diretor Executivo do DNIT, no qual 
as empresas vencedoras do certame tinham 
como obrigação o estudo e levantamento 
completo de várias características de um 
determinado segmento rodoviário, para depois 
fazer a realização, elaboração e execução de 
um projeto de sinalização viária, dentro de 
parâmetros pré-estabelecidos pelo DNIT, 
levando-se em conta os manuais de sinalização 
horizontal e vertical do CONTRAN, o Código 
de Transito Brasileiro – CTB, Normas correlatas 
a materiais de sinalização da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além de 
vários estudos técnicos sobre o tema não só 
do Brasil, mas de outros órgãos conceituados 
mundialmente de engenharia de tráfego.

O programa foi um verdadeiro sucesso, não 
só por conferir um alto nível de qualidade a 
sinalização das rodovias federais brasileiras, mas 
por, notadamente, diminuir consideravelmente 

o número de acidentes rodoviários no país, que 
eram e ainda são, infelizmente, um dos grandes 
responsáveis pelo grande índice de mortes no 
Brasil. A avaliação da percepção de sinalização 
nas rodovias federais brasileiras, passou de 
ruim e regular para boa e ótima em quase todas 
as rodovias onde o BR-LEGAL foi implantado, 
segundo a Confederação Nacional dos 
Transportes – CNT, um dos principais institutos 
que fazem pesquisas anuais sobre a qualidade 
das rodovias no Brasil, a partir do ano de 2014. 

A Superintendência do DNIT no estado de 
Mato Grosso SR-DNIT-MT, foi uma das Regionais 
da Autarquia que obteve mais sucesso na 
implementação do programa de sinalização 
BR-LEGAL. No inicio do programa, Mato Grosso 
foi contemplado com cinco lotes de contrato 
e através da gestão da SR-DNIT-MT a época, 
tendo como Superintendente o engenheiro Luiz 
Antônio Garcia e posteriormente o engenheiro 
Orlando Fanaia, a malha rodoviária federal do 
estado, com mais de 3.200,00 quilômetros de 
rodovia, foi praticamente quase toda atendida. 
Além da clara melhoria na trafegabilidade, que 
uma boa sinalização traz ao usuário da via, uma 
sinalização de qualidade e com as características 
técnicas adequadas, segundo os manuais de 

sinalização, evita acidentes e 
consequentemente diminui 
os gastos públicos gerados por toda a cadeia 
de eventos que envolve um sinistro em uma 
rodovia. É claro que uma vida humana não 
possui preço, mas um acidente com vitima 
fatal, além de todo o desgaste emocional que 
proporciona aos familiares que perdem seu ente 
querido, acaba por trazer vários outros custos 
diretos e indiretos relacionados ao acidente. 
Um levantamento não conclusivo, realizado 
por uma das empresas contratadas pelo DNIT, 
na rodovia BR-070/MT, demonstrou uma 
possível diminuição do número de acidentes 
e consequentemente vitimas fatais entre os 
anos de 2015 e 2016, conforme Figura 1 abaixo, 
levando a uma projeção de uma possível 
diminuição em mais de 63 (sessenta e três) 
mortes ocasionadas por acidentes na rodovia 
em questão, tudo isso proporcionado apenas 
pela melhoria e manutenção da sinalização 
horizontal, vertical e dos dispositivos de 
segurança. Tal evidência, conforme Figura 1, 
demonstra uma possível economia de mais 
de  174 milhões de reais, com os acidentes 
que foram evitados durante o período do 
levantamento feito pela empresa.

