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editorial

PLANO B, DE BRASIL

Ano 20 - Edição 120 - Agosto - Setembro/2020
Distribuição dirigida e gratuita

BRASIL. A GENTE ACREDITA

Contrariando uma tradição que este periódico vinha tentando manter há vinte 
anos, esta capa traz impressa uma interrogação. Certamente, uma questão 
“retórica” (no senso de quem, em meio à uma argumentação, quer enfatizar 
um raciocínio, e não, oferecer espaço ao interlocutor), para a qual, também 
certamente o leitor assíduo conhece a resposta. Mas não obstante, ainda assim, 
deixamos de lado o característico tom afi rmativo, para estampar uma pergunta, às 
raias da provocação.

Por óbvio, há “O Plano”, que basicamente repisa o que há muito se sabe sobre 
as mazelas deste imenso conglomerado de estados, e das formas de superá-
las. Algo que fi cou evidente já desde os tempos do segundo império, com os 
empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza – o que, por outro lado – não 
deixa de ser um notável e alarmante convite à precaução, especialmente, por parte 
do monarca, que por estes nossos (e por que não, meio loucos tempos), não pode 
se dar ao luxo de perder sequer mais um barão.

E o leitor poderá perceber, ao longo desta edição, que ainda há vários deles, e 
com bastante apetite para investimentos. E, também eles, à sua maneira, se 
apresentam ao Brasil, que por sua vez, quer estabelecer defi nitivamente uma 
parceria “ganha – ganha”, também com um perfi l empreendedor que busque a 
efi ciência na prestação de seu serviço, oferecendo em troca, a qualidade esperada 
do que foi contratado. Uma relação de transparência. Que afi nal, é outro tema que 
será recorrente nestas páginas que você tem diante de si.

Integridade, conduta. O compliance como um elemento do qual não se pode 
mais prescindir, talvez seja o mediador capaz de preparar o país para os melhores 
dias que há muito, todos esperamos. Por fi m, mas não menos importantes, 
os temas que consolidaram este veículo no segmento de segurança viária e 
sinalização, bem como no daqueles profi ssionais que entram em ação quando 
algo falha no curto hiato que existe entre a moral e a ética. 

Boa leitura....
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A IMCD, líder em distribuição de produtos químicos para diversos mercados, 
dentre eles, Tintas, Adesivos e Construção, amplia ainda mais seu portfólio de 
especialidades, através da parceria com a empresa Röhm, distribuindo com 
exclusividade as linhas de resinas a base de MMA (metil metacrilato), 
DEGAROUTE® e DEGADUR®.

DEGADEGAROUTE®: utilizada no sistema inovador de plástico a frio, confere 
excelente durabilidade e visibilidade, mesmo sob condições de tráfego intenso 
e em condições adversas de tempo e clima.

DEGADUR®: resinas de cura rápida, mesmo em baixas temperaturas, utilizadas 
na proteção e reparo de pisos, possibilitando a liberação da área em curto 
espaço de tempo, podendo ser aplicadas numa grande variedade de 
acabamentos (antiderrapantes, com cargas, pigmentos).

CCONTE COM NOSSA EQUIPE TÉCNICACOMERCIAL NO
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS,

DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.
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Até o começo de novembro devem 
começar as obras da Ponte da Integração Brasil- 
Paraguai, que já estão bastante avançadas no 
lado brasileiro, também no lado  paraguaio. 
A sinalização foi dada pelo ministro de Obras 
Pública e Comunicações do Paraguai, Arnoldo 
Wiens, ao diretor de Coordenação e Meio 
Ambiente de Itaipu, Luiz Felipe Carbonell, durante 
visita, ao canteiro da construção, nas imediações 
do Marco das Três Fronteiras, no bairro Porto 
Meira, em Foz do Iguaçu

A nova ponte entre Brasil e Paraguai, uma 
das obras mais aguardadas pela população 
de todo o Paraná e uma das mais importantes 
para o escoamento de produtos da região para 
a América Latina, é bancada com recursos da 
margem brasileira da Itaipu e vai ligar o município 
de Foz do Iguaçu a Presidente Franco. Ela vai 
desviar em grande parte o fluxo da Ponte da 
Amizade, que também faz ligação entre Foz do 
Iguaçu só que a Ciudad del Este, o maior shopping 
de céu aberto da América do Sul. É a fronteira mais 
movimentada do Brasil.

