
ro
d

o
vi

a
s

e
vi

a
s

.c
o

m



( 1 1 )  2 4 8 7 - 5 5 0 0v e n d a s @ m a r v i t e c . c o m . b r  m a r v i t e c . c o m . b r Av.  G u i n l e ,  1 . 2 4 1  –  C u m b i c a  -  G u a r u l h o s  –  S P  –  C E P  0 7 2 2 1 - 0 7 0

A MAIS COMPLETA
L I N H A  D E  P R O D U T O S  PA R A

SEGURANÇA VIÁRIA

A PRONTA ENTREGA

PRODUTOS CERTIFICADOS DE ALTO DESEMPENHO

Barreiras de cabo de aço tensionados

 Terminais Absorvedores de Energia

Barreiras em Aço New Jersey

Barreiras Poliméricas

Grades de Fechamento

Telas Anti Ofuscantes

 Terminais Absorvedores de Energia

Atenuadores de Impacto

A VIDA QUE FLUI NAS RODOVIAS SOB SUA RESPONSABILIDADE 
PODE CONTAR COM A  EXCELÊNCIA E ALTA TECNOLOGIA DOS 

PRODUTOS QUE LEVAM A ASSINATURA MARVITEC

MARVITEC A SERVIÇO DA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA

DE SUA CONCESSIONÁRIA

( 1 1 )  2 4 8 7 - 5 5 0 0v e n d a s @ m a r v i t e c . c o m . b r  m a r v i t e c . c o m . b r Av.  G u i n l e ,  1 . 2 4 1  –  C u m b i c a  -  G u a r u l h o s  –  S P  –  C E P  0 7 2 2 1 - 0 7 0

A MAIS COMPLETA
L I N H A  D E  P R O D U T O S  PA R A

SEGURANÇA VIÁRIA

A PRONTA ENTREGA

PRODUTOS CERTIFICADOS DE ALTO DESEMPENHO

Barreiras de cabo de aço tensionados

 Terminais Absorvedores de Energia

Barreiras em Aço New Jersey

Barreiras Poliméricas

Grades de Fechamento

Telas Anti Ofuscantes

 Terminais Absorvedores de Energia

Atenuadores de Impacto

A VIDA QUE FLUI NAS RODOVIAS SOB SUA RESPONSABILIDADE 
PODE CONTAR COM A  EXCELÊNCIA E ALTA TECNOLOGIA DOS 

PRODUTOS QUE LEVAM A ASSINATURA MARVITEC

MARVITEC A SERVIÇO DA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA

DE SUA CONCESSIONÁRIA



RODOVIAS&VIAS 5RODOVIAS&VIAS4 RODOVIAS&VIAS4

editorial
Ano 20 - Edição 122 - Fevereiro e Março/2020

Distribuição dirigida e gratuita

BRASIL. A GENTE ACREDITA

SÃO PAULO MOTRIZ

Evitaremos os clichês automobilísticos, ferroviários e energéticos para tratar brevemente 
do tema principal desta presente edição. A potência São Paulo, é também, afinal, a 
condutora da tão aguardada e antecipada reação econômica do Brasil. É por este gigante, 
que muitas lições são aprendidas, tais como o grande valor das concessões em oferecer 
mais qualidade e segurança rodoviária. E para explicar com propriedade os próximos 
passos do titã, o vice-governador Rodrigo Garcia recebeu uma das equipes para a exclusiva 
que ilustra nossa capa.

E se tangenciamos a qualidade e segurança viária, também aqui, você encontrará uma 
cobertura completa e detalhada do “iRap’s Innovation Workshop 2020”, o seminário 
de inovação do International Road Assesment Programme – Programa Internacional 
de Avaliação de Rodovias, realizado neste começo de ano em Estocolmo que, se por um 
lado apontou, impressionantes figuras quanto ao acidentes de trânsito – diariamente 
– por outro, mostrou que com tecnologia, políticas públicas inteligentes e gestores 
comprometidos, é possível oferecer contra-medidas capazes de apresentar excelentes 
resultados.

Além do Governo Estadual, Rodovias&Vias também ouviu a iniciativa privada paulista, 
representada na figura do presidente reeleito do Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP), Luiz Albert Kamilos, que foi também um dos 
integrantes da comitiva do estado na visita aos Emirados Árabes, no verdadeiro road 
show para atração de investidores, assim como fez o governo do Paraná, em visita para 
apresentação do estado à investidores nos Estados Unidos, em comitiva com a presidência 
da República.

Por fim, há ainda a continuidade da série “Deu Ruim” que esmiúça os motivos que 
resultam na paralização de obras no país, a audiência que deve marcar a retomada dos 
trabalhos no Rodoanel Norte e a nova Ponte Brasil-Paraguai que, tocada pelo governo 
paranaense, financiada por Itaipu, parece indicar possuir todas as prerrogativas para se 
tornar além de uma atração per se, uma obra emblemática da engenharia nacional. 

Boa Leitura!
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PORTO DO AÇU É FINALISTA
DO PRÊMIO DE SUSTENTABILIDADE DA 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE PORTOS

Único brasileiro na disputa, o Açu concorre na categoria Segurança e Proteção na 
premiação que reúne os principais portos do mundo

O Porto do Açu é finalista do Prêmio de 
Sustentabilidade da Associação Internacional 
de Portos (IAPH), a maior entidade do setor, 
que representa cerca de 200 dos maiores 
portos de 90 países do mundo. O Açu é o 
único porto brasileiro e da América Latina na 
disputa e teve o projeto selecionado junto a 
outros 45 que se candidataram ao prêmio, em 
diferentes categorias.

O Açu concorre na categoria Segurança 
e Proteção com o Projeto de Preparação 
para Emergências, que reforça a importância 
de uma atuação integrada na gestão de 
emergências de grandes proporções e a 
relevante contribuição de portos para uma 
resposta eficiente a incidentes com óleo no 
mar. Como pontos de conexão entre o mar 
e a terra, portos são um stakeholder-chave 
para colaborar nas ações de resposta, já 
que concentram significativa quantidade 
de recursos, servem de base de apoio 
para as operações e são o local ideal para 
integrar os envolvidos no gerenciamento da 
emergência.
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“Nos sentimos honrados 
por concorrer ao Prêmio de 
Sustentabilidade da IAPH ao lado dos 
mais importantes players do setor 
portuário internacional. Estar entre os 
finalistas desta premiação significa 
ter reconhecimento por praticarmos 
nossos valores: desenvolver o Açu de 
forma segura, eficiente e sustentável”, 
afirmou Vinícius Patel, diretor de 
Administração Portuária.

Os vencedores de cada uma das 
seis categorias da premiação serão 
anunciados no dia 18 de março, 
durante a Conferência Mundial de 
Portos em Antuérpia, na Bélgica. O 
público também poderá participar 
da escolha dos vencedores através de 
votação online, que contribuirá para 
30% da avaliação geral. A votação 
estará aberta no site link http://
sustainableworldports.org/iaph-world-
ports-sustainability-awards-2020/vote/ 
entre 14 e 29 de fevereiro.

Sobre o Porto do Açu
Em operação desde 2014 e estrategicamente localizado em São João da Barra, 

no norte do estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu é um empreendimento 100% 
privado e possui papel relevante no escoamento da produção de minério de ferro, na 
movimentação de óleo bruto e na prestação de serviços de apoio às atividades offshore 
do setor de petróleo e gás natural do país. O Açu conta com o único terminal privado no 
Brasil para transbordo de petróleo, responsável por 25% das exportações brasileiras de 
óleo e que atende as maiores petroleiras com operações no país.

Atualmente, encontra-se em construção no Porto do Açu o maior parque 
termelétrico a gás natural da América Latina, composto por 2 usinas com capacidade 
de 3GW, energia suficiente para o abastecimento de 14 milhões de residências, e um 
terminal de GNL com capacidade de 21 milhões de m³/dia.

Sobre a IAPH
A Associação Internacional de Portos 

(IAPH), com sede em Tóquio (Japão), foi 
criada em 1955 como uma organização 
não governamental (ONG) e sem fins 
lucrativos, com o objetivo de promover a 
cooperação entre os portos. Nos últimos 
60 anos, a IAPH tornou-se uma aliança 
global de terminais, representando cerca 
de 200 portos e 140 negócios relacionados 
ao setor em 90 países. Hoje, os terminais 
membros da IAPH são responsáveis por 
mais de 60% da movimentação mundial 
do comércio marítimo (em toneladas) 
e mais de 80% do tráfego mundial de 
contêineres (em TEUs).
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obras entre diretas e contratadas. Esse número equivale a 20% a mais do que em 2018 e, em 
valores, representa R$ 328,3 milhões.

Para começar 2020 com o pé direito, o departamento está se planejando para bater novo 
recorde, dando início a 50 novas obras espalhadas por todo o Distrito Federal, entre grandes 
e pequenas. Oito estão em fase de projeto, 23 aguardam recursos para execução, uma tem 
recurso liberado, uma está em fase de assinatura de contrato, quatro estão em fase de licitação 
e uma está aguardando liberação judicial. Para execução de todos estes serviços, o valor 
estimado chega a, aproximadamente, R$ 2 bilhões.

Dos trabalhos que deverão sair do papel ainda no primeiro semestre de 2020, em fase 
final da licitação ou prestes a começar, estão a construção de ciclovia e calçada na DF-459, a 
restauração do pavimento asfáltico e adequações das vias marginais do Pistão Sul (DF-001).

Também fazem parte desse pacote específico, a construção da ponte e canal em concreto 
sobre o Córrego Samambaia (DF-079), a construção de uma ponte sobre o Córrego Vicente 
Pires, na via marginal da Estrutural (DF-095), a pavimentação da VC-441, no entroncamento 
da DF-285 com a Colônia Agrícola Lamarão e a pavimentação da VC-371, do trecho entre a BR-
040/BR-050 até a DF-290, que liga o condomínio Total Ville à Santa Maria.

Segundo o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Junior, o ritmo em 2020 continuará seguindo 
conforme o planejado desde o início da gestão Ibaneis Rocha. “No início deste ano recebemos 
a ordem de transformarmos o DF. Temos seguido à risca essa exigência”, conta ele. “Em 2019, 
empenhamos todos os recursos em grandes e pequenas obras e em 2020 vamos expandir 
ainda mais esse trabalho”, destacou.

DER/DF: 50 NOVAS OBRAS
DEVERÃOSER EXECUTADAS EM 2020

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Fonte: Jornal de Brasilia / Aline Rocha

Segundo o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Junior, o ritmo em 2020 conti-
nuará seguindo conforme o planejado desde o início da gestão Ibaneis Rocha

No ano de 2019 o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Distrito Federal (DER/DF) bateu o recorde de obras e manutenções nas 
rodovias distritais e vias urbanas por meio de parcerias, totalizando 44 

NA MEDIDA MICROESFERAS DE VIDRO



Fonte: ASCOM DENATRAN

Fonte: ASCOM CNT

O Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) lançou no último dia 2 uma nova 
funcionalidade da Carteira Digital de Trânsito 
(CDT): a possibilidade de indicação do principal 
condutor do veículo. O aplicativo, desenvolvido 
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), está disponível gratuitamente nas lojas 
do Google Play e App Store desde 2017.

Para indicar a pessoa responsável pela condução do veículo, basta que o proprietário acesse a 
parte de “meus veículos”, clique no ícone com as informações do carro e selecione a opção “principal 
condutor”. É necessário que o principal condutor também tenha o aplicativo baixado no telefone para 
que, quando for indicado por outra pessoa, ele concorde com esse procedimento.

Assim que a indicação acontecer, o órgão autuador receberá automaticamente a notificação e 
o principal condutor registrado assume a responsabilidade – que hoje cabe ao proprietário – pelas 
infrações de trânsito cometidas com o veículo. Para quem já possui a CDT, é preciso esperar que as 
lojas dos aplicativos forneçam a atualização para que essa função esteja disponível.

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO
FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO 
MOTORISTA

NA MEDIDA

início desta semana, a matéria-prima registrou forte queda, superior a 20%. O documento da 
CNT sinaliza que ainda são dúbios os efeitos da oscilação da cotação internacional do petróleo 
para o setor.

Segundo o boletim, "uma análise estatística levaria à conclusão de que o efeito seria 
positivo, levando a uma redução de preços dos combustíveis, na mesma magnitude da queda 
do preço do petróleo".

Mas ressalva que esses efeitos positivos de redução do preço do barril de petróleo podem 
ser anulados pelo movimento de depreciação da moeda brasileira frente ao dólar. "Isso porque 
o preço do combustível no mercado é composto, entre outros, pelo preço do barril de petróleo 
e pela taxa de câmbio." Nessa quinta-feira (12), a moeda norte-americana chegou a saltar mais 
de 6% e bater R$ 5,0277 pela primeira vez na história.

ECONOMIA EM FOCO:
QUEDA DO PREÇO DO PETRÓLEO
E OS EFEITOS PARA O TRANSPORTE

CNT analisa possível impacto da oscilação da cotação internacional da 
matéria-prima no setor transportador brasileiro

A nova edição do boletim Economia em Foco, da Confederação 
Nacional do Transporte, divulgada nesta sexta-feira (13), analisa o 
impacto da queda do preço do petróleo no transporte brasileiro. No 

Novidade, lançada pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), permite a indicação do principal 
condutor do veículo
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Encalso também congratula o Sinicesp por participar da Missão 
Empresarial Dubai, representando as Construtoras do Estado de São 
Paulo.

Encalso parabeniza o Governo do Estado de São Paulo pela Missão 
Empresarial Dubai e pela instalação do escritório comercial de São 
Paulo, que irá estreitar relações comerciais e facilitar a exportação de 
produtos de São Paulo para o Oriente Médio e Norte da África.

Aeroporto de Manaus – Infraero / AM

Gasoduto Rota 3 - Petrobras / RJ Barragem de Oiticica – Semarh/RN 

Obras Industriais  

Rodovias 
Óleo e Gás
Barragens e Canais
Ferrovias            Portos     

Saneamento

Aeroportos
IInfraestrutura Urbana

Complexo Viário Maria Maluf - Sacomã/SP

Viaduto Teresa Delta - S B Campo/SP

Gasoduto Rota 3 - Petrobras / RJ

A

A

A

   www.encalso.com.br
Telefone: 11 2171-8912

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 3.421 – 7º andar – Jardim Paulista
São Paulo/SP – CEP: 01.401-001 

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Encalso também congratula o Sinicesp por participar da Missão 
Empresarial Dubai, representando as Construtoras do Estado de São 
Paulo.

Encalso parabeniza o Governo do Estado de São Paulo pela Missão 
Empresarial Dubai e pela instalação do escritório comercial de São 
Paulo, que irá estreitar relações comerciais e facilitar a exportação de 
produtos de São Paulo para o Oriente Médio e Norte da África.

Aeroporto de Manaus – Infraero / AM

Gasoduto Rota 3 - Petrobras / RJ Barragem de Oiticica – Semarh/RN 

Obras Industriais  

Rodovias 
Óleo e Gás
Barragens e Canais
Ferrovias            Portos     

Saneamento

Aeroportos
IInfraestrutura Urbana

Complexo Viário Maria Maluf - Sacomã/SP

Viaduto Teresa Delta - S B Campo/SP

Gasoduto Rota 3 - Petrobras / RJ

A

A

A

   www.encalso.com.br
Telefone: 11 2171-8912

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 3.421 – 7º andar – Jardim Paulista
São Paulo/SP – CEP: 01.401-001 

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Encalso também congratula o Sinicesp por participar da Missão 
Empresarial Dubai, representando as Construtoras do Estado de São 
Paulo.

Encalso parabeniza o Governo do Estado de São Paulo pela Missão 
Empresarial Dubai e pela instalação do escritório comercial de São 
Paulo, que irá estreitar relações comerciais e facilitar a exportação de 
produtos de São Paulo para o Oriente Médio e Norte da África.