 Figura 1 - Levantamento de acidentes após implantação da sinalização (SINALTA PROPISTA, 2017)
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Os contratos do BR-LEGAL, tiveram sua 
vigência por cinco anos, tendo a primeira leva 
de contratações se encerrando em 2018 e 
prorrogadas, de um modo geral, por mais um 
ano pela CGPERT, com término indo para 2019. 
Infelizmente, a Coordenação de Operações 
não conseguiu licitar novos contratos do que 
seria o BR-LEGAL 2 ainda em 2018, antes do 
término dos contratos da primeira leva de 
contratações, tal situação ainda coincidiu com 
uma nova diretriz da Diretoria do DNIT em 
2019, que transferiu a responsabilidade pela 
formatação e acompanhamento do novo BR-
LEGAL da CGPERT para a Coordenação Geral 
de Manutenção e Restauração Rodoviária do 
DNIT – CGMRR. A Coordenação de Manutenção 
tem trabalhado, em conjunto com as 
Superintendências,  para lançar os novos Editais 
de licitação do BR-LEGAL 2 ainda neste segundo 
semestre de 2020. A necessidade de urgência 
na contratação do BR-LEGAL 2 vem de encontro 
ao fato de alguns trechos de rodovias federais 
pelo Brasil estarem a mais de 1 ano sem contrato 
especifi co de sinalização, o que notadamente 
causa uma grande preocupação ao DNIT e 
aos condutores que circulam pelas rodovias, 
visto que uma rodovia com sinalização fraca, 

Em tempos de isolamento social, por conta da 
COVID-19, as soluções tecnológicas se tornaram 
grandes aliadas para a fi scalização e monitora-
mento urbano e rodoviário de todo o Brasil. Esse 
controle no fl uxo e movimentação das pessoas é 
fundamental para a segurança nas cidades e nas 
estradas, uma vez que muitos municípios não 
possuem a estrutura adequada na área de saúde 
e, por isso, os cidadãos podem ter que se deslocar 
de uma cidade para a outra com maior frequência.

Ao sobrecarregar as vias, por exemplo, o nú-
mero de acidentes poderia aumentar. Nesse sen-
tido, ou até mesmo, para monitorar os horários 
de mais fl uxo e deslocamentos para uma mesma 
região da cidade, as soluções se tornam impres-
cindíveis. Por meio delas, os órgãos competentes 
também conseguem traçar opções de rotas e ou-
tras possibilidades de horários aos motoristas, para 
reduzir possíveis congestionamentos em determi-
nadas vias. É comum vermos isso no noticiário, in-
clusive, essa orientação faz diferença na rotina dos 
cidadãos, especialmente daqueles que vivem nas 
grandes capitais brasileiras.

Diante dessa pandemia, ainda poderíamos 
simular uma situação em que os motoristas, em 
busca de tratamento médico, estivessem indo 
em direção ao “hospital X”, na “região Y” ou “cida-
de Z”. Vamos imaginar que a maioria estivesse se 
deslocando para o mesmo hospital. Por meio de 
câmeras e softwares, conseguimos ter essas infor-
mações de origem e destino, então, a partir delas, 
é possível emitir alertas e oferecer novas possibili-
dades aos motoristas, o que reduziria a lotação em 
um determinado hospital e, até mesmo, auxiliaria 
no combate à disseminação do coronavírus.

Recentemente, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma 
pesquisa que revelou o deslocamento da 
população em busca de serviços de saúde, que 
varia em torno de 72km no Brasil, considerando 
a movimentação para tratamentos de baixa e 

inadequada ou mesmo até, sem sinalização, 
aumenta sobremaneira a possibilidade de 
acontecimento de acidentes, em especial no 
período noturno, isso tudo levando-se em conta 
que a maior parte da malha viária federal ainda 
se encontra em pista simples.

É fato que o BR-LEGAL proporcional outro 
parâmetro de qualidade a sinalização das 
rodovias federais do Brasil, nos colocando no 
mesmo nível de qualidade de vários países 
de primeiro mundo, quando o assunto é 
segurança viária, assim, é mais do que evidente 
que a não continuidade do programa BR-
LEGAL trará um grande atraso nos avanços 
alcançados pelo DNIT, em relação a melhoria 
e qualidade da sinalização de nossas rodovias 
e consequentemente uma diminuição na 
percepção de segurança aos motoristas que 
todos os dias circulam por nossas rodovias. A 
continuidade do programa de sinalização BR-
LEGAL dentro do DNIT deve ser encarada como 
um caminho sem volta, que precisa continuar, 
pois as rodovias brasileiras devem ter o que há 
de melhor na sinalização viária e o que veio de 
melhor neste quesito e veio pra fi car, foi graças 
ao programa BR-LEGAL.

média complexidade. Já para os serviços de alta 
complexidade, a média de deslocamento é de 
155km, com diferenças regionais.