O ministro adiantou que todos os entraves 
burocráticos que ainda impediam a construção 
do lado paraguaio serão resolvidos, entre eles a 
agilidade na liberação e circulação de materiais 
e equipamentos, para dar eficiência à obra, e a 
contratação de operários paraguaios para erguer 
a ponte em Presidente Franco.

OBRAS DA SEGUNDA PONTE EM
FOZ DO IGUAÇU COMEÇAM EM
NOVEMBRO NO LADO PARAGUAIO

Durante a visita, o ministro paraguaio 
teve a oportunidade de conhecer o local 
onde será assentada a cabeceira da ponte na 
margem direita do Rio Paraná, e conhecer 
mais profundamente alguns problemas que 
poderiam atrasar o início das obras no lado 
paraguaio. A intenção é dar celeridade à 
empreitada, o que já vem sendo feito.

Questões relacionadas à exportação 
e importação temporária de máquinas e 
equipamentos, assim como os casos de 
migração e relações trabalhistas, navegação no 
Rio Paraná e uso da área na margem paraguaia 
para a implantação do canteiro de obras e 
propriamente a construção da ponte foram 
superadas.

O diretor de Coordenação da Itaipu, área que 
trabalha mais diretamente ligada à construção 
da segunda ponte, ficou bastante satisfeito. 
Desde o início do processo, as chancelarias dos 
dois países, no maior espírito de cooperação, 
característico de brasileiros e paraguaios, vêm 
buscando soluções para superar impasses que 
possam atrasar a construção.

Do lado brasileiro a firme disposição da 
binacional em atuar como facilitadora entre 
todos os atores envolvidos no projeto para 
assegurar a execução do calendário físico-
financeiro, antecipando-se aos problemas 
que possam provocar atrasos no andamento 
da obra. “Queremos entregar a ponte à 
sociedade brasileira e paraguaia em junho de 
2022, conforme o que está estabelecido no 
planejamento”, disse o diretor.

Já do lado paraguaio garantiu que 
não poupará esforços em trabalhar de 
forma proativa na retirada dos entraves 
administrativos que possam causar prejuízos 
ao empreendimento. Ele também destacou 
a importância da segunda ponte para o 
fortalecimento da economia regional e da 
integração entre as duas nações irmãs.
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A tecnologia de telemetria da 
MiX Telematics começa a ser 
adotada em larga escala pelas 

concessionárias de rodovias. A solução 
vem auxiliando os processos de diversas 
áreas das empresas como a ouvidoria, 
administração, segurança do trabalho e 
socioambiental. 

O sistema de telemetria traz ganhos 
de segurança, otimização dos custos de 

TELEMETRIA DA
MIX TELEMATICS
Melhora gestão de frotas das concessionárias

operações e agilidade no atendimento 
aos usuários da rodovia. Atendendo 
a toda a frota: veículos de inspeção, 
guinchos leves e pesados, de combate 
a incêndio e apreensão de animais, 
os dados são coletados de forma 
individual, por colaborador e por veículo, 
trazendo informações em tempo real da 
velocidade, desempenho do motor e 
consumo de combustível.

“A telemetria auxilia o gestor da frota a
tirar o máximo proveito dos seus veículos.
A eletrônica embarcada traz um grande 
número de informações que a telemetria da 
MiX Telematics consegue capturar e processar 
em forma de eventos que indicam as não 
conformidades. Dessa forma, fica fácil identificar 
os desvios de condução.”
Alexandre Fagundes
Gerente de Produtos e Marketing da MiX Telematics
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O perfil de condução dos motoristas 
é constantemente monitorado e o CCO 
fica sabendo se ele tem ultrapassado 
o limite de velocidade da via, se tem 
realizado freadas ou acelerações 
bruscas, ou mesmo se tem colocado o 
motor do veículo em rotação excessiva. 
O colaborador que conduz o veículo 
também recebe essas informações 
instantaneamente, o que ajuda na 
reeducação e otimização da condução e 
uso dos veículos.

O impacto direto é a redução no 
consumo de combustível, da emissão 
de gases poluentes na atmosfera e dos 
custos de manutenção. Adicionalmente, 
outros ganhos são na agilidade da 
mudança de turno entre as equipes, 
pois informações que precisavam ser 
transmitidas via rádio e retardavam 
o início do turno, passaram a ser 
instantâneas.

“A telemetria auxilia o gestor da frota a 
tirar o máximo proveito dos seus veículos. 
A eletrônica embarcada traz um grande 
número de informações que a telemetria 
da MiX Telematics consegue capturar 
e processar em forma de eventos que 
indicam as não conformidades. Dessa 
forma, fica fácil identificar os desvios de 
condução, premiar os melhores motoristas 
e treinar aqueles que têm dificuldades” diz 
Alexandre Fagundes, Gerente de Produtos 
e Marketing da MiX Telematics.