Aeroporto de Manaus – Infraero / AM

Gasoduto Rota 3 - Petrobras / RJ Barragem de Oiticica – Semarh/RN 

Obras Industriais  

Rodovias 
Óleo e Gás
Barragens e Canais
Ferrovias            Portos     

Saneamento

Aeroportos
IInfraestrutura Urbana





RODOVIAS&VIAS 17

exclusiva

RODRIGO  GARCIA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Performando hoje para garantir o investimento amanhã

Dinâmico e discreto na mesma monta em que é imprescindível, o vice-governador 
do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM/SP), pode ser considerado uma peça 
importante, quando o assunto extravasa as fronteiras da articulação política (que 
domina com maestria) e chega à casa de máquinas da verdadeira locomotiva que 
ajuda a gerenciar. O agudo senso de responsabilidade social do advogado coabita 
no caráter simples, com o agradável sotaque típico das regiões mais produtivas do 
País, associado ainda ao respeito pelos diversos ambientes que a gestão pública deve 
atender, fruto da vivência como empresário. Do micro ao macro. Dos pequenos aos 
grandes empreendimentos. Conheça a visão holística e centrada no desenvolvimento 
sustentável (em amplo sentido), refletida na transparência das lentes e na clareza de 
pensamento do jovem “vice-governador de São Paulo”. 
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exclusiva exclusiva

“O fundo Pátria, que já 
tem concessões aqui 

no Estado, associou-se 
ao fundo Soberano de 

Singapura e ganhou 
a maior concessão de 
estrada realizada até 

hoje no País.”

Este expediente não vai um pouco 
na contramão de algumas correntes de 
entendimentos, de que seriam mais desejáveis 
um maior número de contratos menores, 
que contemplassem um maior número de 
contendores?

Nós contemplamos essa possibilidade. 
Nós pegamos, por exemplo, a Centrovias, que 
é uma rodovia consolidada e responsável por 
grande parte da receita, dentro de uma política 
de subsídios cruzados, com realocação de 
investimentos. Contudo, ficou evidente que um 
número maior de concessões de menor porte, 
restritas a áreas de abrangência menor, não teria 
condições de realizar o que era necessário. Não 
verificamos sustentabilidade em determinadas 
regiões. Daí, a ideia de incluí-las em um único 
grande pacote.

Correto. Portanto, este deve ser o padrão daqui 
para frente?

Olha, nós faremos a quinta rodada de 
concessões. Neste momento, o Estado está 
avaliando alternativas de modelagem, junto a 
consultorias contratadas. E a este ponto não faz 
muito sentido descartar qualquer possibilidade, 
pois, as características de projeto a projeto podem 
variar bastante. Há algumas estradas já sendo 
“desenhadas”, porque nós queremos terminar o 
governo com todas as concessões realizadas e a 
malha viária do DER – Departamento de Estradas 
de Rodagem definitiva. 

Por sinal, como se dará a destinação dos 
recursos captados da “Pipa”? 

O ágio da Pipa será todo voltado à área de 
infraestrutura. Teremos a retomada do Rodoanel, 
nos próximos dois meses, com abertura de 
licitações e audiência pública já oficiada, e 
a retomada dos contornos da Tamoios nos 
próximos três meses, ambas com fundos oriundos 
deste recurso. Inclusive, estamos em processo 
final sobre quem fará a gestão. Se o próprio DER 
ou a Secretaria de Logística e Transportes. Mas o 
fato é: o Rodoanel será retomado sem a Dersa – 
Desenvolvimento Rodoviário S/A.

“O investimento público 
sempre vai existir. E isto é 
absolutamente natural. O ponto 
focal de discussão é: aquilo que 
pode ser repassado à iniciativa 
privada deve ser repassado, 
para que a administração 
pública tenha mais
recursos aplicáveis onde
for necessário, e possa 
proceder investimentos 
onde não há o conjunto de 
condições favoráveis ao 
investimento privado.”

Rodovias&Vias: Recentemente, o governo 
paulista foi extremamente exitoso no primeiro 
grande leilão rodoviário deste ano. O que podemos 
depreender deste fato que traz em seu bojo um 
punhado de recordes e marcas históricas batidas, 
não só para o Estado, mas para o Brasil?  

Rodrigo Garcia: Foi uma grande notícia no 
nosso início de ano. O Lote Piracicaba-Panorama, 
além de registrar um grande ágio na outorga, 
assinala a chegada dos fundos de investimentos 
soberanos para a infraestrutura no Brasil. O fundo 
Pátria, que já tem concessões aqui no Estado, 
associou-se ao fundo Soberano de Singapura e 
ganhou a maior concessão de estrada realizada 
até hoje no País. São 1.273 quilômetros, com 
muitos investimentos, quase R$ 14 bilhões, e 
dá como acertada uma aposta que o governo 
estadual fez no ano passado, de aumentar os 
investimentos e diminuir a outorga fixa. Foi uma 
opção que nós fizemos e que frutificou em um 
grande investimento e uma grande outorga. 
Um sucesso. Ao lado disto, tivemos uma redução 
tarifária importante, de cerca de 11% em relação 
ao sistema vigente.

Houve algum momento de dúvida durante 
este processo? Um momento em que houve 
algum indicativo de que o ousado movimento 
pudesse “dar vazio”, como se diz no peculiar 
léxico dos leilões?

Foi uma aposta calculada. Nós 
adicionamos mais 1 mil quilômetros em 
relação às definições iniciais. Buscamos 
uma concessão mais ampla, com todas 
as inovações contratuais possíveis, com 
destaque para o DUF (Desconto para Usuário 
Frequente), pela primeira vez em São Paulo 
– e que certamente vai “pautar” o Brasil – e, 
por óbvio, durante seis meses o Estado se 
debruçou, estudou e acreditou. A estruturação 
financeira também é inovadora, dotada de 
dois ciclos de investimentos sustentáveis, 
que permitiram melhor financiabilidade 
do projeto, em um contrato de 30 anos, e, 
certamente, foi um dos “segredos” para 
despertar o interesse, justamente dos fundos 
soberanos. Não obstante, foram muitos 
aprendizados positivos em um contrato só.

O governo do Estado, assim como o governo 
Federal, tem utilizado bastante a ferramenta das 
concessões e demais parcerias com a iniciativa 
privada. Por outro lado, não se corre o risco de se 
exaurirem os assets e os governos ficarem sem 
opções a não ser fazer os investimentos com 
recursos próprios?

O investimento público sempre vai existir. E 
isto é absolutamente natural. O ponto focal de 
discussão é: aquilo que pode ser repassado à 
iniciativa privada deve ser repassado, para que 
a administração pública tenha mais recursos 
aplicáveis onde for necessário, e possa proceder 
investimentos onde não há o conjunto 
de condições favoráveis ao investimento 
privado. Não há condições de cuidar de 
uma malha rodoviária tão grande hoje, sem 
conciliar essas duas categorias. Então, trata-se 
de inteligência. Se os governos resolvem fazer 
tudo sozinhos, fatalmente ficarão sempre sem 
dinheiro. Tanto é que, ainda contemplando 
a malha rodoviária das SPs, que faremos via 
investimentos públicos, lançaremos um pacote 
grande, de mais de R$ 1 bilhão, com editais 
publicados até março, via financiamento do BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento). 
Serão duplicações, terceiras faixas, em suma, 
obras de ampliação de capacidade.
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E quanto ao outro programa, de conser- 
vação?

De fato, nós queremos melhorar a conserva, 
alocar mais dinheiro para este tipo de intervenção. 
Como o DER foi desonerado de mais 1 mil 
quilômetros que foram concedidos, haverá 
espaço para melhorar este aspecto na malha 
restante sob sua gestão. São dois grandes 
anúncios: o primeiro deles, o “programa BID”, com 
R$ 1 bilhão para as licitações de obras nas SPs, 
paralelamente, o esforço do Estado para angariar 
mais recursos do tesouro e ter uma conserva mais 
eficaz, cuidar bem de seu patrimônio. Até porque 
é um investimento que precisa ser retomado e é 
uma determinação do governador João Doria. 
Ao lado disso, a criação de espaço fiscal, via 
concessões, PPPs (Parcerias Público-Privadas) 
e de diminuição de gastos públicos para ter 
mais recursos para investimento. Tivemos um 
2019 difícil. Em 2020, com a pandemia do novo 
coronavírus, temos de nos preparar para desafios 
adicionais. 

“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.”

“Tivemos o encaminhamento 
para a retomada das obras na 

Linha 6. A empresa espanhola 
Acciona adquiriu os direitos 

do consórcio Move São Paulo 
na PPP responsável pelo 

empreendimento. Será a 
maior obra de metrô no 

Brasil, com investimentos 
da ordem de R$ 13 bilhões.”

E em relação à programação das vicinais?

Fizemos levantamentos extensos em todo o 
Estado. Temos uma “carta-conforto” do CAF (Banco 
de Desenvolvimento da América Latina), aportando 
US$ 500 milhões, já aprovada. O fato é que o programa 
de vicinais sairá porque é prioridade a recuperação e 
modernização das estradas que são consideradas a 
nossa rede de escoamento da produção agrícola do 
Interior do Estado. 

E isto está tramitando em Brasília...

Sim, está tramitando em Brasília, na COFIEX 
(Comissão de Financiamentos Externos), que é o órgão 
que aprova. É o conselho do Ministério da Economia 
que aprova os avais do governo Federal. Por sinal, há 
um fato, no mínimo curioso: obras de infraestrutura 
têm a menor nota lá. As que obtêm a melhor nota 
são de Saneamento e Meio Ambiente, seguidas pelas 
de Mobilidade. Hoje, o COFIEX não está priorizando 
recursos para financiamento de infraestrutura. Para os 
empréstimos internacionais, é preciso ter garantia. Por 
anos, o Estado de São Paulo pedia ao governo Federal 
essas garantias para obter o financiamento, mas hoje 
temos instituições financeiras que vêm até nós e nos 
repassam dinheiro sem aval. 

Houve outro fato importante, sob o prisma logístico, 
que foi a renovação do contrato da RUMO. Como 
recebeu esta notícia?

São Paulo apoiou firmemente. Esta é uma melhoria, 
que traz investimentos para o Estado. Todos os 
contornos, travessias urbanas terão investimentos nos 
próximos três ou quatro anos por conta disto. Teremos 
uma maior capacidade de carga logística, pois, todas 
as intervenções a serem feitas na malha são no Estado. 
É um investimento alto, que ainda fará a ligação de 
dois ramais, o de Panorama a Bauru, e o de Barretos-
Bebedouro até Ribeirão Preto, que serão reativados. 

Também haverá investimentos vultosos em 
mobilidade, não?

Sim. Junto ao secretário Baldy (Alexandre 
Baldy, secretário de Estado de Transportes 
Metropolitanos), tivemos o encaminhamento 
para a retomada das obras na Linha 6. A 
empresa espanhola Acciona adquiriu os 
direitos do consórcio Move São Paulo na 
PPP – Parceria Público-Privada responsável 
pelo empreendimento. Será a maior obra de 
metrô no Brasil, com investimentos da ordem 
de R$ 13 bilhões, em uma PPP que já possui 
financiamento e está pronta para recomeçar. 
Além disso, reativamos a Linha 2, uma obra de 
cerca de R$ 10 bilhões dentro de um horizonte 
de seis, sete anos. Então, existe uma demanda 
muito grande nesta área de mobilidade na 
Região Metropolitana de São Paulo. Também 
reativamos a Linha 17, que estava paralisada, 
o término das estações da linha 15, a ordem de 
Serviço para o VLT da Baixada Santista, deverá 
sair ainda este ano. 

Já que você mencionou a baixada, em que 
termos está a ligação Santos-Guarujá?

O governador Doria já avisou. Temos o 
projeto funcional de uma ponte, para ser 
executado pela concessionária. Este projeto 
o Estado autoriza. Fora daí, caberá à próxima 
gestão avaliar. Outra opção demandaria tempo e 
recursos dos quais não dispomos no momento.

Recentemente o governador retornou de 
Davos, com anúncios importantes...

As viagens do governador têm sido muito 
efetivas. Ele consegue trazer investidores para 
São Paulo. Isto resultou em um crescimento, no 
ano passado, de 2,6%, enquanto o País chegou 
a 1,1%. Isto, é importante observar, não é algo 
usual. Se pegarmos o histórico, dos últimos 
sete ou oito anos, veremos que São Paulo 
nunca cresceu nesta taxa. E isto é o começo de 
um círculo virtuoso, com impactos positivos 
na arrecadação, na oferta de empregos e, 
consequentemente, gera a oportunidade de o 
Estado fazer ainda mais. Junto disso, estamos 
enxugando as estruturas públicas, repassando 
o que é possível do nosso estoque à iniciativa 
privada, diminuindo o custeio da máquina para 
fazer sobrar mais dinheiro para investimentos. É 
mobilidade, na Região Metropolitana, e rodovias, 
no Interior.
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"São Paulo fez a lição 
de casa. Equilibrou o 

déficit orçamentário que 
havia, promoverá suas 
reformulações e agora 

possui espaço para investir. 
”

exclusiva

Como está a interlocução com o governo 
Federal?

Há alguns problemas a resolver. 
Queremos solucionar, por exemplo, a Rio-
Santos, o aeroporto de Guarulhos, que é 
um people mover, e outros projetos para 
a aviação regional que, de certa forma, 
dependem da atenção Federal. Delegamos 
o porto de São Sebastião à Federação, para 
que ele possa ser concedido pelo PPI em 
2021.

Nós acompanhamos sua trajetória desde 
os seus mandatos no congresso. Como você 
avalia nosso parlamento atualmente? 

É preponderante. Inclusive, há um 
indicativo recente, que mostra que 60% 
das propostas aprovadas têm origem 
no Parlamento. Não era assim, pois, 
normalmente a maioria das propostas 
emanava do Executivo. Houve uma 
renovação muito grande neste poder 
moderador, o que, portanto, denota uma 
proximidade muito grande com a sociedade. 
Há uma sintonia importante e isto explica 
em boa parte este protagonismo. Isto nos 
levou a alguns resultados, como a reforma 
da previdência. Agora, é necessário que o 
Congresso continue e faça outras reformas, 
como a tributária, que, se não for efetuada, 
exercerá um fator limitante ao crescimento 
do País por muitos anos. Se não, vamos bater 
em tetos aí de 2,5% e não passaremos disso. 
São necessárias reformas estruturais, tal 
como também a reforma administrativa. É 
preciso compreender que o Brasil é dotado 
de uma máquina administrativa inchada 
e que, ainda por cima, possui uma série de 
“gatilhos” orçamentários, com praticamente 
97% das despesas obrigatórias. Isto dá 
pouca margem ao gestor, com efeitos muito 
ruins não só para o País como para os entes 
federados. É outro fator a ser muito bem 
avaliado. São processos que o Congresso 
tem de liderar. Por outro lado, o Executivo 
tem papel importante aí de municiar o 
Congresso com as informações e dados para 
a melhor tomada de decisão. 

Você esteve presente no lançamento do livro dos 
50 anos do SINICESP e, em seu discurso, trouxe boas 
expectativas, que animaram o mercado. Como você 
vê a capacidade das empresas e a nossa engenharia?

O Brasil tem um cacife técnico inquestionável, 
com grande experiência na área de infraestrutura. 
O setor passou por uma grande reformulação. 
É notório. Contudo, a legislação que rege, 
por exemplo, o processo de contratação não 
acompanhou esta evolução, está ultrapassado 
e se espelhava em modelo de estado prescrito, 
falido, que precisa ser revisto. O fato é que, como 
não podemos esperar, vamos tocando em frente, 
fazendo a transição para expedientes mais 
contemporâneos na medida do possível. É preciso 
mudar a lei de licitação.

Qual sua mensagem aos empreendedores e 
investidores que nos acompanham?

São Paulo fez a lição de casa. Equilibrou o 
déficit orçamentário que havia, promoverá suas 
reformulações e agora possui espaço para investir, 
tanto por financiamentos, por recursos próprios, 
quanto por concessões de parcerias. Então, quem 
tiver intenção de produzir mais, de melhorar 
sua capacidade e incrementar seus negócios 
muito provavelmente encontrará o respaldo e 
oportunidades para esta nova etapa aqui no Estado 
de São Paulo.