Esse levantamento foi feito para subsidiar as 
ações emergenciais de enfrentamento à COVID-19 
e os dados fazem parte da pesquisa Regiões de 
Infl uência das Cidades (Regic/2018). As informações 
podem, inclusive, servir de apoio na elaboração de 
políticas públicas de saúde e planos de logística para 
o atendimento no combate à pandemia nas cidades 
brasileiras.

O que ocorre é que, se um município tem um 
hospital regional e atende várias cidades vizinhas, ao 
ter em mãos essas informações de fl uxo de veículos, 
é possível identifi car onde pode ocorrer superlota-
ção das unidades de saúde. Com isso, os órgãos con-
seguem se precaver em relação aos atendimentos e 
direcionar as pessoas para outras cidades e hospitais.

O ITSCAMPRO é uma dessas soluções desenvol-
vidas para suprir a demanda pelo reconhecimento 
de alta precisão de placas de veículos em movimen-
to, possibilitando um mapa do tráfego viário, por 
meio da origem e destino dos mesmos. Essa iden-
tifi cação das origens e destinos das viagens busca 
entender a motivação para tais deslocamentos. Por 
exemplo: são operacionais, comerciais ou passeio?

A solução também faz a classifi cação veicular 
(carros, motos, caminhões, etc). Além disso, com 
o apoio desse software, barreiras de fi scalização 
podem ser criadas para auxiliar na fi scalização, 
monitoramento e controle de entrada e saída 
de veículos das cidades. É o que chamamos de 
cercamento eletrônico.

Por meio desse software, os órgãos fi scalizadores 
verificam ainda o dia de maior circulação de 
determinado veículo, o horário, tempo de 
deslocamento desse automóvel do ponto A até o 
ponto B, enfi m, como já foi citado, ele traça o perfi l 
de origem e destino veicular, viabilizando uma 
análise precisa e completa, sendo considerado uma 
alternativa para a mobilidade urbana.

Engenheiro
Antonio Gabriel dos Santos

TECNOLOGIA CONTRIBUI NA FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE DE ORIGEM E DESTINO DE VEÍCULOS

Consultor comercial na Pumatronix
Cesar Valle 



de defesa do consumidor, por 
se tratar de uma prestação 
de serviço com o pagamento de tarifa. Mas 
infelizmente verifi camos que a via em que 
ocorreram os fatos, há problemas graves, 
falhas e omissões, quer sejam no contexto 
contratual e das suas obrigações legais, quer no 
contexto técnico dos conceitos de segurança 
viária. Nas melhores práticas de gestão de 
segurança viária, o erro humano precisa ser 
considerado como uma variável num projeto 
de segurança. Tecnicamente, esta prática é 
chamada “Visão Zero”. Indo um pouco além, 
não posso deixar de registrar, de acordo com a 
minha experiência, que em havendo todos os 
apontamentos acima pacifi cados, tais como os 
já citados atenuadores e barreiras adequados, 
certamente a desaceleração teria sido menor, 
a energia do impacto efetivamente dissipada 
e, muito provavelmente, o Sr. Roberto teria 
grandes chances de ter sobrevivido. Até 
por que seu corpo encontrava-se íntegro, e 
acredito muito, que ele tenha sido de fato, 
vitimado pela brutal desaceleração sofrida 
por seus órgãos internos. Ademais, diante da 
gravidade da situação, da morte desnecessária 
de um cidadão, do descumprimento contratual 
no que tange garantir a segurança viária, e 
o descumprimento das normas técnicas, é 
preciso, portanto, elevar esta discussão técnica 
a novos patamares, para que não só as mortes 
não sejam mais em vão, mas para que a vida 
tenha sua devida valorização. Mais: é preciso 
trazer à luz da consciência, de que a adoção 
destas melhores práticas, além de em si 
mesmas terem embutidas imensos potenciais 
e os evidentes benefícios sociais, podem ser de 
grande valia aos próprios gestores e operadores 
das rodovias, que desta forma, cercam-se de 
elementos capazes de salvaguardarem suas 
reputações e de, robustamente comprovarem, 
cabalmente, de que estão cumprindo 
efetivamente com seus papéis.
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SEM SEGUNDA CHANCE
A mais recente tragédia ocorrida na 