A Triunfo Concebra, por exemplo, 
economizou 7.500 litros por mês utilizando 
a tecnologia.

“O sistema de telemetria nos traz 
ganhos em segurança, na otimização de 
custos das operações e, principalmente, 
na agilidade do atendimento ao usuário 
da rodovia”. Marco Polo Clemente, 
Coordenador de Operações da Triunfo 
Concebra.
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exclusiva

CÉSAR BORGES
“A convicção no sucesso”

A carreira do engenheiro César Augusto Rabello Borges, pode-se dizer, parece 
ter sido determinada para traze-lo ao seu atual posto, como presidente-executivo 
da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Formado em Engenharia 
Civil,  construiu uma longa história com passagens em cargos públicos, chegando 
aos mais altos postos em seu estado natal, a Bahia: governador e senador da 
República. Posteriormente, assumiu o Ministério dos Transportes no segundo 
governo Dilma, transferindo-se para o Banco do Brasil, na condição de vice-
presidente de Infraestrutura do banco. 

Tal trajetória coloca César Borges na posição privilegiada e provavelmente única 
de quem já vivenciou profundamente as questões relacionadas à infraestrutura 
rodoviária, tornado-o um estudioso conhecedor das soluções destes problemas, 
que ele enumera com a facilidade e a propriedade de quem conhece o tema de 
todos os ângulos possíveis. 
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Presidente da ABCR, César Borges
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Rodovias&Vias: Recentemente, participamos 
do congresso promovido pela ABCR, sempre um 
termômetro importante  para uma apropriada 
diagnose do mercado e mesmo, de obter informações 
essenciais quanto às políticas públicas, pelas vozes 
dos próprios gestores. Como o senhor avalia os 
ânimos neste ano?

César Borges: Houve uma participação muito 
expressiva de público, com o comparecimento de 
mais de mil pessoas em nossas plenárias e reuniões 
técnicas. É algo que demonstra a força de um setor que 
está bastante alerta para o novo tempo que estamos 
vivendo, as novas oportunidades. Sem dúvida, nós 
podemos assumir o êxito desta 11ª edição, que contou 
com presenças significativas, como a do ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; do ministro 
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes; 
do ministro do Tribunal de Contas da União Benjamin 
Zymler; dos senadores da Comissão de Serviços de 
infraestrutura Wellington Fagundes e Marcos Rogério, 
e do presidente da Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados, Eli Corrêa, entre outras 
personalidades de grande envergadura no contexto do 
desenvolvimento nacional e imenso destaque, os quais 
não quero incorrer no risco de não citar aqui. E claro, até 
por que vocês registraram este momento histórico de 
congraçamento, em maiores detalhes, documentando 
o encontro.

Podemos dizer que o senhor reúne algumas 
qualificações bastante singulares. Rodovias&Vias, 
ainda quando de seu exercício na pasta dos 
Transportes do Governo Federal, teve a oportunidade 
de perguntar o porquê da existência das tantas 
tensões entre os setores público e privado. Agora 
presidindo a ABCR, é bastante tentador repetir a 
pergunta: esta é uma constante nesta relação?

Eu vejo a necessidade de repetir a resposta, ao 
menos em parte, então. Não é tensão. É preciso 
compreender que existe, na verdade, uma espécie de 
simbiose: um necessita do outro. Vemos que o setor 
público foi à procura da iniciativa privada, voltando um 
pouco no tempo, em um chamamento iniciado nos 
anos 90, quando o país optou por promover um plano 
nacional de desestatização, que inclui não só privatizar 
alguns setores da economia, mas também buscar o 
instrumento das concessões, cada qual mais adequado 
a uma situação, e por diversos motivos.

exclusiva

“Não é tensão. É preciso 
compreender que existe, 
na verdade, uma espécie 
de simbiose: um necessita 
do outro. Vemos que o setor 

público foi à procura da 
iniciativa privada.”
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“A administração de 
serviços e patrimônios 

como esses, é muito 
melhor quando feita 

pela mão da livre 
iniciativa. Ela responde 
mais rápido e em outras 

bases de qualidade, muito 
superiores.”

E quais seriam eles?