Congresso ABCR

GESTÃO DE 
RESULTADOS 

Referência brasileira em governança corporativa, dona de um 
notável portfolio de ativos e comprometida com a sustentabilidade, 
a Cosan S.A., promoveu o seu já tradicional “Cosan Day”, para 
apresentação de resultados à investidores e imprensa. Convidada, 
Rodovias&Vias atendeu à ocasião e aponta alguns highlights entre 
os resultados obtidos pelo conjunto de empresas que, certamente, 
contribuiu para a balança comercial brasileira superavitária de 2019.

EVENTOS COSAN DAY

Com foco em setores estratégicos 
no desenvolvimento de negócios 
e investimentos nos segmentos 

de energia (e à reboque, o agronegócio, 
distribuição de combustíveis, gás natural 
e lubrificantes, além é claro, logística), 
um dos maiores grupos econômicos 
do país demonstrou bastante saúde e 
otimismo frente ao cenário desafiador 
recentemente atravessado pelo Brasil, 
e que ora se deslinda já neste início de 
2020. Competidores de envergadura 
mundial, tanto a holding Cosan quanto 
as companhias sob seu “guarda-chuva”, 
apresentaram números que não deixam 
restar dúvidas quanto à musculatura 

financeira e que, de quebra, dão pistas 
de como se obteve estes notáveis índices 
de massa muscular. Em termos gerais, o 
consistente EBITDA (Earnigs Before Interest, 
Taxation, Depreciation and Amortization 
ou em tradução livre, Lucros antes de Juros, 
Impostos Depreciação e Amortização, 
importante - mas não o único - indicador 
finaceiro da saúde de uma empresa - ou, no 
caso, grupo de empresas - é um conceito que 
auxilia investidores a avaliar, basicamente, 
o quão eficiente a - ou as - companhias 
vêm sendo em suas atividades fim, suas 
operações e em que passo anda a evolução 
de sua competitividade ao longo de um 
dado período), de R$ 14 bilhões auferidos 

em 2019, revelou a seguinte composição: 
Raízen (ambos os segmentos, Energia e 
Combustíveis), fizeram pouco mais da 
metade deste valor, com R$ 7,7 bilhões (com 
4,7 alocados pela Raízen Combustíveis e 
R$ 3,0 pela Raízen Energia); seguidas pela 
RUMO (que respondeu sozinha por R$ 
3,8 bilhões); R$ 2,2 bilhões da Comgás e 
encimado pelos R$ 300 milhões da Moove, 
o braço de lubrificantes do grupo. Para 

compreender melhor os fatos apresentados, 
contudo, é preciso entender algumas 
premissas buscadas pela atuação dos 
braços empresariais, tais como a “alocação 
sustentável de capital”. Habituados a 
procurar entender o que “deu ruim”, 
Rodovias&Vias pôde concentrar-se em outra 
face importante dos negócios, bastante 
frisada pelos jovens executivos em suas 
apresentações: “Porquê deu certo”.

RAÍZEN (SEGMENTO DE ENERGIA E
COMBUSTÍVEIS): PORQUÊ DEU CERTO?

No caso da Raízen, (cujo apropriado 
slogan é “energia que mobiliza”), 
sublinhada como “Companhia Integrada 
de Energia sustentável (verde)”, a resposta 
trata da primazia de um portfolio renovável 
(onde a empresa destacou o Etanol como 
uma alternativa preponderante no sentido 
de “descarbonização mundial”, onde o 
Brasil figura como produtor deste com 
a menor “pegada” de emissões frente a 

outros países); da utilização de bagaço via 
E2G (Etanol de Segunda geração, obtido 
através de subprodutos do processo 
sucroalcooleiro tradicional, tais como palha 
e bagaço – portanto, mais barato), Pellets 
e Cogeração (ou seja, desenvolvimento de 
novas tecnologias e melhora na eficiência); 
da Redução e/ou substituição de carbono 
e do aproveitamento de matrizes Solar e 
Biogás.
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Exercendo absoluto protagonismo em um 
cenário onde o Brasil responde por 40%  de 
todo trade global de grãos (das 316 MM de ton 
que o globo demanda, o país exporta 117 MM 
ton) a RUMO está alinhada com a premente 
necessidade por uma matriz onde a maior 
participação de outros modais, especialmente 
o ferroviário, é chave a para assegurar 
competitividade. Enfática no subtítulo 
“Logística Integrada, Confiável e Eficiente”, 
a empresa apoia-se justamente no pujante 
agronegócio brasileiro, para concentrar-se em 
uma operação segura e ágil. Dos números logo 
ali em cima, a Companhia é responsável por 
26% da movimentação (com projeções para 
ampliar este percentual em 35% nos próximos 
anos), e possui presença em 80% de todas as 
áreas exportadoras do país. Naturalmente, 
esta expansão vem no escopo de um plano 
bastante compreensível. Em sua “Operação 
Norte”, a RUMO buscará a expansão rentável 
da malha, por meio de investimentos na no 
futuro “Terminal Nova Mutum” e no incremento 
das instalações no “Terminal Rondonópolis”, 
em ações que já contam com as licenças 
ambientais solicitadas. Já na “Operação Sul”, 
que viu incrementos tanto no PR quanto no 
MS em 2019, a perspectiva é de que, o acordo 
assinado com a Ferroeste (Ferrovia Estadual do 
Oeste do Paraná), o acesso de suas locomotivas 
via direito de passagem, e até mesmo uma 
possível extensão ao sul do MS, sustentem 
esta tendência de aumento também em 2020. 
Por fim, a “Operação Central”, é destaque por 

conta do “Maior retorno em função do 
menor custo de capital”, e das “sinergias 
operacionais”, sendo marcada por 
uma ampla expectativa quanto ao 
mercado potencial, orientado por uma 
diversificação nas cargas. Também a 
“Operação Central”, será dotada de um 
terminal de grãos em Lucas do Rio Verde. 
A RUMO, ainda possui algumas inovações 
que estão aos poucos sendo implantadas, 
mirando maior eficiência operacional 
e redução de custos, tais como o trem 
de 120 vagões na “Operação Norte”, a 
adoção de vagões double stack para 
contêineres e a utilização de um sistema 
“Trip Optmizer Roll Out” que permitirá 
uma economia de combustível de 5%. 
Associado à sistemas de Inteligência 
Artificial e Machine Learnig, além das 
viagens, a RUMO otimizará a sua malha 
e seus pátios, em uma conta crucial 
para o sucesso da empresa: o trânsit 
time (tempo em que efetivamente o 
trem está transportando sua carga), 
e que representa na prática, a velha 
afirmação “tempo é dinheiro”. Para se 
ter uma ideia, segundo a companhia, 
cada hora transit time representa R$ 23 
milhões por ano. Com estas iniciativa, 
pretende-se diminuir consideravelmente 
o tempo ocioso das composições, que 
hoje ocorrem por conta de cruzamentos, 
o tempo de permanência do trem e 
anomalias.

COMPASS (GÁS E ENERGIA):
PORQUÊ DEU CERTO?

RUMO: PORQUÊ DEU CERTO?

Sobre o mote “Possibilitando a 
Integração de Gás e Energia”, a novel 
marca do grupo, aposta no gás como 
“Combustível de Transição” e como 
fonte energética “Competitiva”. Além 
das evidentes reduções nas emissões 

de carbono, a companhia tem como 
fulcro a confiabilidade por meio do 
“Desenvolvimento Urbano”, com intuito 
de oferecer mais segurança e conforto, 
mirando em oportunidades como geração, 
distribuição e comercialização.

MOOVE (LUBRIFICANTES):
PORQUÊ DEU CERTO?

Também apostando alto em 
um portfolio diversificado, com viés 
claramente tecnológico (a empresa 
fez aquisições importantes e está 
potencializando sua linha de sintéticos 
e semissintéticos), a Moove quer 
“Melhor desempenho e eficiência” não 
só nos motores e equipamentos de 
seus clientes. Também quer diminuir 
a utilização de plásticos em suas 
embalagens, ao lado produtos que sejam 
capazes de reduzir emissões nocivas. Para 
a companhia, 2020 será um ano em que 
ela deverá buscar expansão geográfica, 
dentro de uma meta bastante ambiciosa: 
tornar-se “Referência Internacional em 
Vendas e Distribuição” de seus itens 
de alto desempenho. Ainda que 2020 
venha se mostrando um ano complicado 
sob o ponto de vista macroeconômico 
é, no entanto, bastante crível que 
Rodovias&Vias, ao ser convidada para 
o “Cosan Day 2021”, possa registrar 

a confirmação de todas as tendências 
estimativas que você acaba de ler. Afinal, a 
holding e suas companhias possuem um 
asset – umbilicalmente associado aos seus 
“talentos” (ou seja, as pessoas que integram 
seus quadros) - que pode ser encarado 
como uma verdadeira commodity do 
grupo: inteligência. E como se sabe, a 
inteligência, quando não se impõe, se 
sobrepõe.

EVENTOS COSAN DAY
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Seu valor é medido em milhões (tanto faz a unidade monetária). Para o bem e 
para o mal. O que as diferencia, é a modalidade de arte: a descoberta de um disco 
inacabado de John Coltrane (ex-funcionário do sax de Miles Davis, e Lenda do Jazz 
nas horas vagas) – causa uma categoria de espanto oriunda do mais recôndito 
dos prazeres auditivos. Mas, ao contrário de uma descoberta desta magnitude, 
equivalente a uma “nova tumba na pirâmide de Quéops”, a constatação de 
uma obra de infraestrutura não finalizada, é tão somente o instantâneo de um 
dispêndio vultoso, que somente aumenta enquanto transcorre o tempo em que 
estas linhas são compostas, pois se o tempo, “o tempo não para”, como diria um 
certo poeta, também não cessam a depreciação e as perdas geradas por um 
trabalho que, na verdade é a antítese do serviço que deveria prover.

Não custa repetir: em um universo 
de 14 mil obras paradas, cujos 
valores ultrapassam a marca de 

R$ 144 Bilhões (número absurdamente 
próximo ao que as estimativas da 
Associação Brasileira da Infraestrutura e 
das Indústrias de Base (ABDIB) apontam 
que será investido em todo 2020, em um 
montante que pode bater em R$ 143,5 
Bilhões), a não decisão parece ser um dos 
maiores problemas a serem vencidos pela 
infraestrutura brasileira. Mirando neste 
item, o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, lançou 
recentemente em Goiás o programa 
(piloto), “Destrava”, cuja prerrogativa “é 
mobilizar diversos atores em cada região 
para identificar as obras paradas e os 
motivos das paralisações, viabilizando 
assim uma saída para superar o problema”, 
sugerindo como primeiro passo “a 
criação de um comitê, seguido por um 
mapeamento detalhado para entender as 
dificuldades dos gestores locais”.

ESPECIAL • OBRAS PARADAS
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Oportunamente focado nas obras em 
creches goianas, o “Destrava” pode 
estabelecer, por similaridade, em 

sua experiência (tal qual os instrumentos 
jurídicos de “repercussão geral” e “súmulas 
vinculantes”), uma saída para obras pesadas 
em outros segmentos, que padecem 
do mesmo mal: a inação. “Essa rede de 
fiscalização irá criar um espaço de diálogo 
e de soluções. A metodologia aplicada 
facilitará a obtenção de acordos, sem afastar 
as responsabilidades, que por fim poderão 
ser homologados pelo Poder Judiciário, 
garantindo segurança jurídica ao gestor 

público e aos executores. Trata-se de uma 
ação integrada que tem como objetivo 
possibilitar o atendimento adequado 
aos cidadãos brasileiros, em especial, às 
nossas crianças”, afirmou Toffoli durante a 
cerimônia de lançamento. Uma sinalização 
importante do judiciário (e sim, contamos 
aqui também os instrumentos de controle, 
como Ministério Publico e Tribunal de 
Contas da união) – muitas vezes apontado 
como “culpado” pelo chamado “apagão 
das canetas”, mas que, segundo pesquisas 
do próprio TCU é responsável por apenas 
6% das situações de paralisação (confira no 
gráfico extraído de um documento a que 
Rodovias&Vias teve acesso.  

Com o objetivo de retomar as construções de 56 creches ou de suporte à educação infantil que estão
paradas ou inacabadas, o Governo de Goiás e o Supremo Tribunal Federal (STF), lançam o

“Destrava – Programa Integrado para Retomada de Obras”.

Naturalmente, as obras paralisadas, 
tema central do fulcro desta série especial, 
continuarão sendo abordadas na sequência, 
com a colaboração de acadêmicos, 
integrantes do legislativo e mesmo, técnicos 
e profissionais do executivo e do próprio 
judiciário, cada qual enumerando suas 
percepções e detalhando as visões do já 
famoso jargão “por quê deu ruim?”. Mas antes 
destas mais pormenorizadas explanações, 
este periódico vê utilidade na colocação de 
alguns outros temas referentes ao segmento, 
em um esforço por melhor contextualizar a 
dramática situação atravessada pelo setor.

PIOR CENÁRIO:
O QUE NÃO ESTÁ PARADO É INSUFICIENTE

Voltando rapidamente aos números 
que abrem esta reportagem, não é difícil 
compreender a relação deficitária estabelecida 
quanto ao “estoque” de infraestrutura do 
país, um ponto essencial para compreender o 
tamanho do avanço necessário para assegurar 
condições mínimas de competitividade, 
qualidade e segurança, todos estes, itens 
que estão intrinsecamente associados à 
indiscutível premência por incremento na 
atividade econômica. Comparativamente, a 
associação também divulgou outro número 
revisado: “Os baixos investimentos nesse 
período tiveram como consequência forte 
queda no estoque da infraestrutura, que 
passou de 58,3% do PIB na década de 1980 (a 
década perdida, segundo alguns) para 36,2% 
em 2016 (ano coincidente com a percepção 
mais amplificada de que, de fato, o país 
atravessava uma crise fiscal). Ainda que de 
2019 para 2020 os números apresentem um 
adicional de 9,0% nos investimentos (algo 

como R$ 11,7 Bilhões, segundo a própria ABDIB), 
“Para reduzir gargalos à competitividade e aumentar 
a produtividade, o país precisa investir 4,31% do PIB 
por ano, ao longo de no mínimo dez anos seguido”. 
Em tempo, a entidade verificou que, nos últimos 
15 anos, o país investiu, nos períodos de pico, 2,4% 
desta proporção. Neste sentido, o presidente Venilton 
Tadini, resume “Ter uma infraestrutura condizente 
com o potencial do país requer um esforço grandioso, 
em que fontes de financiamento, parceiros de 
investimentos e a abertura do mercado demandam 
uma visão pragmática”. 

ESPECIAL • OBRAS PARADAS

Ministro Dias Toffoli,
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Venilton Tadini, Presidente da ABDIB

“A metodologia aplicada facilitará 
a obtenção de acordos, sem afastar 
as responsabilidades, que por 
fim poderão ser homologados 
pelo Poder Judiciário, garantindo 
segurança jurídica ao gestor 
público e aos executores.
Trata-se de uma ação integrada 
que tem como objetivo possibilitar 
o atendimento adequado aos 
cidadãos brasileiros, em especial, 
às nossas crianças.”