BR-101 em Santa Catarina, reacendeu, ou 
melhor, democratizou, um debate ao qual 
Rodovias&Vias, há uns bons anos traz, por 
diversas vezes, em suas páginas: a “Rodovia que 
perdoa”, os assuntos relacionados à segurança 
viária, prevenção de acidentes e, especialmente, 
uma discussão, à qual pude tomar parte, na 
edição 117, sobre barreiras, defensas, outros 
dispositivos de contenção, atenuadores de 
impacto, entre outros. Claro, também foi 
discutida a qualidade desses elementos, 
sua adequada instalação, posicionamento e 
mesmo, a sua ausência, que me parece, está 
sendo pouco ou nada levada em consideração 
como fator determinante para a fatalidade 
mencionada logo acima. Neste artigo, comento 
este caso, lembrando também que, pela 
mesma motivação deste e outras reportagens 
e entrevistas aqui já publicados, o Ministério 
Público Federal em Uberlândia, Minas Gerais, 
recomendou recentemente, auditoria de 
segurança nos terminais de impacto instalados 
em rodovias federais.

Um acidente de trânsito, tal qual quaisquer 
outros tipos de acidente, envolve a quebra de 
alguns “elos” de uma corrente de segurança, e 
fatores, que uma investigação pericial é capaz 
de detalhar, precisamente na ordem em que 
foram rompidos. Dentro da materialidade, 
especialmente em um caso como o ocorrido 
com o empresário Roberto Angeloni, é 
muito comum que se aponte nas matérias 
subsequentes em mídia não especializada, a 
responsabilização do elemento humano como 

o principal elemento falho a ser escrutinizado, 
especialmente quando o sinistro envolve um 
veículo de alto desempenho e dotado da mais 
alta tecnologia de proteção veicular disponível 
no mundo, de alto valor, e de marca conhecida. 
De forma até cruel, culpa-se a vítima, e dá-se 
por encerrada uma discussão muito maior, 
atribuindo-se a pecha da “imprudência” e 
ponto fi nal, vai-se logo à próxima notícia. 
Infelizmente, a cultura de investigação no 
Brasil é pobre quando existe. Ao contrário da 
aviação, onde “as mortes não são em vão”, 
como costuma dizer o Lito Sousa, escritor, 
mecânico e técnico de aeronáutica que lidera 
o maior canal sobre o assunto no Brasil, as 
mortes que ocorrem no trânsito pouco ou 
nada contribuem para melhorar a inteligência 
a respeito dos fatos que, invariavelmente, se 
repetem. Acredito que está mais do que na hora 
de reverter esta situação. Vamos ao caso, a partir 
do que foi colhido no noticiário (com meus 
grifos): “O empresário Roberto Angeloni, de 51 
anos, morreu em um acidente de trânsito (...) na 
BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. 
Ele estava em uma Mercedes-Benz que bateu 
na lateral de uma Ranger e, depois, colidiu em 
um poste. Com a força das batidas, o veículo 
em que a vítima estava se partiu ao meio. As 
informações foram repassadas pela Arteris 
Litoral Sul, concessionária responsável por esse 
trecho da rodovia, e pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF-SC). O acidente foi no km 184,7 
da pista, sentido norte (Curitiba), na faixa de 
acesso ao Posto Tijuquinhas. A PRF-SC disse 
que já foi possível constatar que o carro em 