Há duas razões primordiais. A primeira é 
que o setor público não é dotado de agilidade 
para o devido gerenciamento de algumas 
demandas, incluindo aí a manutenção e 
a melhoria das rodovias. Está mais do que 
demonstrado aqui no Brasil, bem como em 
outros países, que a administração de serviços 
e patrimônios como esses, 
é muito melhor quando 
feita pela mão da livre 
iniciativa. Ela responde 
mais rápido e em outras 
bases de qualidade, muito 
superiores. A outra posição, 
também é amplamente 
conhecida: o poder 
concedente, possui um 
espectro muito limitado 
de recursos, algo que ficou 
ainda mais explícito na 
recente crise fiscal que 
atravessamos. Por um 
lado, temos a necessidade 
de manter e expandir esse patrimônio que 
pertence aos brasileiros. De outro, há esta 
limitação. A alternativa é então, convocar 
quem possa fazer esses investimentos, de 
acordo com os interesses estratégicos de 
governo, e dentro de um ambiente regulado, 
com um regramento bastante claro. 

O estado brasileiro precisa direcionar os 
poucos recursos a setores mais necessitados.

Certamente. E neste contexto, há ainda um 
outro princípio, a meu ver muito justo, que  preciso 
frisar: o “usuário pagador”, o destinatário daquele 
serviço, que somente deve pagar pelo o que 
efetivamente usou. Afinal, não faz sentido que 
um cidadão que resida em uma região deficiente 

em rodovias pague por uma 
rodovia, por exemplo, com 
forte vocação turística, sem 
receber nenhum tipo de 
benefício direto oferecido por 
ela. Há um fator de equilíbrio 
social presente aí, que se 
contrapõe à noção equivocada 
de que os governos têm a 
obrigação de prover tudo 
gratuitamente. É preciso 
incrementar a noção de que 
é viável sim – mais que isso, 
plenamente justificável - 
pagar um pedágio, uma taxa, 
mas que garanta acesso a um 

serviço, uma via, de qualidade superior, da mesma 
forma que é feito com os demais serviços públicos, 
como água, gás, telefone, etc.. Não se pode cair na 
falsa ideia proveniente do “populismo tarifário” 
puro e simples. Se alguém deixa de pagar algo, 
outro alguém terá de assumir a conta. Eu creio que 
o Brasil tem evoluido neste sentido.
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E isto nos leva a duas questões. A primeira tem relação com as modelagens adotadas. 
Podemos depreender que houve uma assimetria? 

Especificamente falando de concessões, o País observou diversas etapas e testou distintos 
modelos ao longo do tempo. Ainda assim, tivemos alguns problemas recentemente, com 
empresas devolvendo alguns trechos por diversos motivos. Onde cada um pecou?

Sim, como disse um pouco antes, por 
volta dos anos 96, 97, iniciou-se um processo 
de desestatização, que culminou com a 
primeira etapa das privatizações, como a da 
telefonia e de concessões. Estados como São 
Paulo e Paraná, seguiram também com seus 
programas, de forma pioneira. O fato é que hoje 
vejo que estamos na 4ª etapa desse processo, 
em linhas gerais, sempre com os poderes 
concedentes buscando aperfeiçoamentos. 
Este assunto, é eminentemente um tema de 
engenharia econômico-financeira. Concessão 
tem que ter viabilidade. Nenhum investidor 
vai jogar dinheiro fora. Mas, paralelamente a 
esta característica inerente ao próprio negócio, 
há setores que enxergam a concessão, como 
um “mal necessário”. Isto tem que acabar. 
Mesmo órgãos de controle, tais como MP 

e TCU, precisam contemplar mais a faceta 
parceira do concessionário, enquanto 
partícipe absolutamente interessado no 
desenvolvimento nacional, e que tem um papel 
social muito importante. 

Nós não podemos esquecer em nenhum 
momento, que o Brasil é extremamente 
carente de infraestrutura, e não é atacando 
timidamente, ou com ressalvas, uma boa 
alternativa de reverter este quadro, que 
conseguiremos, por exemplo, sair da 78ª 
posição em competitividade de infraestrutura, 
em um horizonte de 140 países, segundo dados 
do Fórum Econômico Mundial de 2019. Isso é 
inadmissível para a 9ª economia do mundo. 
É preciso compreender de forma clara, que o 
setor privado vem para suprir essa deficiência e 
atuar em linha com esta compreensão.  