“Ter uma infraestrutura 
condizente com o potencial do 

país requer um esforço grandioso, 
em que fontes de financiamento, 

parceiros de investimentos e a 
abertura do mercado demandam 

uma visão pragmática.” 
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CRISE SUBESTIMADA
GDP (Gross Domestic Product) ou “PIB” 
para os mais familiarizados, permanece 
inalterado praticamente desde 1993, 
girando em torno de 0,6%: “O fato de termos 
mantido o mesmo nível de investimentos 
no setor construtivo, deveria servir como 
um alerta para as lideranças, de que não 
estamos fazendo o suficiente. Rodovias, 
pontes e sistemas de saneamento são 
mais dispendiosos para reparar e manter 
à medida em que o tempo passa”, registra 
o estudo. Para efeito de comparação, a 
ASCE se valeu da análise dos investimentos 
em países com histórico similar, tais como 
Austrália (que atualmente investe 2,4% 
de seu PIB em obras públicas), Canadá 
(anotando saudáveis 2,9%) e equipara 
os atuais investimentos americanos aos 
realizados pela Alemanha, ressalvando que 
o país adotou, em 2011, uma programação 
de investimentos federais (em um espaço 
de 5 anos) de cerca de US$ 52 Bilhões. Indo 
além, o estudo promoveu uma avaliação 
econômica dos impactos dos “óbvios 
custos da inação”, acerca dos efeitos de 
uma infraestrutura desgastada e em 
franca obsolescência. “Em persistindo 

a atual taxa de investimentos em 
2020, os Estados Unidos perderão”: 
US$ 3,1 trilhões (equivalente ao PIB 
inteiro da Alemanha); US$ 1,1 trilhão em 
valor comercial (equivalente ao PIB do 
México); 3,5 milhões de vagas de emprego 
(mais do que as posições criadas pela 
lei de recuperação e reinvestimentos 
americana); US$ 2,4 trilhões em gastos 
do mercado consumidor doméstico 
(equivalente ao PIB do Brasil), e por fim, 
cerca de US$ 3.100,00 em “rendimentos 
anuais individuais” (sim, a ASCE estimou 
o custo para as famílias). Traçando uma 
umbilical relação entre economia e 
infraestrutura, classificando-a como 
uma “commodity subvalorizada”, 
a ASCE registra, contudo, algumas 
medidas imediatas que podem surtir 
efeitos de curto prazo, junto ao 
congresso americano (cabe aqui 
colocar que a associação 

Persistindo na temática “investimentos 
insuficientes que geram perdas” (tanto 
quanto obras paradas), não é exatamente uma 
exclusividade brasileira a carência de recursos 
alocados para a infraestrutura. Tanto que o 
tradicional relatório da ASCE – American Society 
of Civil Engineers – (Sociedade Americana de 
Engenheiros Civis), vem advertindo, já desde o 
longínquo 2013 para a baixa nota “geral” obtida 
pelos Estados Unidos, em um score que avalia (e 
igualmente atribui nota) em 16 segmentos do 
setor construtivo. Contudo, diferentemente do 
Brasil (onde o déficit verificado é reincidente) o 
marginal incremento verificado ao longo dos 
anos (de um D- para um D+ de acordo com 
o mais recente inventário), é suficiente para 
disparar alertas em vivas cores. A associação 
aponta que o investimento proporcional ao 

possui uma ferramenta de contato direto 
com os congressistas, capaz de identificar 
parlamentares e enviar demandas), tais como a 
“utilização completa do fundo de manutenção 
portuária”, ajudando o tema à “chegar ao 
gabinete da presidência”; “fazer a utilização 
dos fundos de manutenção rodoviária uma 
prioridade, assegurando o aporte de recursos 
para adequação dos sistemas de transporte” 
e “eleger a infraestrutura como prioridade de 
governo, por meio de políticas de estado mais 
consistentes”. Como nem apenas de exigências 
a classe da engenharia vive, a ASCE em 
contraparte oferece uma visão comprometida 
na oferta de soluções de infraestrutura 
“sustentáveis” e “inteligentes”, 
como não poderia 
deixar de ser. 

“Toda família e todo empreen-
dimento necessita de infraestrutura 
para prosperar. Dos caminhos que 
você percorre para seu trabalho, 
aos sistemas que distribuem água 
potável, e mesmo o esforço logísti-
co que distribui riqueza pelas hidro-
vias e ferrovias, de costa a costa”, 
finaliza o relatório.

ESPECIAL • OBRAS PARADAS
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Presidente do SINICESP

R&V: Quais são as suas impressões acerca 
da recente visita feita junto ao governador 
do Estado de São Paulo aos Emirados Árabes 
Unidos? Houve receptividade? Há apetite? 

LUIZ ALBERT KAMILOS: Muito apetite sem 
dúvida. Há muitos bancos com disposição para 
realizar empréstimos às empresas locais, fundos 
querem entrar de sócios em consórcios, em 
especial o Mubadala (Mubadala Investment 
Company) e o Adia (Abu Dhabi Investment 
Authority), fundo soberano da Autoridade de 
Investimentos de Abu Dabi). Por sinal, somente 
estes dois fundos irão injetar R$ 30 bilhões em São 
Paulo, em um acordo feito lá mesmo, via governo 
do Estado, para a participação em concessões e 
em diversas áreas. 

E quais as condições que estes investidores 
exigem em contrapartida destes possíveis 
associados? Que tipo de características buscam 
para estabelecer suas parcerias?

Segurança jurídica. Daí a prevalência de uma 
abordagem que visa consórcios com empresas 
brasileiras. Eles querem empresas nacionais junto.

Que tipo de requisitos as companhias locais, 
as associadas do SINICESP e outras que desejem 
participar devem atender? Como as empresas 
nacionais podem se “habilitar” a fazer parte 
destes novos empreendimentos?

Esta visita, marcou a inauguração do escritório 
em Dubai, que deu sequência ao estabelecimento 
de um novo escritório em Shanghai em agosto 
do ano passado. Como temos acesso aos dois 
escritórios, faremos a intermediação entre estes 
fundos e as nossas associadas. Então, teremos 
que trabalhar no sentido de elaborar projetos 
de qualidade, que gerem interesse e apresentá-
los a estes fundos e investidores. Por sinal, o 
governador Doria, obteve – sem qualquer 
custo – esta sala para o estabelecimento desta 
representação, em uma área nobre, onde as 
associações e instituições poderão fazer as suas 
reuniões de negócios. Além é claro, de esta 
estrutura, constituir um elemento facilitador, que 
auxilia na obtenção das documentações, com 
funcionários pagos pelas próprias instituições 
que tem interesse em atuar no país. E este é um 
intercâmbio que tende a incrementar muito.

Temos vivido tempos em que podemos 
considerar a TIR (Taxa Interna de Retorno) 
baixa. Qual a percepção deles quanto a esta 
realidade? Eles entendem estes percentuais 
como razoáveis?

De fato, eles imaginam um retorno maior do 
que o que de fato há. Mas esta é uma situação 
recorrente a nível mundial. O mundo inteiro 
está apresentando as TIRs relativamente baixas. 
Podemos dizer que 5% já pode ser uma taxa 
boa. Veja o First Abu Dhabi Bank, que ofertou 
empréstimos em dólar à 6% a.a., com uma 
carência de até 24 meses. Por aí pode-se perceber 
que estes percentuais mais enxutos, são uma 
tendência consolidada em todo lugar.

“Há muitos bancos com disposição 
para realizar empréstimos às 

empresas locais, fundos querem 
entrar de sócios em consórcios, em 

especial o Mubadala (Mubadala 
Investment Company) e o Adia 

(Abu Dhabi Investment Authority), 
fundo soberano da Autoridade 
de Investimentos de Abu Dabi). 

Por sinal, somente estes dois 
fundos irão injetar 

R$ 30 bilhões em São Paulo.”

“Como temos acesso aos dois 
escritórios, faremos a intermediação 
entre estes fundos e as nossas 
associadas. Então, teremos que 
trabalhar no sentido de elaborar 
projetos de qualidade, que gerem 
interesse e apresentá-los a estes 
fundos e investidores.”

SÃO PAULO

EM DUBAI

REELEITO PARA MAIS UM TERMO À FRENTE DE UMA DAS MAIS REPRESENTATIVAS ENTIDADES DO 
SETOR DA CONSTRUÇÃO PESADA NO BRASIL, O SINICESP, LUIZ ALBERT KAMILOS CONSOLIDA UM ESTILO DE 
LIDERANÇA QUE CONCILIA INTELIGÊNCIA E PONDERAÇÃO. CALCADA NA PRIMEIRA, O PRESIDENTE SABE 
COMO POUCOS, ARTICULAR LEGITIMAMENTE A DEFESA DA ENGENHARIA, POR MEIO DE UMA RETÓRICA 
FRANCA, OBJETIVA E CONSTITUÍDA DE ARGUMENTOS SÓLIDOS, CERTAMENTE UMA DAS CARACTERÍSTICAS 
QUE O CREDENCIARAM A INTEGRAR A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO AOS EMIRADOS 
ÁRABES. JÁ A SEGUNDA, PRECONIZA UMA MÁXIMA QUE ELE COSTUMA, VEZ OU OUTRA EVOCAR: "O SEGREDO 
DO SUCESSO É A MODERAÇÃO", ALGO ESPECIALMENTE RELEVANTE EM MOMENTOS DESAFIADORES COMO OS 
ATUALMENTE PRESENCIADOS PELO SEGMENTO QUE É OBJETO DE SUA TOTAL DEDICAÇÃO. CONFIRA A SEGUIR A 
ENTREVISTA QUE ELE GENTILMENTE CEDEU À RODOVIAS&VIAS, NA SEDE DO SINDICATO PAULISTA.. 

ESPECIAL • SINICESP Entrevista: Luiz Albert Kamilos
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Com relação à situação das empresas de São Paulo? Como está a saúde financeira no geral?

É verdade. Vamos mal. Mas de 
qualquer sorte, é preciso que os governos 
entendam, que por mais que se façam 
portfolios extremamente bem sucedidos 
para as concessões, sempre existirá a 
necessidade de investimentos públicos. E 
me parece que este é um entendimento 
que é dividido pelo governo do estado de 
São Paulo, uma vez que o vice-governador 
Rodrigo Garcia, sinalizou uma retomada 
nas obras. Não obstante, creio que o ritmo 
ainda não é suficiente, apesar dos esforços 
do nosso secretariado, que consideramos 
de alto nível. E uma das causas é que 
enfrentamos muitos problemas, por 
que o estado tem praticamente atuado 
solo nas obras de infraestrutura, com 
participação tímida da união. De mais a 
mais, São Paulo apresentou um PIB quase 
3 vezes maior do que o do país. E acredito 
que este é um indicativo de que pode 
haver maior priorização no segmento. 
Avaliando rapidamente, o desempenho 
das rodovias concessionadas no estado 
de São Paulo, por exemplo, é muito 
bom. O que somente deixa margem 
para incrementos justamente nas 
manutenções das rodovias estaduais, 
das vicinais, o término do Rodoanel com 
urgência e a finalização dos contornos 
da Tamoios. O que nos preocupa, 
portanto, é a postergação desses 
empreendimentos. Mas a expectativa é 

de que todas estas sejam retomadas ainda este 
ano. Naturalmente, sabemos que para alguns 
projetos, como o de Vicinais que contemplará 
230 estradas, e envolverá recursos da ordem de 
R$ 2 bilhões, é necessário aguardar a liberação 
de financiamentos, e mesmo, obter a anuência 
do banco central para que o governo possa 
utilizar recursos que conseguiu captar. O fato 
é que o governo do estado deve aportar mais 
de R$ 7 bi em infra este ano. E isto nos dá um 
alento. É preciso lembrar também, que com 
a proximidade das eleições, a infraestrutura, 
deve retomar certo protagonismo nas pautas. 
Fizemos uma pesquisa, e descobrimos que 
cerca de 55% das plataformas de postulantes a 
cargos de prefeitos, apontava alguma forma de 
melhoria no segmento, como argumento para 
angariar votos. Especialmente no quesito de 
melhorias e implantação de pavimentos, asfalto. 
Então, vemos um recado claro: a infraestrutura 
pode decidir uma eleição. Além do mais, a 
infraestrutura, não deixa de ser um investimento 
que influencia todos os outros itens prioritários: 
a infra é social, gera emprego de forma imediata, 
restitui dignidade às famílias, que passam a 
ter mais independência econômica. Aquece a 
economia, pois um canteiro de obras fomenta os 
pequenos negócios, o armazém, o restaurante, 
a infra  faz girar um círculo virtuoso. É também 
um trabalho que, por sua vez, ao melhorar 
a qualidade das estradas, reduz acidentes, 
consequentemente diminuindo a pressão sobre 
os sistemas de saúde. 

Há uma certa dificuldade por parte delas, 
em conseguirem alavanca suficiente por 
aqui para poderem lançar-se a outros países. 
São Paulo enfrenta uma situação difícil, com 
uma concorrência muito forte, um cenário 
de poucas obras, com pouco investimento 
público no nosso setor. De forma geral, o 
compasso é de espera, com o advento das 
novas licitações para ver até que ponto esta 
configuração perdura. Tivemos alguns convites 
para trabalhar em outros países, tais como Peru, 
Paraguai, que inclusive vieram nos visitar, mas 
infelizmente com pouco interesse, por que não 
estamos acertados dentro do Brasil. Estamos 
descapitalizados. E a cada ano que passa, mais e 
mais empresas passam a enfrentar essa situação. 
A verdade é que quem parou de trabalhar há 7, 
8 anos atrás ainda pôde reter alguns recursos. 
Mas quem continuou ou está ou ficará em breve 
sem capital. Paralelamente, vemos os governos 
buscarem, corretamente, cada vez mais, a 

“São Paulo enfrenta uma situação 
difícil, com uma concorrência muito 
forte, um cenário de poucas obras, 
com pouco investimento público 
no nosso setor. De forma geral, 
o compasso é de espera, com 
o advento das novas licitações 
para ver até que ponto esta 
configuração perdura.”

“Naturalmente, sabemos que
para alguns projetos, como o de 
Vicinais que contemplará
230 estradas, e envolverá
recursos da ordem de
R$ 2 bilhões, é necessário 
aguardar a liberação de 
financiamentos.”

Presidente do SINICESP
ESPECIAL • SINICESP Entrevista: Luiz Albert Kamilos

iniciativa privada para tocar seus projetos. 
Também, vemos que a infraestrutura 
perdeu muito espaço para segmentos 
como a saúde, educação e habitação na 
lista de prioridades, ainda que, a meu ver, 
saúde envolva saneamento.

Mas convenhamos, nós vamos mal em todos estes quesitos que você citou, que por sinal, 
são igualmente prioridades em diversos países...
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Presidente do SINICESP
ESPECIAL • SINICESP Entrevista: Luiz Albert Kamilos

E quanto aos processos licitatórios? Com o advento da crise, a percepção de que as empresas 
se tornaram mais afoitas está correta? 

como estava, corria-se o risco de pôr em 
xeque um patrimônio ponderável, que ficou 
submetido a uma conta que não fecha, afinal, 
a equivalência é clara: o valor investido em 20 
Km de conservação, por exemplo, corresponde 
a 1 km de recuperação de pavimento. Então, o 
governo estadual ficou ciente de nossos alertas. 
E compreendeu a criticidade da situação, tanto 
que retomou os valores para manutenção, 
cerca de R$ 770 milhões que devem em 
breve ser licitados, um valor que contempla 
praticamente todas as SP’s não concedidas.

Com toda esta programação em vista, 
você acredita que haverá quadros suficientes 
para tocá-la em frente?

Sem dúvida. O DER é composto de técnicos 
com larga experiência e que possuem 
muita sinergia com as suas adjacências. 
Eles estão acostumados a tocar grandes 
obras. É uma autarquia que tem capacidade 
construtiva muito maior do que podemos 
supor. Os diretores regionais estão inseridos 
nos contextos de suas áreas, conhecem 
os prefeitos, possuem boa relação com os 
municípios. Conhecem profundamente as 
rodovias que estão sob seus cuidados, sabem 
dos problemas e, mais do que podem, querem 
performar. Some-se a isso, algumas novidades, 
como o acompanhamento geométrico e a 
parte consultiva do contrato, já previstas na 
licitação, e temos, acredito, boas condições de 
que todas as intenções se concretizem.

Como foi a convivência mais próxima 
com o governador?

Extremamente dinâmica. O governador 
montou agendas que se iniciavam cedo 
pela manhã e terminavam já em noite 
adiantada. Com isto, ele conseguiu um 
aproveitamento muito eficiente de tempo, 
com visitas a empresas, fábricas, bancos, 
sheiks, consulados. É um “vendedor” muito 
esforçado e eficiente de São Paulo, no ótimo 
sentido da expressão. Por sinal, o vídeo que 
ele levou para apresentar o estado, causou 
muito boa impressão. 