que estava o empresário estava acima do 
limite de velocidade permitido (...) Conforme 
a corporação (PRF-SC), o veículo passou por 
algumas ondulações na pista e o motorista 
perdeu o controle do automóvel...”. Com 
base nisso, podemos inferir: Um processo 
de Concessão de Rodovia tem por objetivo 
dar segurança e fl uidez na rodovia através 
de obras de melhoria e do incremento de 
dispositivos de segurança viária. Conforme 
consta no próprio contrato de concessão 
a Concessionária é obrigada a realizar a 
manutenção e após o 5º ano de Concessão o 
que ocorreu em 2013 o pavimento da rodovia 
deveria estar completamente recuperado sem 
no caso do acidente com essas depressões o 
que foge completamente dos parâmetros de 
desempenho contratual. Por outro lado, cabe 
ressaltar que apesar da mídia e da própria PRF-
SC falar apenas da depressão no pavimento 
e de excesso de velocidade, curiosamente 
ninguém apontou o real causador dos fatos. 
O motorista do veículo, o Sr. Angeloni não 
morreu por ter ultrapassado o limite de 
velocidade ou por ter passado pela depressão 
no pavimento. O que o vitimou, foi o choque 
direto no poste de iluminação que estava 
instalado na lateral direita da via e que como 
um objeto fi xo, com diâmetro superior a 10 
cm, conforme a Norma ABNT NBR 15.486 
obrigatoriamente deveria estar protegido 
através de um dispositivo de contenção lateral 
podendo este ser uma barreira de concreto, 
denominada tecnicamente como Barreira 
tipo “New Jersey”, ou uma linha de defensa 
metálica, popularmente conhecida como 
“guard rail”. Estas medidas normatizadas tem 
por objetivo reduzir a gravidade do impacto, 
reduzindo os danos e permitindo que a vítima 
tenha maior chance de permanecer viva. Esta 
premissa além de estar presente na NBR 15.486, 
está presente no CTB-Código de Trânsito 
Brasileiro, em seu inciso 2 e mesmo, no código 
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OS 20 ANOS DO CREMA:
MUITO A COMEMORAR E MUITO CAMINHO PARA TRILHAR

A data, 30 de junho de 2000, é um marco 
da quebra de um paradigma, do processo 
de contratação da manutenção das rodovias 
brasileiras. Uma data que não pode e não 
deveria passar despercebida em tempos de 
pandemia. A data marca a publicação, no 
Development Business, o "Diário Ofi cial" do 
Banco Mundial, do chamamento para empresas 
construtoras apresentarem documentos de 
Pré-Qualificação para o Programa CREMA 
gaúcho. Com variação de alguns meses, a 
efeméride também envolve o CREMA federal.

O CREMA, para quem não sabe, é o maior, o 
mais longevo e o mais bem-sucedido programa 
de manutenção para as rodovias brasileiras. 
A solidez do CREMA é tamanha que, num 
país onde os programas não sobrevivem à 
primeira troca de governo, sequer passa pela 
cabeça dos governantes descontinuar os 
CREMAs em andamento. Ao contrário, fala-se 
frequentemente em ampliá-lo.

O sentimento de orgulho não podia ser 
menor. Poder contar às gerações futuras que eu 
estava lá, não tem preço. Não apenas participar 
desse esforço e coordenar equipes envolvidas 
no empreendimento, mas também poder se 
apoiar em muitos ombros de gigantes. Técnicos 
estrangeiros do Banco Mundial e da francesa 
Scetauroute e nacionais da Dynatest e APPE. E a 
valorosa equipe do DAER/RS.

Uma personalidade-chave nesse processo 
é o Prof. Dr. Ernesto Preussler. Por razões de 
saúde, precisava fazer caminhadas diárias. E saía 
para caminhar por volta das 6h da manhã, em 
São Paulo. E eu em Porto Alegre. Os assuntos 

eram vários: simplifi cação dos projetos, de 
como um determinado serviço interfere no 
atingimento de um indicador de desempenho, 
como contornar obstáculos, como alcançar 
maior transparência do processo de fi scalização 
e maior responsabilização dos parceiros 
privados. Lá pelas tantas, dizia ele de lá: vai 
acabar a bater … foi-se a bateria depois de mais 
de hora de "reunião". Havia pouco tempo, 
mas foi o tempo sufi ciente para a concepção e 
consolidação dos processos.

Um dos insights do Prof. Ernesto e que 
vale a referência diz respeito à aplicação de 
penalidades, a opção pela "Notifi cação" em 
lugar da "Advertência" e "Multa". O professor 
deu-se conta que a Advertência e Multa 
envolvem defesa prévia, argumentos, contra-
argumentos, instâncias administrativas. 
Eventualmente, a discussão eminentemente 
técnica iria terminar no Judiciário. Havia o risco 
real de os contratos encerrarem sem os faltosos 
serem responsabilizados. Eu coordenava, mas 
era o Prof. Preussler quem passava os temas: 
Pensa aí, Paulinho, um jeito de escaparmos 
dessa armadilha. Na "reunião" seguinte, 
discutíamos pós e contras das alternativas 
criadas.