Quem define o tipo de modelagem é 
o poder concedente, com base no nível de 
serviço que ele pretende para aquela rodovia. 
E neste contexto, é preciso entender que a 
concessão lida com dois tipos de investimentos 
básicos, CAPEX e OPEX, um relativo aos 
investimentos na infraestrutura da via, melhoria 
de acessos, ampliação de capacidade e demais 
obras e intervenções pesadas, e o outro, relativo 
aos custos de operação dessa rodovia, dentro 
do que foi estipulado no contrato. Ora, não é 
possível esperar que se consiga operar rodovias 
com nível de serviço “A” ou “B” em um contexto 
de modicidade tarifária, a não ser que o poder 

concedente assuma uma parcela, normalmente 
significativa, dos investimentos CAPEX. Se a 
intenção é efetivamente a modicidade tarifária, 
a maneira mais correta, é via PPP (Parceria 
Público Privada), como por exemplo está 
sendo feito na rodovia dos Tamoios, que terá o 
maior túnel do país, executado pelo Governo 
do Estado de São Paulo. Mas, em termos de 
Brasil, isso não acontece, uma vez que não há 
disponibilidade de recursos fiscais para que o 
governo Federal possa fazer sua parte. Logo, a 
maioria dos investimentos fica sob a concessão 
e isto, de forma líquida e certa, exerce pressão 
sobre o preço cobrado no pedágio. 

“Nós não podemos esquecer em nenhum momento, que 
o Brasil é extremamente carente de infraestrutura, e 
não é atacando timidamente, ou com ressalvas, uma 

boa alternativa de reverter este quadro, que conseguiremos, 
por exemplo, sair da 78ª posição em competitividade de 

infraestrutura, em um horizonte de 140 países.”
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de agilidade para atender diretamente as 
causas desses eventuais desajustes, do que se 
modificou ao longo do tempo. Afinal, estamos 
falando de contratos longos, de 25, 30 anos. Se 
há um fator superveniente – como a crise que 
sucedeu a partir de 2015, 2016, que fez todas 
as previsões de crescimento e cenários, tanto 
positivos quanto negativos frustrarem-se – 
vemos que a matriz de risco foi inteiramente 
depositada sobre o concessionário. Estava 
previsto um crescimento de 2,5%. Houve, 
porém, uma retração de 3,5%. E aí não é mais 
possível a esse contratado executar o plano da 
forma com que foi acordado. Ainda assim, ele 
é cobrado como se este fator superveniente 
não existisse. Continua precisando entregar as 
obras e prestar os serviços da mesma forma. Isto 
precisaria ser reequilibrado, com previsibilidade 
em contrato.

“Com o advento da crise 
fiscal, tanto o governo federal 
quanto os governos estaduais 

perceberam que a única 
alternativa é a captação de 

investimentos via concessões, 
e não apenas para rodovias, mas 
para outros modais, por meio da 

atração de investidores.”

No que tange ao respeito à letra dos 
contratos, e que é um fundamento para a 
atração dos capitais que podem atuar no 
setor. Nós evoluímos neste sentido? Que 
avaliação o senhor faz sobre a segurança 
jurídica no setor?

Com o advento da crise fiscal, tanto o 
governo federal quanto os governos estaduais 
perceberam que a única alternativa é a 
captação de investimentos via concessões, e 
não apenas para rodovias, mas para outros 
modais, por meio da atração de investidores. 
Acontece, que isso não é muito fácil. São por 
natureza, investimentos de risco, não são como 
aplicações financeiras. Tomemos um projeto 
“padrão”, que obriga a execução de obras, a 
entrega efetiva destas, além de uma previsão 
de aporte de recursos durante os 12 primeiros 
anos, sem retorno. E eventualmente, um 
contrato firmado sob a égide de uma gestão, 
somente irá performar em outra.

Em 12 anos, são 3 mandatos...

Então, se houver desajuste no projeto? 
Sabemos que é preciso recuperar o capital a 
partir do ano 12+1, mas nós efetivamente não 
temos exemplos ainda de como se resolve 
isso. Poder concedente e concessionárias 
ainda estão construindo essa engenharia. E 
é precisamente aí que entra essa questão de 
segurança jurídica que você colocou. E esta 
segurança, emanaria de onde? Do poder 
concedente, de cláusulas contratuais dotadas 
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“As agências perderam 
autonomia, uma vez que toda
e qualquer situação é levada
para a consulta do tribunal.”

Uma espécie de “gatilho”?