Quais suas percepções quanto à 
infraestrutura lá e a daqui?

É uma diferença muito grande. Eles 
literalmente mineram dinheiro do subsolo 
e o aportam por cima de sua terra. Fazem 
prédios com petróleo, que por sinal é um dos 
segmentos de negócios mais lucrativos do 
mundo, se não “o” mais lucrativo. O petróleo 
sustenta o mundo árabe.  

Falando agora aos associados do 
SINICESP. Que mensagem exprime melhor 
as percepções que você tem acerca do que 
está por vir?

Esperança. Otimismo. Ânimo. Acreditamos 
que este ano, por preceder desdobramentos 
de ponderável peso eleitoral, especialmente 
no segundo semestre, deve apresentar uma 
retomada que presumivelmente, ditará um 
ritmo mais consistente para a infraestrutura. 
A meu ver, não há mais para onde ir, a não 
ser para cima. Neste contexto, junto a um 
mercado mais evoluído e aberto a novos 
segmentos, a exemplo do saneamento, que 
é uma seara que resolve vários problemas 
de uma só vez, há um potencial imenso para 
crescer. As concessões de saneamento estão 
em pauta na imprensa, e acredito que é uma 
grande oportunidade. Basta haver a intenção 
política. Uma decisão de Estado. Em suma. 
Temos diante de nós os três pedais. Mais do 
que nunca, é preciso optar pelo acelerador. 
E claro, vejo que São Paulo pode puxar esta 
arrancada. 

“Esperança. Otimismo. Ânimo. 
Acreditamos que este ano, por preceder 
desdobramentos de ponderável peso 
eleitoral, especialmente no segundo 
semestre, deve apresentar uma 
retomada que presumivelmente, 
ditará um ritmo mais consistente 
para a infraestrutura.”

Eu acredito que com a alteração na lei de 
licitações, eventuais casos assim possam ser 
evitados. Vemos que com restrições maiores, 
inclusive com a utilização de uma caução mais 
qualificada, que podem ser exigida via bancos e 
seguradoras, poderá existir um maior filtro. Mas 
é um fato notório que algumas empresas têm 
'mergulhado' e não tem conseguido executar seus 
contratos, o que não é bom para ninguém. Por 
outro lado, aos poucos, os governos têm tomado 
consciência de que 'menor preço', um fator de 
igual peso para estas eventualidades, não é o 
melhor critério quando se trata de obras pesadas. 
Muito menos a retirada de itens essenciais, como 
houve durante a gestão passada, em que nos 
contratos de conservação se retirou a manutenção 
de pavimento, felizmente reinstituída pela 
gestão Doria, por intermediação do secretário 
João Octaviano. Uma atitude inteligente, pois 

“Algumas empresas têm 'mergulhado' 
e não tem conseguido executar seus 
contratos, o que não é bom para 
ninguém. Por outro lado, aos poucos, os 
governos têm tomado consciência de 
que 'menor preço', um fator de igual 
peso para estas eventualidades, 
não é o melhor critério quando se 
trata de obras pesadas.”
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Visita técnica recente contou com 
as presenças do ministro da 
Infraestrutura Tarcísio Gomes de 

Freitas; do governador do Paraná Ratinho 
Júnior (PSD/PR); do vice-governador do 
estado Darci Piana (PSD/PR); do secretário 
de estado da infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex (PSD/PR); do secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e Turismo, 
Márcio Nunes (PSD/PR); do diretor-
geral do DER-PR, Fernando Furiatti; do 
superintendente Regional do DNIT, 
engenheiro José da Silva Tiago, do diretor 
Geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e 
Luna e do deputado Federal Nelsi Coguetto 
Maria, o Vermelho (PSD/PR).

OBRAS – 2ª Ponte Brasil – Paraguai
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INTEGRAÇÃO 
EM AVANÇO

Obra aguardada há décadas
está atualmente com execução
superior a 13%. Previsão de término
está mantida para 2022, mas consórcio
Construbase/Cidade/Paulitec, responsável pelos
trabalhos, vê cronograma adiantado e estima 
possibilidade de antecipação na entrega. 
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"Com a concretagem dos 
blocos, já podemos ver o 

coração da obra bater. Está 
andando tudo muito bem. 
O que se perdeu de tempo, 

ganhamos agora com o 
aprendizado que estamos 

tendo aqui. O que está 
planejado, será executado."

"É um marco histórico. Uma 
ponte belíssima, uma obra 
grandiosa que nos enche 
de orgulho. Haverá uma 
mudança considerável na 
questão logística, na entrada 
e saída dos países"

"É um projeto (que estava) 
em discussão há mais de 
25 anos e que tiramos do 
papel em tempo recorde 
(e) Vem ao encontro do 
projeto de logística que 
planejamos para o Paraná."Ratinho Júnior, Governador do Paraná

OBRAS – 2ª Ponte Brasil – Paraguai
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Tarcísio Gomes de Freitas,
Ministro da Infraestrutura

Sandro Alex, Secretário de
Infraestrutura e Logística do Paraná 

“Complexa” e “importante”, segundo o 
governador Ratinho Júnior, a nova ponte 
de integração entre Brasil e Paraguai pode 
ser classificada ainda por muitos outros 
predicados. “Moderna”, pelo fato de ser estaiada 
e “imponente”, pela razão de que, quando 
terminada, irá elevar-se à altura máxima de 
120m em suas duas torres, a estrutura também 
pode ser apontada como recordista nacional: 
pois deterá o honroso epíteto de “maior vão 
livre” do Brasil, com 470m. Mais: ainda que seja 
o dispositivo principal, a obra de arte especial 
compõe, a um investimento combinado de 
R$ 463 milhões (R$ 323 milhões somente para 
a ponte e os restantes R$ 140 milhões para 
o viário de suporte), financiados pela “maior 
geradora de energia limpa e renovável do 
planeta” (também conhecida como “Itaipu 

Binacional”), será construída a via perimetral, 
interligando as cidades de Foz do Iguaçu do 
lado brasileiro, e Presidente Franco, do lado 
paraguaio, em projeto  que inclui uma ligação 
entre a Rodovia das Cataratas e a BR-277 pela 
Perimetral Leste, que abarcará também as 
cargas em circulação entre Brasil e Argentina. 
Voltada à alta capacidade, a nova ponte deverá 
receber ainda, todo o transporte de cargas 
entre Brasil e Paraguai, aliviando a saturada 

“Ponte da Amizade”, que passará a atender 
somente veículos de passageiros, privilegiando 
o turismo. “Com a concretagem dos blocos, 
já podemos ver o coração da obra bater. Está 
andando tudo muito bem. O que se perdeu de 
tempo, ganhamos agora com o aprendizado 
que estamos tendo aqui. O que está planejado, 
será executado”, validou o ministro Tarcísio 

durante a vistoria. Gestor das obras, o governo 
do Paraná vê o desempenho igualmente a 
contento, de acordo com o governador Ratinho 
Júnior: “É um projeto (que estava) em discussão 
há mais de 25 anos e que tiramos do papel em 
tempo recorde (e) Vem ao encontro do projeto 
de logística que planejamos para o Paraná”, 
disse o governador, em uma visão corroborada 
pelo secretário de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex: “É um marco histórico. Uma ponte 
belíssima, uma obra grandiosa que nos enche de 
orgulho. Haverá uma mudança considerável na 
questão logística, na entrada e saída dos países”. 
Com 15 Km de acessos e aduanas, a ponte prevê 
ainda pista simples de rolamento, com 3,70 m de 
largura, acostamentos de 3 m, e calçada de 1,7 m 
dentro da extensão total de 760 m. 
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ALINHAMENTO E MEDIAÇÃO
Com ponderáveis desafios 

burocráticos a serem vencidos (de fato, 
já equacionados), e que demandaram o 
envolvimento direto do Ministério das 
Relações Exteriores, e da Receita Federal, 
a mediação exercida pelas diretorias 
de Itaipu, foi fundamental para que o 
consórcio pudesse desempenhar bem 
e alcançar os resultados atualmente 
verificados. “Queremos que no futuro 

todos da empresa tenham orgulho 
de ter feito parte dessa história. Um 
sentimento de pertencimento que 
deve ser compartilhado por toda nossa 
gente”, declarou o diretor Geral brasileiro 
Joaquim Silva e Luna, no início das 
escavações de uma das torres. “A decisão 
de investir na construção da nova ponte 
internacional está em sintonia com as 
diretrizes do governo do presidente Jair 
Bolsonaro, priorizando recursos para 
obras estruturantes e que deixem um 
legado para a sociedade”, afirmou. Por 
fim, durante a visita técnica, o dirigente 
sintetizou: “A ponte vai melhorar a vida de 
muita gente. É algo visível, que mostra às 
pessoas exatamente para onde está indo 
o dinheiro da Itaipu”.

“Queremos que no 
futuro todos da empresa 
tenham orgulho de ter 
feito parte dessa história. 
Um sentimento de 
pertencimento que deve 
ser compartilhado por 
toda nossa gente.”

Joaquim Silva e Luna,
Diretor Geral brasileiro da Itaipu
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Instituto de Engenharia, São Paulo, Auditório Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo. O espantoso número de presentes (que inclusive 
lotou o segundo piso), dá a dimensão do tamanho de uma expectativa, 
ancorada na que, por diversas vezes foi a maior obra em andamento no 
país. O assunto é a retomada dos trabalhos, calcados especialmente sobre 
as correções apontadas pelo Instituto de Pesquisas Técnicas (IPT), nos seis 
lotes do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (tema de capa da edição 
107 de Rodovias&Vias – intitulada “O Círculo se fecha”, quando a obra 
ainda estava em avanço), e questões levantadas tanto pela iniciativa 
privada, quanto a sociedade civil organizada. A tarde se estende longa e 
detalhada, indo encontrar um início de noite, onde foi vencida mais uma 
etapa desta empreitada.

UMA SAÍDA
PARA O NORTE

Pouco mais de 13 minutos, sem 
cortes, e com segmentos de 
referência pontuados por legenda 

embalados pela trilha sonora de fundo. 
Murmúrios, diante de imagens que 
tornaram desnecessária a escolha de 
quaisquer palavras, a não ser “urgência” e 
“prioridade”. Resumidamente, é o que se 
pôde depreender do vídeo aéreo feito por 
um drone que pairou sobre o traçado do 
Trecho Norte em sua desértica atualidade. 
Estratégico desde sempre para São Paulo, 
o último tramo do Rodoanel constitui 
parte essencial do planejamento logístico 
e multimodal do estado, como comentou 
à Rodovias&Vias em exclusiva (durante 
oportunidade anterior à audiência), 
o secretário de Estado da Logística e 
Transportes, João Octaviano: “É um 
investimento que estamos prevendo 
dentro desta orientação para requalificação 
matricial. E neste contexto, em que as 

 Audiência PúblicaRODOANEL
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cargas possuem uma estreita relação com 
as rodovias, expedientes como a retomada 
das obras do trecho Norte do Rodoanel são 
fundamentais”. Avançando nas explanações 
durante as apresentações iniciais ao público 
presente no Instituto, o mestre de cerimônias 
e secretário adjunto de Logística e Transportes, 
Milton Persoli, fez questão de registrar que, 
dentro do novo modelo para o Trecho Norte, 
estão descartados mais atrasos no cronograma, 
que está previsto para 2022, em prazo a contar 
a partir do lançamento do edital, no final deste 
primeiro trimestre de 2020: “Todas as garantias 
estão sendo dadas. Então nós não podemos, 
em nenhum momento, colocar um edital desse 
porte sem as garantias. As garantias jurídicas, 
técnicas e orçamentárias estão sendo dadas. 

Então a partir do momento que o governador 
tomou a decisão da retomada da obra, todos 
os itens estão sendo considerados e serão 
rigorosamente implementados”, acrescentou. 
O consórcio vencedor do certame, será o que 
apresentar o menor valor a ser desembolsado 
pelo governo do Estado de São Paulo, em um 
mix de recursos do tesouro e financiamentos. 
Os referidos 6 lotes compreendem 44 
quilômetros, e contemplam as conexões com 
Dutra e Bandeirantes, passando por Arujá, 
Guarulhos e São Paulo, ao custo de R$ 2 bilhões. 
Ainda, Persoli detalhou os 1.291 pontos de 
reparação de falhas a serem reparados, dos 
quais 59 foram classificados como “graves” pelo 
IPT, no levantamento feito sob solicitação da 
secretaria, e que integrarão o edital.

TOMANDO PÉ
“Esta é uma audiência de suma importância, 

tanto para população quanto para os 
empreendedores interessados em tocar este 
projeto. Por ela, o estado procura responder aos 
anseios sobre como será esta retomada das obras 
e suas condições. Há 3 lotes mais adiantados, com 
índice acima de 80% de execução, e os demais 
cada qual com sua particularidade e os inevitáveis 
desafios inerentes a um empreendimento que 
ficou parado”, resumiu em breve diagnóstico o 
diretor de Planejamento da Agência de Transportes 
de São Paulo (ARTESP), Sebastião Ricardo Carvalho 
Martins. Questionado acerca dos pontos a serem 
equacionados, ele opinou: “O estudo do IPT está 
muito completo, e oferece um guia de valor para o 
entendimento dos problemas. Evidentemente que 

“Todas as garantias estão sendo 
dadas. Então nós não podemos, 
em nenhum momento, colocar 

um edital desse porte sem as 
garantias. As garantias jurídicas, 

técnicas e orçamentárias estão 
sendo dadas. Então a partir do 

momento que o governador 
tomou a decisão da retomada 

da obra, todos os itens estão 
sendo considerados e serão 

rigorosamente implementados.”
Milton Persoli

Ssecretário Adjunto de Logística e Transportes

“Temos as licenças, e a ideia é fazer 
uma obra rápida. Eu li o trabalho do 

IPT na íntegra, e o que vi, se restringe 
em sua maior parte a ajustes e 

trabalhos complementares que 
não estavam previstos quando os 

trabalhos pararam.”
 Paulo César Tagliavini

Superintendente do DER/SP

há pontos mais desafiadores, mas eu acredito 
que todos bastante viáveis de serem sanados 
por empresas dotadas de uma engenharia 
de qualidade”, avaliou. Quem também divide 
esta percepção é o atual superintendente do 
Departamento de Estradas de Rodagem de São 
Paulo (DER/SP), Paulo César Tagliavini: “Temos as 
licenças, e a ideia é fazer uma obra rápida. Eu li o 
trabalho do IPT na íntegra, e o que vi, se restringe 
em sua maior parte a ajustes e trabalhos 
complementares que não estavam previstos 
quando os trabalhos pararam”. Ainda, segundo 
ele, o evento foi bem sucedido em apontar que 
“Não há a menor sombra de dúvida quanto à 
importância de encerrarmos este ciclo, pois 
uma vez completo, ele será capaz de cumprir 
com muita eficiência o seu propósito. São Paulo 
precisa do Rodoanel completo”. 

“Esta é uma audiência de 
suma importância, tanto para 
população quanto para os 
empreendedores interessados 
em tocar este projeto. Por ela, 
o estado procura responder 
aos anseios sobre como será 
esta retomada das obras e suas 
condições.”
 Sebastião Ricardo Carvalho Martins
Diretor de Planejamento da ARTESP
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MOMENTO HISTÓRICO NO
INSTITUTO DE ENGENHARIA

“Vivemos hoje um fato muito auspicioso, 
não só para a história do estado de São Paulo, 
mas do Brasil”, sintetizou o Presidente do 
Instituto de Engenharia de São Paulo (IE), 
Eduardo Lafraia, host do evento. “Vivemos 
um momento em que a engenharia precisa 
de obras. E este é um estímulo bastante 
importante. Acredito que São Paulo poderá 
induzir, com estas e outras iniciativas, uma 
retomada geral no país, que já esboça também, 
a meu ver, muito por conta do trabalho 
do ministro Tarcísio, uma reação”. Ainda, o 
engenheiro fez questão de destacar que, a 
exemplo do suporte para a audiência pública 
do trecho Norte, o Instituto está aberto para 
oferecer contribuições para diversos outros 
temas: “Estamos com diversos grupos de 
trabalho e elaborando muitas propostas, como 

por exemplo, a constituição de uma autoridade 
metropolitana de transporte para conduzir as 
tratativas entre os municípios. Também, estamos 
junto ao governo do Estado ajudando com o 
plano estratégico rodoviário, e mesmo, buscando 
os ministérios da Tecnologia e das Minas e 
Energia, para estabelecer parcerias no sentido 
de otimizar políticas para estes segmentos. 
Enfim. O IE se orgulha de ter participado desta 
importante etapa do Rodoanel Norte e reitera 
que está à disposição para elevar o debate 
técnico, com qualidade”, disse.