Numa dessas, surgiu a "Notificação", 
"Retenção" e "Período de Correção". Para 
cada in-conformidade haveria uma Retenção 
Financeira e um Período de Correção. Constatada 
a inconformidade,  o fi scal "Notifi caria" o faltoso, 
para informá-lo da Retenção associada. A 
Retenção se tornaria insubsistente e voltava 
ao contratado se a inconformidade fosse 

sanada dentro do Período de Correção; caso a 
inconformidade não fosse sanada dentro do 
Período de Correção, o montante associado 
à Retenção tornava-se “Não Reembolsável”, 
ou seja, subtraído do montante mensal a ser 
recebido pelo contratado. Desconheço, em 20 
anos de CREMA, alguém que tenha contestado 
esse procedimento. Da mesma forma que essa, 
há boas "estórias" que merecem um dia ser 
contadas.

Algumas inovações não saíram exatamente 
como planejado. Originalmente pretendia-
se um pagamento mensal único, uniforme 
e regular – a "mesada". Então, percebeu-se 
a necessidade de subdividir a execução em 
duas etapas: uma etapa inicial, para colocar 
as rodovias em condições de segurança e 
trafegabilidade, e uma etapa posterior, de 
manutenção das condições alcançadas. A 
manutenção foi dividida em duas mesadas 
(Manutenção Especial para os primeiros seis 
meses e Manutenção Rotineira durante os 
quatro anos e meio seguintes). E a Restauração 
foi remunerada por tipo de intervenção, por 
quilômetro executado e também subdividida 
(Obras Preliminares, nos dois primeiros anos, 
e Obras de Prioridades 1, 2 e 3, para execução 
no segundo, terceiro e quarto anos). Um 
Frankenstein: um misto de empreitada por 
preço unitário com empreitada por preço 
global. Foi o que de melhor se conseguiu.

Dessa e de outras formas, peça por peça, 
parágrafo por parágrafo, o CREMA nacional 
foi sendo estruturado. Vale dizer, o CREMA foi 
criado por Gerard Liautaud e Asif Faiz, técnicos 
do Banco Mundial, e por Guillermo Cabana, da 
Dirección Nacional de Vialidad, na Argentina. 
Mas, foi necessário adaptá-lo à realidade e 
à legislação brasileira – em que pese todo 
o apoio do Banco Mundial e faculdade 
legislativa oportunizada pelo § 5º do art. 42 
da Lei Federal nº 8.666/93. E houve processos 
inaceitáveis aos legisladores nacionais, mas 
que eram inarredáveis pelo Banco Mundial: o 
Comitê e o Árbitro para solução de confl itos 
entre Contratados e Contratante, por exemplo. 
Encontrou-se uma solução de contorno 
satisfatória para ambos os lados.

De fato, o CREMA repre-
sentou enorme quebra de 
paradigma ao seu tempo: unifi cou os contratos 
de conservação rodoviária (manutenção) e os 
contratos de restauração rodoviária sob um 
único instrumento contratual. Simplifi cou a 
fi scalização. Responsabilizou contratados. E deu 
caminhamento aos contratos de sinalização 
rodoviária – ora contratados pela operação 
rodoviária, ora incorporados à restauração 
rodoviária, ora incluídos na conservação 
rodoviária.

O CREMA, de fato, transferiu maiores 
responsabilidades aos parceiros privados. O 
contratado fi cou obrigado a promover um 
levantamento-testemunha das condições 
de manutenção das rodovias antes do início 
do contrato. Ficou obrigado também a 
denunciar inconformidades verifi cadas entre 
o projetado e a condição real das rodovias. 
Não reclamou nesse momento, não reclamava 
mais. E o contratado fi cou responsável por 
realizar e apresentar os controles técnicos e 
tecnológicos das obras e serviços executados. O 
contratado ainda apresentava a primeira versão 
da medição ao fi scal – fi cando responsável 
pelas informações. Qual foi minha surpresa ao 
perceber, passados 20 anos, o item "Controles 
Tecnológicos Mínimos" sobrevive nos editais do 
C.RE.MA. Criação do Prof. Ernesto Preussler, do 
Eng. Luiz Somacal Neto e do técnico do Banco 
Mundial, Jean-Claude Sallier.