Mais ou menos isso. Veja só. Passa-se 
uma lei que não estava prevista: a Lei dos 
Caminhoneiros, por exemplo, da isenção do 
pagamento do eixo suspenso em caminhões 
vazios. De uma hora para outra, o congresso, 
pressionado, por conta da greve, aprovou 
a toque de caixa a não cobrança. Isto trouxe 
um custo adicional, não previsto no início do 
contrato. Isto é desequilíbrio, que se torna um 
desfalque ponderável no caixa da empresa, 
que consequentemente não conseguirá 
compor os investimentos necessários 
os quais está obrigada contratualmente 
a executar. Daí a necessidade não só de 
uma solução que garanta o reequilíbrio 
rapidamente. E assim o é também com 
obras não previstas. Na literatura, existe a 
terminologia do “risco não gerenciável”, que 
está acima da sua capacidade de previsão 
e mesmo da sua possibilidade de fazer um 
seguro. Em suma, este tipo de situação 
precisa ser analisado pela agência reguladora, 
e ela, tempestivamente, promover este 
reajuste, que normalmente se dá por meio de 
um acréscimo na tarifa, ou por uma dilatação 
de prazo ou até mesmo pelo ressarcimento 
direto por parte do poder concedente. A lei 
prevê isso. Entretanto, com o “apagão das 
canetas”, não se toma nenhuma decisão.

“Apagão das canetas”?

É quando o agente público, por medo de ser 
penalizado pelos órgãos de controle, prefere se 
omitir. E com isso, gera uma série de problemas.

Ainda nesta seara, podemos dizer que os 
próprios órgãos de controle contribuem para a 
insegurança jurídica?

Bom, inquestionavelmente, os órgãos de controle 
assumiram uma posição destacada em diversos 
aspectos da vida nacional. Claro, isto possui um viés 
positivo e um prisma negativo, pois vemos que em 
alguns casos, eles acabam provocando interferências 
como se tivessem o papel de agências reguladoras 
de primeira instância. De fato, é uma situação de 
simples entendimento: criou-se um “vácuo”, que foi 
ocupado. A ausência de governança do executivo, 
ocasionou um aparelhamento político das agências. 
Diante disso, os órgãos de controle redobraram suas 
atenções sobre elas, até em detalhes mínimos. Como 
ele pode penalizar, as agências passaram a submeter-
se a estes controladores. Logo, as agências perderam 
autonomia, uma vez que toda e qualquer situação é 
levada para a consulta do tribunal. Com a diminuição 
do espaço discricionário, houve prejuízo de todo 
o modelo. Com isso, lamentavelmente, vemos um 
excesso de judicialização no setor.

E qual seria a solução?

Maior governança, maior atribuição de 
competências. Inclusive, foi aprovada no congresso 
uma lei neste sentido. Houve também a iniciativa 
de privilegiar os técnicos dentro do funcionalismo 
dessas agências. O governo promoveu um 
reforço nos quadros diretivos, com a retirada das 
influências político-partidárias, para resgatar esta 
autonomia. Me parece que foi o melhor caminho. 
Foi uma boa reflexão. Paralelamente, é preciso criar 
mais instrumentos capazes de evitar a excessiva 
judicialização que eu mencionei, e mais do que isso, 
solucionar os passivos e contenciosos jurídicos. E aí 
entra o diálogo.



RODOVIAS&VIAS 21

exclusiva

Iniciamos falando do bem sucedido congresso promovido pela ABCR, que deixou a entender 
uma boa relação com os poderes. Este é um fato? Como tem sido a interlocução com executivo, 
legislativo e demais representantes?

E este conjunto pode ser quantificado?

É claro. Para ficar em alguns números, o setor, 
que precisa ser encarado como um serviço, 
diverso do setor de construção, investiu em 
todo o período de concessões, R$ 107 Bilhões 
em CAPEX, R$ 91 Bilhões 
em OPEX, R$ 25 Bilhões 
entre outorgas, receitas 
acessórias e participação ao 
poder concedente, além do 
pagamento de R$ 45 Bilhões 
de ISS aos municípios. Isto se 
traduz em mais escolas, mais 
hospitais. É um benefício que 
não pode ser menosprezado. 