“Vivemos um momento em que 
a engenharia precisa de obras. 
E este é um estímulo bastante 
importante. Acredito que São 

Paulo poderá induzir, com estas e 
outras iniciativas, uma retomada 

geral no país, que já esboça 
também, a meu ver.”

 Eduardo Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo 

OESTE, SUL, LESTE E NORTE
Com a conclusão do trecho Norte, o Rodoanel Mário 

Covas passará a ter os 177 Km de extensão inicialmente 
planejados. O novo segmento será operado pela 
Ecorodovias, vencedora do certame realizado em 2018 
para a concessão, com ágio de 90,97%, em um montante 
que chegou à R$ 883 milhões, sobre uma outorga 
mínima fixada em pouco mais de R$ 462 milhões. A 
companhia, com amplo expertise e consistentemente 
figurando entre as melhores gestoras rodoviárias do país, 
administra também, no estado de São Paulo, os sistemas 
Anchieta-Imigrantes (SP-150/160) e o complexo Ayrton 
Senna-Carvalho Pinto (SP-070).

 Audiência PúblicaRODOANEL
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Impressionante e inédito estudo promovido pela organização não governamental 
que concilia especialistas, acadêmicos, estudiosos e representantes da indústria do 
rodoviarismo mundial iRAP, mostra o profundo impacto global ocasionado pelos 
acidentes rodoviários. Encabeçado com o parágrafo “A Face trágica e a verdadeira 
extensão das mudanças de vida provocadas por acidentes rodoviários diariamente, foi 
revelada pela primeira vez pelo iRAP no laçamento do recurso ‘Vacinas para rodovias 
V’”, publicação da nova versão da ferramenta de “Big Data”, é parte do esforço em 
atingir uma nova meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU)  para 
2030, divulgada oficialmente na “Conferência global ministerial” realizada na capital 
escandinava no começo deste ano. ARTESP (Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo) é destaque da entidade por conta de sua nova política de concessões, que 
estabelece um desempenho de 3 ou mais estrelas no quesito segurança.

PERDAS
E DANOS

SEGURANÇA VIÁRIA • INTERNACIONAL

"Com o conhecimento 
desses impactos, as 

condições atuais das 
rodovias no mundo, 
mais as ferramentas 

que dispomos, é 
moralmente imperativo 

o estabelecimento de 
políticas e de mecanismos 

de financiamento e receita 
para o enfrentamento 

desses problemas."
Rob McInerney, CEO do iRAP

Custos financeiros, custos sociais, dramas pessoais, 
sequelas, morte. A construção do conhecimento acerca 
dos impactos dos acidentes, finalmente parece ter 

deixado de vez o empirismo de lado e ganhado os contornos 
compreensíveis de uma matemática cruel. Enquanto a grande 
imprensa divulga “um Vietnã” de mortos por acidentes de 
trânsito no Brasil, e tantos outros veículos resumem-se a citar 
“uma legião de mutilados por ano” no rodapé do último grande 
acidente rodoviário - cuja chamada garantirá alguns cliques antes 
do próximo - o iRAP resolveu ir a campo e fazer o levantamento 
factual dos instantâneos diários de um flagelo que açoita 
indiscriminadamente usuários de rodovias a nível mundial. 56 
tetraplégicos. 161 amputados. 914 feridos (em diversos graus) 
por “esfolamento”. 932 lesões cerebrais severas adquiridas. 
20.865 membros fraturados, e um total de 102.835 pessoas entre 
mortos (3.626, em sua maioria jovens), ou permanentemente 
afetadas pelos ferimentos. E claro, isto tudo a um preço: cerca de 
US$ 6 bilhões em custos adicionados aos sistemas de saúde, de 
assistência social e seguros (confira o detalhamento na próxima 
página). E a este ponto é importante frisar – novamente - que não 
se trata de figuras anuais nem mensais. São ocorrências diárias, 
sendo contabilizadas neste exato momento. “Se pudermos lançar 
uma luz nos verdadeiros impactos dos acidentes de tráfego, o 
tipo desses ferimentos e a pressão exercida financeiramente em 
sistemas de saúde em todo o mundo, finalmente poderemos 
responder na escala e urgência necessários. Com o conhecimento 
desses impactos, as condições atuais das rodovias no mundo, 
mais as ferramentas que dispomos, é moralmente imperativo o 
estabelecimento de políticas e de mecanismos de financiamento 
e receita para o enfrentamento desses problemas”, declarou na 
cerimônia de abertura o CEO do iRAP, Rob McInerney.
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SEGURANÇA VIÁRIA • INTERNACIONAL

Em tempo, o iRAP também divulgou os 
números anuais compilados: 1,35 milhão de 
mortos, 50 milhões de pessoas seriamente 
feridas ou com lesões permanentes. A 
organização adiciona ainda que acidentes de 
tráfego são, ao momento, a principal causa 

de morte entre jovens no amplo espectro 
entre 5 e 29 anos de idade. E no topo de tudo, 
faz um alerta: “se nada mudar, um número 
assombroso de 500 milhões de pessoas 
morrerá ou sofrerá consequências seríssimas 
ocasionadas por acidentes na próxima 

NOVAS VÍTIMAS 
DIARIAMENTE IMPACTOS HUMANOS NOVOS CUSTOS

TODO DIA (USD)
3,626 Vidas Perdidas $    1.731.400,000

932 Danos Cerebrais Severos Adquiridos $     1.271.400,000

20,865 Fraturas (Membros) $     788.500,000

9,090 Ferimentos Internos $     575.400,000

6,672 Danos Cerebrais (Leves) / Ferimentos na Cabeça $     465.000,000

17,327 Tecidos Macios (Pescoço/Costas) Efeito chicote $     262.900,000 

56 Quadriplegia $     199.600,000

5,800 Fraturas (Outros) $     185.700,000

18,270  Contusões / Lacerações por Abrasão $     109.800,000

2,865 Deslocamentos $     103.200,000

920 Outros danos à Coluna $     91.600,000

75 Paraplegia $     76.400,000

914 Lesões por perda de Pele $     59.100,000

8,486 Outros Ferimentos $     55.400,000 

4,266 Entorses / Estiramentos $     38.200,000

2,293 Concussões $     23.900,000

161 Amputações $     15.000,000

176 Queimaduras (Severas / Moderadas) $     5.800,000 

33 Danos ao Sistema nervoso $     1.500,000 

9 Perda de Visão ou Olhos $     300,000

102,835 TOTAL 6+ BLHÕES

COMPROMISSOS E RECURSOS
Novamente mirando diminuir à 

metade as 1,35 milhões de mortes 
até 2030 (meta similar foi adotada na 
chamada “década de segurança no 
trânsito”, extensamente coberta por 
Rodovias&Vias), tanto a iRAP quanto a 
ONU passaram a contar com a adesão, em 
primeira mão, de instituições financeiras, 
que se propuseram a assumir diversos 
tipos de compromisso. Figurando entre 
estes, o BID, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, consignou um 
acordo que fomentará incrementos em 
segurança na América Latina e Caribe, na 
figura de José Agustin Aguerre, gerente 
institucional do setor de infraestrutura e 
energia. O acordo, com duração de 5 anos, 
facilitará a colaboração entre o BID e o iRAP 
no sentido de assegurar uma redução 
mensurável nos acidentes, que somente 
na América Latina (de acordo com dados 
de 2016 da OMS, Organização Mundial da 
Saúde), causaram mais de 110 mil mortes, 
mais de 1 milhão de ferimentos severos 
e um custo de US$ 224 bilhões aos países 
(cerca de 4,4% do PIB regional). Também 
o Banco Europeu de Investimentos (EIB 
– European Bank of Investments), unirá 
forças com ao menos mais 2 organizações 

não governamentais além do iRAP para o 
enfrentamento do tema (EuroRAP, e RSF – 
Road Safety Foundation), especificamente 
para dar suporte a investimentos nacionais 
e regionais em projetos de rodovias mais 
seguras, paralelamente desenvolvendo 
análises e um conjunto de habilidades 
necessárias para fazer tal tipo de utilização de 
recursos, bem-sucedido nestas infraestruturas, 
notadamente as que possuam ranking de 
3 ou mais estrelas, tal como a ARTESP tem 
realizado, como citado no início deste artigo. 
Desta forma o EIB objetiva “sistematicamente 
prevenir mortes e ferimentos graves causados 
por acidentes”, para o qual elaborou um 
memorando alinhado ao “Plano Estratégico 
de Segurança Rodoviária” da UE, e que 
introduzirá modificações drásticas na maneira 
com que a segurança é mensurada e 
gerenciada. “Queremos financiar projetos 
que salvem vidas, pois as recompensas tanto 
humanitárias, quanto em termos econômicos 
são enormes. Portanto, precisamos não 
apenas prover recursos, mas também 
consultorias e treinamentos para desenvolver 
estes investimentos em larga escala”, 
comentou a vice presidente do EIB, Lilyana 
Pavlova. “É preciso trabalhar estreitamente em 
conjunto, neste sentido”, finalizou a executiva.

"Queremos financiar 
projetos que salvem vidas, 
pois as recompensas tanto 

humanitárias, quanto 
em termos econômicos 
são enormes. Portanto, 
precisamos não apenas 

prover recursos, mas 
também consultorias 

e treinamentos para 
desenvolver estes 
investimentos em

larga escala."
Lilyana Pavlova, vice-presidente do EIB
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5 PILARES, 12 METAS
Para tratar a verdadeira epidemia (que mata 

diariamente dezenas de vezes mais do que 
Corona Vírus/Covid-19, SARS e H1N1 Juntos em 
um conjunto de anos), além da “vacina” proposta 
pelo iRAP, a ONU reedita os esforços da década 
de ação pela segurança no trânsito. Durante uma 
assembleia geral, ainda em 2017, ou seja, ao final da 
vigência da década, os estados membros chegaram 

a um consenso quanto às 12 metas gerais de 
performance em segurança rodoviária (que 
também estabelecem um ordenamento nas 
ações) para sustentar as ações em direção a um 
trânsito mais seguro, apoiadas em 5 pilares: 1 - 
gerenciamento da segurança viária; 2 – estradas 
mais seguras e mobilidade; 3 – veículos seguros; 
4 – usuários seguros e 5 – resposta pós acidentes.

Meta 1 (2020)
“Até 2020, todos os países devem estabelecer um 

plano nacional de ação compreensivo e multissetorial”

Meta 2 (2030)
“Até 2030 todos os países devem ascender a um ou 

mais itens chave dos instrumentos legais estabelecidos 
pela ONU, relacionadas à segurança viária”

Meta 3 (2030)
“Até 2030, todas as novas rodovias devem alcançar 

padrões técnicos para todos os usuários, levando em 
consideração a premissa de 3 estrelas ou mais”

Meta 4 (2030)
“Até 2030, que mais de 75% das viagens em

rodovias existentes encontrem  os padrões técnicos 
que levem em consideração todos os usuários

quanto à segurança”

Meta 5 (2030)
“Até 2030, 100% dos veículos novos e usados 

(definidos como produzidos, vendidos ou importados) 
atinjam altos padrões de segurança, tais como os 

recomendados pela regulação priorizada pelas Nações 
Unidas, normas técnicas globais, ou requerimentos de 

performance nacionais equivalentes”

Meta 6 (2030)
 “Até 2030, reduzir à metade a proporção de veículos 

viajando acima do limite de velocidade estabelecido na 
via, reduzindo também a quantidade de ferimentos e 

fatalidades causadas por velocidade excessiva”

Meta 7 (2030)
“Aumentar a proporção de motociclistas
utilizando capacetes que atendam aos

padrões próximo de 100%”

Meta 8 (2030)
 “Aumentar a proporção de ocupantes de
veículos utilizando cintos de segurança ou 

dispositivos de segurança para crianças 
padronizados próximo de 100%”

Meta 9 (2030)
“Diminuir à metade o número de ferimentos e 

fatalidades causados por acidentes envolvendo 
motoristas alcoolizados e/ou sob influência de 

outras substâncias psicoativas”

Meta 10 (2030)
“Todos os países possuírem legislação nacional 

restringindo ou proibindo a utilização de
telefones celulares por motoristas”

Meta 11 (2030)
“Todos os países estabelecerem legislações

quanto à tempo volante/tempos de descanso 
para motoristas profissionais e/ou alinharem-se às 

legislações internacionais nesta área”

Meta 12 (2030)
“Todos os países estabelecerem e alcançarem

metas nacionais na diminuição do tempo 
transcorrido de resposta aos acidentes e o 

provimento dos primeiros socorros”

RODOVIAS ESTRELADAS: OS CRITÉRIOS
Para uma rápida compreensão da 

elevação de padrão técnico proposta pelo 
iRAP (os modelos sugeridos completos e 
detalhados podem ser encontrados no 
link: irap.org//3-star-or-better/what-is-star-
rating), a classificação por estrelas (tal qual 
a atribuída aos índices de segurança para 
veículos em crash tests como Euro NCAP 
e Latin NCAP), é utilizada. Naturalmente, 
quanto mais estrelas, melhor equipada a 

infraestrutura, que deve contemplar as várias 
categorias de usuário (veja gráfico). Desta 
forma, é possível compreender também 
a orientação adotada pela ARTESP, já há 
algum tempo, quanto à utilização do padrão 
“3 estrelas ou mais” em seus projetos de 
concessão, o que colocou a agência em uma 
posição de destaque, apontada pelo próprio 
iRAP, como um case de sucesso na esfera 
governamental.