Uma iniciativa pouco explorada do C.RE.
MA foi inspirada no Programa Brasileiro 
de Concessão de Rodovias. Oferecia a 
possibilidade de os licitantes proporem 
intervenções alternativas àquelas trazidas no 
projeto, assumindo a responsabilidade pela 
nova solução de intervenção – desde que 
se traduzissem em maior durabilidade e ou 
em menor custo para o contratante. Vem à 
lembrança apenas uma alternativa ao projeto 
básico. Trata-se da reconstrução parcial dos 
pavimentos (ou seja, a remoção da camada 
de pavimento velho, reconformação da sub-
base, execução de uma nova camada de 
base, e aplicação de uma camada de concreto 
asfáltico), alterada para reciclagem a frio do 
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pavimento, a incorporação do revestimento 
a "nova" base, aplicação de uma camada de 
tratamento superfi cial duplo direto e capa selante 
por processo invertido. Por nada, por nada, a 
proposta alternativa suprimiu enorme parcela do 
transporte (transporte do pavimento removido 
para fora da estrada, transporte da base nova para 
dentro da estrada), representando redução na 
ordem de 40% nos serviços e economia de 30% 
no valor dos contratos.

Enfi m, aliado ao sentimento do orgulho de 
participar desse processo, remanesce um fundo 
de frustração: a frustração de o processo não ter 
evoluído.

De certa forma, ideava-se converter o 
CREMA em uma forma de "Concessão Sem 
Pedágio", aplicável àquelas rodovias inviáveis 
ao pedagiamento, ou seja, o usuário usufruiria 
um tipo inferior de serviço de concessionária 
de rodovia sem a necessidade de pagar o 
pedágio. Por conta dos embates políticos da 
época, decorrentes da subida do Partido dos 
Trabalhadores ao poder, aventou-se tratar-se de 
um retrocesso e que se estava propondo o fi m das 
concessões rodoviárias. Em meio a um embate 
político-ideológico acirrado, é natural, que muito 
da racionalidade dos argumentos se perca.

Por corolário, ideava-se transferir a totalidade 
do gerenciamento da manutenção da rede viária 
inviável à concessão para a iniciativa privada, 
mediante o pagamento de uma única mesada e 
a fi xação de indicadores de desempenho, mesada 
essa reduzida por não atingimento/manutenção 
dos indicadores de desempenho contratados. 
Vale lembrar, a Lei das Parcerias Público-Privadas 
(Lei Federal Nº 11.079/2004), na Modalidade 

Administrativa, foi promulgada bem depois 
do lançamento do CREMA (2000). Ademais, as 
PPPs para o setor rodoviário não conseguiram 
"decolar" . E vale lembrar, somente muito 
recentemente, em 12/12/2019, foi promulgada a  
Lei 13.934/2019, que regulamenta os contratos 
de desempenho no âmbito da administração 
pública federal, de iniciativa do de autoria do 
senador Antonio Anastasia.

Meu pensamento atual: está na hora de 
começar a pensar o novo programa do futuro. 
Porque o mercado está mais do que preparado 
para a próxima quebra de paradigma: a 
retomada da ideia original do CREMA Já há 
conhecimento acumulado suficiente para 
essa nova virada. Começar a pensar em 
transferir a integralidade do gerenciamento 
da manutenção para a iniciativa privada, 
com a incorporação de pequenas doses de 
operação (socorro médico, socorro mecânico, 
comunicação com os usuários, entre outros). 
E começar a pensar no CREMA das não 
pavimentadas – que não conseguiu sair do papel 
àquela época. Pensar em remunerar o parceiro 
privado mediante o pagamento de uma mesada 
"única", "uniforme", "regular" (à semelhança do 
setor elétrico onde se paga por quilowatt-hora), 
nesse caso fundada em quiloveículo.quilômetro.
ano. Tudo embutido, como era a ideia original. 
E a reunifi cação dos contratos dispersos entre 
conservação, revitalização, recuperação, 
restauração e reconstrução de rodovias, sob um 
único contrato. 

Quem sabe, daqui a uns vinte anos, eu não 
volto para contar a história dessa outra quebra 
de paradigma.
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