Reiteradas vezes a 
pesquisa CNT divulgou seu 
ranking de qualidade e invariavelmente, entre 
as melhores, estão as pistas concessionadas. 
Isto é inquestionável. Os índices de satisfação 
dos usuários demonstram também claramente 
isso. Notadamente, especialmente, mas não 
exclusivamente, nas presentes no Estado de 
São Paulo. Então, a intenção é espraiar este nível 

Pautada em uma atmosfera republicana e 
transparente. Não temos nenhuma dificuldade 
em ser recebidos, nem de dialogar com 
quaisquer áreas desses poderes, nem com 
os órgãos de controle. Naturalmente, que 
cada parte tenha a sua posição, e acredito 
que o Congresso efetivamente mostrou 
essa franqueza de trato. Há sim a abertura. E 
acredito que a tendência é de aprimoramento, 
de melhoria nestas relações que são boas, 
saudáveis para o setor. É preciso deixar claro 
que nós estamos à disposição dos órgãos 
constituídos para dialogar de maneira 
construtiva e participativa das soluções e 
caminhos que carregam a possibilidade de 
prover o “estoque” de infraestrutura necessário 
ao avanço do país. Mais do que nunca neste 
momento em que o Governo Federal lança 
um programa ambicioso, ousado, de muitos 
quilômetros de concessões a serem feitas. Sem 

dúvida o setor privado possui a expectativa 
de que isso se realize da forma mais ágil e 
eficiente possível. Também, o setor espera 
que a parceria não se encerre no leilão, que o 
Governo compreenda que um contrato longo, 
é um casamento, algo duradouro, e que tem 
que possuir resiliência para atravessar gestões. 
É preciso, acima de tudo, termos a consciência 
que nosso patrimônio de infraestrutura em 
sua grande parte está em sofrimento. Se 
depreciando. E não podemos nos dar ao 
luxo de rejeitar quaisquer iniciativas que 
comprovadamente possuem a capacidade de, 
mais do que reverter, impulsionar esse quadro 
de incremento. Mas é preciso deixar muito claro 
que o programa de concessão, na verdade as 
concessões, é extremamente benéfico para a 
dotação de infraestrutura. E não somente isso. 
As concessões geram empregos, arrecadação, 
desoneram o poder público de investimentos. 

de serviço mais elevado para outras rodovias do 
país, onde for possível adotar este modelo que 
verdadeiramente funciona. Por outro lado, é 
importante destacar que a concessão não é uma 

panacéia que solucionará 
todos os males. Mas ela atua 
com muito sucesso onde há 
demanda. Em suma, temos à 
frente um trabalho hercúleo. 
E há a disposição de realizá-
lo. Vemos com bons olhos a 
entrada de novos investidores, 
esperados com esta nova 
agenda de Governo. Sem 
dúvida, eles trarão consigo, 
além do capital necessário, o 

dinamismo e uma maior competitividade, que 
também são indutores de progresso. Mas os 
operadores, fundamentais para garantir o sucesso 
dos investimentos estrangeiros, estão aqui e são 
conhecidos por todos, são nossos associados, 
muito embora não se registre um crescimento 
entre esses operadores há algum tempo.

“Sem dúvida, eles 
trarão consigo, além 

do capital necessário, o 
dinamismo e uma maior 

competitividade, que 
também são indutores 

de progresso.”
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ALGUNS
DE NOSSOS SERVIÇOS

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

PROJETOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Desenvolvimento de projetos técnicos de sinalização visando 

CTB, CONTRAN, DNIT, ABNT e Departamentos Regionais.
PROJETOS GEOMÉTRICOS
Soluções de geometria viária visando atender às exigências 

efi cientes com menores impactos ambientais.
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO
Projetos baseados em estudos de tráfego, com apoio geotécnico 

de garantir as condições de trafegabilidade e segurança.
LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS
Cadastro e inventário georreferenciado, com registro fotográfi co 

outros elementos da faixa de domínio.
ANÁLISES DE RETRORREFLETIVIDADE
Levantamentos e análises de desempenho dos materiais 

A GESTÃO DAS RODOVIAS

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

O SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕESO SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕESO SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Mapas georreferenciados na web

O SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕESO SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Relatórios Gerenciais e Fotográfi cos

O SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕESO SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕESO SIV TEM COMO PREMISSA A COLETA E A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Acesso via Dispositivo Móvel

ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES QUE DEMANDAM 
DADOS GEORREFERENCIADOS

• Gestão das atividades de manutenção periódica de 
sinalização vertical e horizontal, dispositivos de segurança 
viária, capina, roçada e lavação, reparos no pavimento e 
dispositivos de drenagem;

• Acompanhamento de obras de engenharia, cadastro e 
inventário dos elementos rodoviários, faixa de domínio, 
travessias urbanas e monitoramento de programas ambientais;

• Atendimento aos programas estabelecidos pelos órgãos 
reguladores (PER – Governo Federal) que exigem que os 
relatórios de monitoração sejam apresentados por meio de 
sistemas georreferenciados;

• Banco de dados unifi cado que possibilita o armazenamento 
da série histórica de avaliação de desempenho de materiais, 
como por exemplo, análise de retrorrefl etividade da sinalização 
horizontal e vertical.