CLASSIFICAÇÃO
DE ESTRELAS

Sem calçada,
sem travessia segura

para pedestres,
tráfego à 60 Km/h

Com calçada,
refúgio para 
pedestres,

iluminação nas ruas,
tráfego á 50 Km/h 

Com calçada,
travessias sinalizadas,

refúgio para 
pedestres,

iluminação nas ruas,
tráfego à 40 Km/h 

Sem ciclofaixa,
sem travessias 

seguras para ciclistas,
pavimento ruim, 

tráfego à 70 Km/h

Ciclovia, 
pavimento em bom 

estado,
iluminação nas ruas,

tráfego à 60 Km/h 

Ciclovia segregada,
travessias elevadas,
iluminação das ruas 

Sem motofaixa,
pista simples sem 

barreira,
árvores e obstáculos 

próximos à pista,
cruzamentos em nível,

tráfego à 90 km/h

Motofaixa,
pista sem divisão,

pavimento em bom 
estado,

mais de 5 metros 
de distância para 

quaisquer obstáculos,
Tráfego à 90 Km/h

Pista segregada,
pistas separadas por 

faixa central,
livre de obstáculos,
alinhamento reto,
Tráfego à 80 Km/h 

Pista sem barreira com 
eixo estreito,

árvores e obstáculos 
próximos à pista,

cruzamentos em nível,
tráfego à 100 km/h

Canteiro central largo 
segregando tráfego 

contrário,
mais de 5 metros 
de distância para 

quaisquer obstáculos,
Tráfego à 100 Km/h

Barreiras de segurança 
separando tráfego em 

sentido contrário e 
obstáculos,

alinhamento reto,
Tráfego à 100 Km/h
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VANGUARDA: A REFERÊNCIA PAULISTA
Como visto anteriormente nesta 

matéria, a ARTESP foi elencada como um 
bom exemplo de iniciativa governamental. 
A agência reguladora paulista, sempre 
teve como um grande trunfo o seu 
possante quadro técnico, associado à 
disposição para o experimentalismo bem 
fundamentado. Naturalmente que, com 
uma forte orientação (ou melhor dizendo, 
determinação) por parte da Secretaria 
de estado de Logística e Transportes, 
praticamente personificada na figura 
de seu principal executivo, o experiente 
engenheiro João Octaviano Neto, esta 
forte orientação para incrementos ainda 
mais extremos na segurança viária, teve 
próspero terreno para se consolidar, 
como ficou evidente na conversa que 

uma das equipes de Rodovias&Vias teve 
com o próprio secretário: “Educação, 
Engenharia e Esforço de fiscalização, 
constituem o tripé de uma atuação que 
começa já no processo de modelagem 
das novas concessões e de uma nova 
abordagem nas rodovias administradas 
pelo DER/SP. Nós nos cercamos de todo o 
aparato de modernos métodos e novas 
tecnologias para alçar a segurança viária 
das rodovias de São Paulo à patamares 
ainda mais altos. Estamos falando portanto, 
dos próximos passos, de infraestruturas 
alinhadas a conceitos como IoT (Internet 
of Things, ou ‘Internet das coisas’), 
ITS (Intelligent Transport Systems, ou 
‘Sistemas de Transporte Inteligentes’), 
e uma série de elementos que muda a 

"São saltos qualitativos 
ponderáveis, como por exemplo 
a sinalização dinâmica, que 
entre outras coisas me permite, 
remotamente, digamos, 
mudar a cor das ‘tachas’ e 
fazer uma inversão de faixa, 
algo que atualmente envolve 
uma ação de risco, por que 
normalmente acontece em 
áreas urbanas adensadas. Por 
outro lado, teremos comboios 
de caminhões autônomos, que 
mudam o train tipo da rodovia ."João Octaviano, Secretário do Estado de

São Paulo de Logística e Transportes

forma de construir, sinalizar e mesmo 
operar a estrutura rodoviária. São saltos 
qualitativos ponderáveis, como por 
exemplo a sinalização dinâmica, que entre 
outras coisas me permite, remotamente, 
digamos, mudar a cor das ‘tachas’ e fazer 
uma inversão de faixa, algo que atualmente 
envolve uma ação de risco, por que 
normalmente acontece em áreas urbanas 
adensadas. Por outro lado, teremos 
comboios de caminhões autônomos, 
que mudam o train tipo da rodovia e tudo 
isso tem que estar presente dentro da 
minha camada de projeto. E todos estes 
estudos são importantes. Um item puxa 
o outro. Se efetivamente teremos, como 
falei, esses comboios, de que tamanho 
eles serão? Que tipo de pavimento será 

necessário para suportá-los? Qual a curva de 
opex para a manutenção? Que capex é preciso 
para uma ampliação de capacidade? Tudo isto 
pode, deve e está sendo inserido dentro das 
novas modelagens conduzidas pelo nosso vice-
governador. Então, nós queremos preparar as 
vias para o que virá a rodar por elas nos próximos 
10, 20, 30 anos. Queremos que a estrutura possa 
receber esses semiautônomos, autônomos. 
E como fazer isso? Prevendo essas inclusões 
nos novos modelos de concessão, para que 
estes sejam dotados destas novas camadas 
tecnológicas e de segurança”, revelou Octaviano, 
acrescentando: “a orientação é tecnologia. 
Tudo que pudermos automatizar para ter maior 
performance será implementado. Queremos 
que o concessionário seja provocado. Que vá 
buscar o ‘estado da arte’ tecnológico". 

SEGURANÇA VIÁRIA • INTERNACIONAL
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TECNOLOGIA APLICADA
Dentro desta premissa de qualidade, 

o secretário fez questão de exemplificar 
uma disciplina intimamente associada à 
segurança, a conservação de pavimento, 
como um dos elemento chave na forma de 
se fazer as concessões em São Paulo: “Nós 
queremos qualidade. Por exemplo, hoje, como 
é que se faz a verificação de pavimento? Ela é 
majoritariamente visual. Por que não usarmos 
sistemas de scaneamento, capazes de fornecer 
informações mesmo acerca das camadas 
inferiores? Então, este é o tipo de coisa que está 
no nosso ‘radar’. Sabemos de metodologias 
que podem ser usadas de forma muito objetiva, 
criando layers de manutenção rodoviária, para 
taludes, drenagens, pavimento, toda a parte de 
conserva da rodovia, suas sinalizações, danos 
a equipamentos, estado dos elementos e 
dispositivos de segurança, guard rails. Veículos 
que em rota pela rodovia, adquirem informação, 
que alimenta uma base digital, ‘vetorizada’ 
da rodovia, que me fornece um padrão de 
manutenção bastante apurado. Estamos atentos 
e abertos aos avanços tecnológicos. Veja o que a 
Universidade politécnica desenvolveu: um radar 
de pavimento – que inclusive, vamos testar em 
breve – que irá fazer a leitura de toda a estrutura 
de medição, das microfissuras, até a parte em 
que as camadas estejam comprometidas. Enfim, 

queremos ser preditivos e não reativos”, 
revelou. Especificamente acerca dos 
êxitos na modelagens – que se traduzem 
em rodovias melhores de fato – como 
insistentemente apontam ano após 
ano os relatórios da CNT, o diretor de 
Planejamento da ARTESP, Sebastião 
Ricardo Martins, explicou: “A ARTESP tem 
sempre buscado a inovação, não como 
um objeto ideal, mas como um conjunto 
de elementos que pode e deve ser 
incorporado rapidamente às modernas 
modelagens que se tornarão em rodovias 
mais tecnológicas e seguras, no curto 
prazo, a exemplo do que trouxemos 
para o lote Piracicaba-Panorama. Ao 
longo de seus 21 anos, a ARTESP tem 
sido capaz de aprimorar seus editais. O 
fato, é que estamos conseguindo ano a 
ano reduzir a letalidade dos acidentes 
em nossas rodovias, nos aproximando 
muito das metas da OMS, que estipulo 6 
casualidades a cada 100 mil habitantes. 
Atualmente, a cidade de São Paulo, 
por exemplo, está registrando 6,5, com 
franca tendência de diminuição. E este 
é um fenômeno verificado não apenas 
na capital, mas no estado. Na verdade, a 
agência tradicionalmente, sempre foi uma 
boa referência na proposição e adoção de 
novos métodos e tecnologias voltadas 
à segurança do usuário. E o Workshop 
reconheceu este esforço”, pontuou.
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"A ARTESP tem sempre
buscado a inovação, não
como um objeto ideal, 
mas como um conjunto de 
elementos que pode e deve ser 
incorporado rapidamente às 
modernas modelagens que 
se tornarão em rodovias mais 
tecnológicas e seguras, no 
curto prazo, a exemplo do que 
trouxemos para o lote
Piracicaba-Panorama ."

"Rodovia que perdoa, 
uma vez que é constituído 

de maneira a não ferir os 
ocupantes de um veículo 

que venha a eventualmente 
com ele colidir. Este foi um 

trabalho que levou, bem 
dizer um ano, entre testes 

com o IPT e outros trâmites."Sebastião Ricardo Martins, 
Diretor de Planejamento da ARTESP

Paulo César Tagliavini, 
Superintendente do DER/SP

UM PROPÓSITO, VÁRIAS FRENTES
Constituindo também uma parte 

preponderante neste desafio, o 
superintendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem de São 
Paulo (DER/SP), Paulo César Tagliavini, 
demonstrou alinhamento com as 
diretrizes estabelecidas pela secretaria 
e objetivamente cumpridas tanto pela 
ARTESP quanto pelo departamento 
que chefia: “Tivemos um participante 
no workshop, que nos trouxe muitas 
informações, principalmente no que 
determinou o secretário João Octaviano, 
que é a chamada ‘visão zero’ da ONU, ou 
seja, redução de acidentes nas rodovias 
à zero. Sabemos que é trabalhoso, mas 
estamos atentos a todos os elementos 
que podem contribuir com esta busca. 
Recentemente, após muita discussão, 
conseguimos, por exemplo, normatizar 
o poste colapsível, um dispositivo que 
está em consonância com o preceito 
– também defendido ferrenhamente 
pelo secretário – de rodovia que perdoa, 
uma vez que é constituído de maneira 

a não ferir os ocupantes de um veículo que 
venha a eventualmente com ele colidir. Este 
foi um trabalho que levou, bem dizer um ano, 
entre testes com o IPT e outros trâmites. Com as 
novas licitações, esperamos que eles possam ser 
incorporados, assim como terminais de impacto 
e mesmo melhorias de iluminação e readequação 
dos dispositivos de acesso nos municípios do 
estado. Paralelamente, estamos fazendo o 
levantamento de todos os pontos críticos nos 
mais de 14 mil Km de rodovias de São Paulo, 
como as curvas que precisam de adequação 
geométrica, ondulações na pista, e etc”, afirmou 
o superintendente à Rodovias&Vias, em clara 
ressonância às respostas que a gestão do atual 
governo adotou como prioritárias para a malha 
rodoviária do estado. 





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

PREÇO BAIXO,
PRAZO LONGO 

Vencido pela CCR, primeiro leilão rodoviário Federal do ano contemplou 
o chamado trecho Sul, em Santa Catarina, da BR-101. Contrato de 30 
anos prevê administração de 220 Km, entre Paulo Lopes até São João 
do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul. Estimativa do ministério da 
infraestrutura é que investimentos cheguem à R$ 7,3 bilhões ao longo do 
período. Com tarifa máxima de R$ 5,19 fixada pela Agência Nacional dos 
Transportes Terrestres (ANTT), a empresa venceu o certame com um preço 
de R$ 1,9712 (a ser cobrado por praça) – 62% de deságio, ultrapassando 
as ofertas da Ecorodovias (R$ 2,5116 – desconto de 51,6%) e Grupo Way 
(R$ 4,3598 – desconto de 16%).

CONCESSÕES – BR-101/SC CONCESSÕES – BR-101/SC

Carecendo de melhorias já há algum 
tempo – devido tanto à roteiros 
turísticos consolidados (Praia do 

Rosa, Ferrugem, Camboriú e Bombinhas), 
quanto pelo grande fluxo de cargas de 
passagem para os portos catarinenses - o 
segmento Sul da “Brioi” (para usar o dialeto 
local), agora sob os cuidados da Companhia 
de Concessões Rodoviárias, passa a ter a 
possibilidade de entregar maior conforto 
tanto para turistas quanto para moradores. 
E o que é melhor, a um preço tão atrativo 
quanto suas famosas opções de veraneio. 
Dentre os incrementos previstos na letra 
contratual, estão obras capazes de garantir 
suporte à grande capacidade, tais como a 
construção de 70 Km de pistas marginais; 
98 km de faixas adicionais; 31 melhorias de 
acessos; 25 pontos de ônibus; 18 passarelas 
e 23 rotatórias. Também haverá maior 
segurança, pois a CCR deverá implantar 
também a cobertura por câmeras em 
100% da extensão (171 nas pistas e 64 nas 
passarelas), além da instalação de 10 Painéis 
de Mensagem Variável (PMV), para atualizar 
informações aos usuários em tempo 
real. A presença da concessionária, que 
atuará integrada com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), será distribuída em 6 bases 
operacionais e 4 praças de pedágio.
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“Qualificar a competição” e 
“Garantir caixa” para a União.”
Tarcísio Gomes de Freitas, 
 Ministro da infraestrutura

NOVO MODELO
Provável último leilão por modicidade tarifária, 

uma vez que o governo federal já manifestou a 
intenção de adotar um modelo “híbrido” (com 
inclusão do critério de maior outorga, além de um 
teto-gatilho para a tarifa, a partir do qual o aporte 
começará a ser pago), a escolha da palavra êxito, 
parece ser adequada para definir este mais recente 
esforço em direção às concessões, feito pela gestão 
Bolsonaro. Seguido por mais 6 rodovias a serem 
licitadas no âmbito do Programa de parcerias de 
Investimentos (PPI), o novo modelo tem a tarefa 
de, segundo o ministro da infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, de “qualificar a competição” e 
“garantir caixa” para a União.

CONCESSÕES – BR-101/SC CONCESSÕES – BR-101/SC
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Congresso ABCR

A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO BRASIL

Medida que promete flexibilizar a regra de licitações para a participação 
de empresas estrangeiras em obras públicas, pode isentar empreendedores 
e investidores da obrigatoriedade de estabelecerem filiais no país. Instrução 
normativa em preparação pode ser publicada ainda no primeiro trimestre 
e visa facilitar entrada de grupos internacionais no Brasil. Ainda que 
o movimento mire a infraestrutura, especialmente as grandes obras 
rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, a princípio, a normativa (que 
deve passar a ter validade no segundo trimestre), abarcará a indústria de 
fornecimento de insumos médicos, farmacêuticos e de softwares, avançando 
para serviços de consultoria, vigilância, limpeza e assepsia.

LEGISLAÇÃO Licitações

Com a clara intenção de dinamizar o(s) 
mercado(s) de prestação de serviços 
ao maior cliente do país (o estado 

brasileiro), a proposta, gestada na Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia, possui 
contudo, especificamente no tocante à área 
de infraestrutura, a sua incorporação aos ritos 
preconizados no Regime Diferenciado de 
Contratação – RDC, largamente utilizado pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT, pioneiro na aplicação e 
atualmente um dos maiores utilizadores do 
expediente), VALEC (Engenharia, Construções 
e Ferrovias S.A.), Infraero (Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária) e Funasa 
(Fundação Nacional de Saúde), também 
com atuação em obras de saneamento. De 
acordo com Cristiano Heckert, secretário 

de Gestão do Ministério da Economia, a 
ação corre em paralelo a outras (incluindo 
reformas como a tributária), que visam 
a desburocratização de um filão que 
representa entre 10 e 12% do PIB Nacional, 
as compras públicas: “A diretriz de abertura 
é clara desde a campanha, não estamos 
pegando ninguém de surpresa. Temos 
a preocupação também de ir tirando as 
amarras das empresas brasileiras para 
torná-las mais competitivas. Queremos 
ampliar a corrente de comércio nos dois 
sentidos. Mais estrangeiros aqui e mais 
brasileiros lá fora”, avaliou o secretário, 
para quem, tanto a “curva de aprendizado”, 
quanto a efetiva entrada de concorrentes 
com sotaque de fora, se dará de forma 
gradual.

CETICISMO

“A diretriz de abertura é clara 
desde a campanha, não estamos 
pegando ninguém de surpresa. 
Temos a preocupação também de 
ir tirando as amarras das empresas 
brasileiras para torná-las mais 
competitivas. Queremos ampliar 
a corrente de comércio nos dois 
sentidos.”
Cristiano Heckert
Secretário de Gestão do Ministério da Economia

Firmemente apoiado na ampla 
percepção de que “o Brasil não é para 
principiantes”, o presidente executivo 
da Associação Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base (ABDIB), Venilton 
Tadini, ao comentar a iniciativa, fez 
questão de rememorar o grande desafio 
que é empreender no país, aludindo ao 
confuso arcabouço de leis e tributário em 
vigência no país: “As (empresas) nacionais 
já conhecem e sabem das dificuldades, 
da forma de contratar, das idiossincrasias, 
da questão dos órgãos de controle. (Atuar 
no Brasil) não é uma coisa para amador, é 
para quem conhece isso aqui”, declarou, 
Prevendo continuidade por parte de 
companhias do exterior em associarem-
se (ou promoverem aquisições) de 
firmas nacionais, a exemplo da CCCC 
(China Communications Construction 
Company), dona de 80% da Concremat, 
vencedora no ano passado do leilão 
da ponte Salvador-Itaparica (BA) e em 
vias de construir um terminal privado 
em São Luís (MA). Ainda que diversas 
consultorias apontem um ponderável 

“vácuo” deixado pelas maiores empresas 
do setor da construção pesada (por motivos 
óbvios) cuja tendência (muito comentada, 
mas timidamente observada) de pequenas 
e médias empresas em dele se apropriarem, 
não há como definir com um grau 
satisfatório de exatidão que tipos de impacto 
o expediente mais “liberal” terá no ambiente 
de negócios, uma vez que o número de 
projetos licitados em anos anteriores não 
permite uma amostra confiável, de acordo 
com observadores do setor. E claro, há ainda 
em aberto o processo de adesão do Brasil ao 
acordo de compras públicas - com abertura 
mútua de mercado entre os países membros 
- da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), sinalizado pelo Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que pode incluir uma variável 
capaz de reconfigurar completamente um 
cenário que ainda carece do “tempo de 
cura”. O fato é que, como sempre, diante de 
quaisquer novidades, há opiniões para todos 
os gostos. No que Rodovias&Vias persistirá 
no seu característico otimismo, talvez, de 
forma um pouco mais comedida, fechando 
esta matéria com um lacunar “a conferir”.
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A empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos venceu licitação para elaborar o projeto 
executivo de duplicação da PR-445 de Irerê a Mauá da Serra, com extensão de 49,7 quilômetros. O 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) divulgou o resultado em Diário Oficial homologando 
a licitação e iniciando a contratação da empresa.

Das empresas que disputaram a licitação, a Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos obteve 
a maior nota técnica 99,6 e o menor preço de R$ 3.265.796,68. Com os impostos, o valor total é de 
R$ 3.679.899,70, e o financiamento é pelo Banco Interamericano de desenvolvimento (BID). Em 
segundo lugar teria ficado o Consórcio Prodec-Unidec, com 92,25 de nota técnica e proposta de 
R$ 4, 3 mihões. Terceiro foi o Consórcio Viaponte-Concresolo, que obteve nota 83,25 e apresentou 
proposta financeira de R$ 3,5 milhões.

Instalada em Curitiba, a Engefoto foi fundada em 1980. Inicialmente, a previsão era concluir 
a licitação e contratar a vencedora já em fevereiro. Com a definição da vencedora,  será assinado o 
contrato para início dos trabalhos. "A empresa propôs a entrega do projeto em até um ano, menos 
do que o previsto na licitação, que era de um ano e três meses”, apontou o deputado Tiago Amaral 
(PSB), que integra a Comissão de Infraestrutura que trabalha para a duplicação da rodovia. A 
empresa foi convidada para participar da próxima reunião do grupo.

EMPRESA VENCE LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE
DUPLICAÇÃO DA PR-445 ATÉ MAUÁ DA SERRA

Foto: Divulgação/AEN

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza uma série de obras de 
manutenção rodoviária no estado de Mato Grosso do Sul. Entre os municípios de Nova Alvorada (MS) e 
Casa Verde (MS), por exemplo, estão sendo feitos serviços de roçada na BR-267/MS, do km 125 ao 254. 

A Autarquia também trabalha na manutenção da BR-262/MS, no trevo de Anastácio, com serviços 
de roçada e desobstrução de drenagens. Ainda no Mato Grosso do Sul, o DNIT faz a revitalização do 
pavimento com micro revestimento asfáltico na BR-267/MS, entre Maracaju e o trevo de Vista Alegre, 
melhorando o tráfego após as chuvas que atingiram a região.

 

DNIT REALIZA UMA SÉRIE DE
OBRAS DE MANUTENÇÃO NO MATO GROSSO DO SUL

Fonte: Assessoria do DER/PR

Fonte: ASCOM DNIT
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Agenda incluiu encontros com governador do Distrito Federal e Secretários de Mobilidade 
Urbana e de Obras e Infraestrutura

Presidentes e Diretores de empresas da Comissão de Infraestrutura Metropolitana da Câmara 
de Comércio França-Brasil e da AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento participaram dia 
11 de março de uma reunião de trabalho com o Governador do DF, Ibaneis Rocha, e sua equipe 
(Secretários de Ciência e Tecnologia, Projetos Especiais, Desenvolvimento Econômico, Relações 
Internacionais, Mobilidade), e com os Presidentes do Metrô DF, da CEB (Cia de Eletricidade de 
Brasília), da CAESB (Cia de Saneamento), da TERRACAP- Companhia Imobiliária de Brasília, e do BRB 
– Banco de Brasília.

A agenda seguiu um dos pilares de atuação da CCIFB que é promover a interação entre atores 
públicos e privados em prol do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o fortalecimento 
das relações econômicas entre os dois países. “Ressaltamos durante o encontro que, com 120 anos, 
a CCFB é a Câmara bilateral a mais antiga do Brasil, além de destacarmos a forte presença francesa 
no país: mais de 1000 empresas instaladas, maior empregador estrangeiro com mais de 500 mil 
funcionários, e um dos principais investidores estrangeiros”, destacou Eric Farcette, Coordenador da 
Comissão de Infraestrutura Metropolitana e Membro da Diretoria da Câmara no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, os participantes puderam conhecer melhor oportunidades já mapeadas 
pelo Distrito Federal nas áreas de atuação das empresas. A exemplo dessa agenda, encontros 
similares estão previstos em outros Estados da Federação.

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA METROPOLITANA
REALIZA ENCONTRO EM BRASÍLIA

Serão assinados 69 contratos com prefeituras, 
universidade, associações e serviços autônomos de 
água e esgoto. Desde 2019, por meio do Fehidro, a 
SIMA já liberou mais R$ 302 milhões, num total de 
535 projetos.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
(SIMA), por meio do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro), liberou para assinatura 
69 contratos que somam R$ 36,3 milhões 
de investimentos em empreendimentos de 
saneamento. Os documentos foram enviados aos 
Comitês de Bacias Hidrográficas, onde serão firmados os convênios.

Os empreendimentos envolvem plano de drenagem, sistema de alerta para chuvas intensas, 
instalação de fossas sépticas, plano diretor para controle de erosão, ações de combate às perdas de 
água entre outros. Os contratos serão firmados com prefeituras, universidade, associações e serviços 
autônomos de água e esgoto.

GOVERNO DE SÃO PAULO LIBERA MAIS
R$ 36 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS
EM PROGRAMAS DE SANEAMENTO

Fonte: Assessoria CCI França Brasil

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

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

edição

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

A INDÚSTRIA DA MOBILIDADE | CONCESSIONÁRIOS & NOVOS SERVIÇOS

ORGANIZAÇÃO: PARCERIA INSTITUCIONAL:

NÚMEROS 2020* 5.000 m2  
de área total

60 marcas 
expositoras

5.500 
visitantes qualificados

(*) Estimativa dos Organizadores.

TRANSAMERICA  
EXPO CENTER - HALL E

SÃO PAULO - SP 20
2026-27

AGOSTO

Juntamente ao TranspoQuip, o Expo Parking completa a plataforma de soluções de 
Mobilidade Urbana, onde os principais fornecedores da indústria apresentam seus mais 
recentes produtos, serviços e toda tecnologia de ponta do setor de estacionamentos.ESTACIONAMENTO EM FOCO

EVENTO PARALELO

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Anunc_TQ_EP_2020.indd   1 27/01/20   12:33
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China

NO PAÍS DOS MANDARINS

Inaugurando o expediente em 
grande e exuberante estilo, o 
coronel Aviador engenheiro 

(rfm) Antônio Milton “Toni” Braga, da 
Força Aérea Brasileira e instrutor que 
integrou o famoso Esquadrão Coringa 
da Academia de Força Aérea (AFA), 
divide com os leitores o seu aguçado 
olhar sobre as perspectivas encontradas 
na gigante China, em período anterior 
à atual ameaça viral que assombra o 
mundo. Por sinal, os instantâneos por 
ele revelados, pintam em cores vivas o 
retrato de uma pujante, tecnológica e 
muito bem integrada potência, como se 
poderá ver no compilado que resultou 
neste artigo, com a característica e 
imersiva experiência de quem escreve 
segundo suas percepções “in loco”.

Inédita seção da Rodovias&Vias, traz os relatos e as andanças de 
companheiros de segmento em suas viagens mundo a fora, suas impressões 
acerca das nações visitadas e – principalmente, como não poderia deixar 
de ser – suas avaliações acerca das diversas infraestruturas que puderam 
observar e utilizar. 

QUEM VIAJA
AMIGO É

INTERNACIONAL 

Comecei a me interessar pelo Oriente 
ainda nos anos 80, mais precisamente, 
lendo o título “Shogun”, de James Clever 
e os outros volumes de sua trilogia: 
“Taipei” e “Casa Nobre”, que trazem uma 
visão romanceada da história de Hong 
Kong. A instigante saga, atravessou 
os anos em minha memória, porém, a 
distância sempre me impediu de ir para 
aqueles lados. Mas a oportunidade de 
negócios e a máxima de “Não deixar 
para amanhã o que se pode fazer hoje”, 
me levaram à esta aventura. Uma 
empreitada que começou com muito 
estudo, cata de informações a respeito 
dos lugares e mesmo, uma certa pressão 
de uns poucos amigos que cobravam, há 
alguns anos, uma visita por lá. Brasil, Paris, 
China: Beijing. E as surpresas se iniciaram 
já no aeroporto. Obedecendo ao fluxo 
e indicações, aproximo o passaporte 
de uma máquina, que faz a leitura das 
informações e emite uma saudação 
sonora... em português: “Bem-vindo 
à Pequim” – sem sotaque - e usando 
perfeitamente a forma pela qual o idioma 
em sua versão brasileira, denomina a 
cidade. Apresento o impresso saído das 
entranhas da poliglota eletroeletrônica 
à um segurança e, sem qualquer outra 
burocracia, sigo ao encontro do chauffer. 
Noutro dia, já circulando em Shanghai, 
à caminho do hotel Jin Jiang Tower, 
noto, com efeito que não há quase 
veículos de marca chinesa. As ruas são 
dominadas por modelos alemães, como 
Audi, Mercedes e alguns britânicos, tais 
como Jaguar e Range Rover. Mas é no 
estacionamento do hotel que constato 
de vez o gosto chinês pela opulência, 
onde encontro “casualmente” Ferraris, 
McLarens, Bentleys e Rolls Royces. 

Apesar da recepção calorosa, o tempo 
é frio. No geral, a cidade é muito limpa, 
com coleta de lixo por dutos, todos os 
ônibus elétricos, pessoas extremamente 
educadas e sem presença policial 
ostensiva nas ruas. Toda a vigilância é 
feita por câmeras de última geração, e 
por centrais que ficam em micro-ônibus 
espaçados entre si alguns quarteirões. O 
monitoramento é discreto, mas muito 
eficiente. Todas as placas e letreiros 
possuem avisos em chinês e inglês, 
bem como, há ampla presença de sinais 
sonoros para pedestres, que emitem 
diferentes sons, como uma forma de 
tornar o espaço mais democrático e 
amistoso para pessoas que tenham 
deficiência visual.
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ANDANDO (ÀS VEZES QUASE VOANDO)
SOBRE TRILHOS

Bem servidas por metrôs (muito 
funcionais e modernos) em seus trajetos 
urbanos mais curtos, as cidades chinesas 
costumam interconectar-se pelos 
velozes “trem-bala”, que, longe de serem 
exceção, se apresentam com notável 
sortimento em amplas estações, onde 
chegam às dúzias. Aliás, uma dica: pelo 
site chinatour.net é possível fazer de 
forma bastante simples e customizada, 
todos os itinerários, checagens de 
horários, valores e disponibilidade dos 
traslados, bem como alugar carros, ou 
solicitar carros com motorista falantes 
de praticamente todas as línguas, pelo 
período de tempo que se desejar. Não 
é, absolutamente possível, ter noção da 
velocidade com que estas composições 
viajam, a não ser pelos indicadores de 
velocidade em painéis digitais instalados 
de quando em quando nos vagões 
(estes, em pé de igualdade, em termos 
de conforto, às instalações de primeira 

parte a absurda rapidez com que eles 
conseguem construir estruturas imensas 
e complexas. É uma montagem ágil. As 
superestruturas para suportar os trens, 
são construídas sobre pilotis, com os 
segmentos avançando sobre eles, onde 
são finalmente assentados os dormentes 
e trilhos. Faz-se a sondagem, portanto, 
somente onde são cravados os pilotis. E 
curiosamente, também chama atenção 
a quantidade de auto-estradas que estas 
ferrovias sobrepõem. Do ponto de vista 
habitacional, a China está em franco 
processo de verticalização. Há muitos 
conjuntos de prédios com 30 andares 
ou mais. Não se vê favelas. De fato, me 
parece que o país, de uma maneira 
geral, se preparou para este boom de 
infraestrutura. Dentro das pesquisas que 
fiz, esta “onda” se valeu de um acúmulo 
de recursos ponderáveis, que começam 
a ser alocados no segmento construtivo 
por volta de 2016. E é preciso lembrar 
que a maior parte dos investimentos é 
de origem estatal. Investimento público. 
São muitas obras de expansão de linhas 
de metrô, que é um tipo de transporte de 
passageiros que domina praticamente as 
cidades, é eficiente e suficiente. Também 
há muitas rodovias novas, muitas 
ampliações de ramais ferroviários. A China 
está literalmente em obras, e não só ela: 
hoje por exemplo, eles estão até mesmo 
“comprando” os países adjacentes. O 
Cambodja, está tendo sua infraestrutura 
modificada completamente pelos 
chineses, que adquiriram algumas 

classe de qualquer aérea de alto nível, 
como por exemplo a Emirates). À 300, às 
vezes 350 Km/h, sequer o café chega a 
se revolver no copo. A estabilidade é tal, 
que, muitas vezes somente sabemos que 
estamos em movimento ao observar as 
janelas. Outra curiosidade: para viajar 
com este nível superior de conforto, não 
se deve procurar por tickets “first class” 
– a primeira classe. Deve-se optar pela 
“business class”. E o mais importante, os 
valores são bastante sensatos em vista 
do serviço oferecido. Por sinal a este 
respeito, é possível afirmar que o custo 
de vida ser barato. Outra dica: cabe um 
comentário para tranquilizar os mais 
preocupados com a fama, digamos 
exótica, da culinária local: as cidades e 
hotéis possuem grande diversidade de 
cozinhas com cardápio internacional. 
A engenharia é moderníssima, com 
estações idem, feitas com amplo uso de 
partes pré-fabricadas, o que explica em 

áreas e, estão fazendo resorts, estão 
recuperando áreas degradadas, investindo 
em saneamento e realizando obras 
pesadas rodoviárias. Estão realmente 
transformando o país. De mais a mais, o 
que pude perceber deste povo industrioso, 
rico, culto e operoso, é que as obras não 
param. Estão trabalhando sempre e 
maciçamente, tirando proveito de muita 
tecnologia e automação. Sem dúvida, é 
um lugar para visitar de olhos, ouvidos e 
cabeça aberta, para aprender. Pois eles têm 
muito a ensinar. Governantes, empresários 
e público geral devem entender que 
havia uma China até 2016. Hoje existe 
outra completamente diferente. Um 
novo mundo está surgindo no Oriente, 
e eles serão os novos conquistadores 
com certeza. Deste modo, penso que, ou 
fazemos a nossa própria estratégia, ou 
acabaremos fazendo parte da deles.
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NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

A SUA FAMÍLIA
COMSEGURANÇA

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

NA DÉCADA DO TRÂNSITO
A JARDIPLAN
ILUMINOU CAMINHOS
SINALIZOU ESPERANÇAS
E INVESTIU EM SEGURANÇA VIÁRIA

IV DÉCADAS
A SERVIÇO DO
BRASIL

NOSSA QUALIDADE
SUASEGURANÇA

MAIS DE 40 ANOS

PREOCUPADA EM GARANTIR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES E USUÁRIOS,
A RESPONSABILIDADE DA JARDIPLAN NÃO TERMINA NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE PRODUTOS E SERVIÇOS, MAS SE PROLONGA NA MANUTENÇÃO DO TRABALHO EXECUTADO.

JARDIPLAN ORGULHOSAMENTE RESPONSÁVEL
POR 4.600 QUILÔMETROS DE BR-LEGAL

NOS ESTADOS DE RONDÔNIA,
MATO GROSSO DO SUL,

BAHIA, ALAGOAS
E PARAÍBA.
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