BENEFÍCIOS

• Redução de custos operacionais na gestão das 
equipes em campo;

• Agilidade na atualização e obtenção das 
informações para o fechamento dos relatórios 
diários de monitoração/medição;

• Banco de dados unifi cado e confi ável, que 
possibilita atender com rapidez às demandas de 
órgãos fi scalizadores/reguladores.

LevantamentoServidor

Escritório Coletor Dados ofi ciais

Campo
Cada vez mais os órgãos reguladores de rodovias 
concessionadas vêm exigindo avaliações baseadas na 
metodologia iRAP, presente hoje em mais de 90 países. 
Este formato visa que a produção de novos projetos e 
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CTB, CONTRAN, DNIT, ABNT e Departamentos Regionais.
PROJETOS GEOMÉTRICOS
Soluções de geometria viária visando atender às exigências 
de deslocamento através de percursos seguros, confortáveis e 
efi cientes com menores impactos ambientais.
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO
Projetos baseados em estudos de tráfego, com apoio geotécnico 
para determinação da estrutura dos pavimentos, com o objetivo 
de garantir as condições de trafegabilidade e segurança.
LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS
Cadastro e inventário georreferenciado, com registro fotográfi co 
de toda a sinalização viária, dos dispositivos de segurança e 
outros elementos da faixa de domínio.
ANÁLISES DE RETRORREFLETIVIDADE
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com análises gráfi cas e históricas.
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NA PALMA DA SUA MÃO
Solução em nuvem para gestão de dados georreferenciados, empregando solução móvel de SIG – Sistema de 
Informações Geográfi cas, permitindo que as informações do sistema viário possam ser acessadas por gestores e 
coletadas pelas equipes de campo.
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ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES QUE DEMANDAM 
DADOS GEORREFERENCIADOS
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sinalização vertical e horizontal, dispositivos de segurança 
viária, capina, roçada e lavação, reparos no pavimento e 
dispositivos de drenagem;

• Acompanhamento de obras de engenharia, cadastro e 
inventário dos elementos rodoviários, faixa de domínio, 
travessias urbanas e monitoramento de programas ambientais;

• Atendimento aos programas estabelecidos pelos órgãos 
reguladores (PER – Governo Federal) que exigem que os 
relatórios de monitoração sejam apresentados por meio de 
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• Banco de dados unifi cado que possibilita o armazenamento 
da série histórica de avaliação de desempenho de materiais, 
como por exemplo, análise de retrorrefl etividade da sinalização 
horizontal e vertical.

BENEFÍCIOS
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informações para o fechamento dos relatórios 
diários de monitoração/medição;

• Banco de dados unifi cado e confi ável, que 
possibilita atender com rapidez às demandas de 
órgãos fi scalizadores/reguladores.
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Batida em mais de U$ 3,5 Bilhões (números registrados pelo Ministério da 
Economia até outubro e que incluem concessões e venda de ativos), a meta “2019” 
de “privatizações” Federais, estabelecida em U$ 20 Bilhões, é o reflexo de mais 
certezas do que dúvidas, no que tange aos movimentos da gestão Bolsonaro em 
direção a um Brasil mais dinâmico e empreendedor. Para além da recomposição 
de caixa, o governo segue trilhando um caminho que aponta para a “melhoria 
na qualidade” e “maior eficiência” na gestão de serviços públicos, ainda que 
uma significativa parte da população brasileira (cerca de 67%, segundo o 
DataFolha), veja com ressalvas a cessão de “patrimônio estatal” à iniciativa 
privada. Independente da falta de compreensão pura e simples, ou do assombro 
causado pelo espectro ideológico que sempre permeou as discussões sobre a 
questão, o país aos poucos parece se dar conta de que este é um processo mais 
que inexorável: é natural para qualquer nação que deseje explorar plenamente 
seus potenciais. 

RODOVIAS&VIAS 25

Iniciadas ainda sob o governo José Sarney, com a 
instituição, por meio de lei, do Plano Nacional de 
Desestatização (PND, Lei 8031/1990), as chamadas 

“privatizações” sempre foram motivo de disputa e 
acalorados debates diante de uma democracia jovem e 
habituada ao assistencialismo. De lá para cá, Fernando 
Affonso Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma 
Rousseff, Michel Temer e até aqui Jair Messias Bolsonaro, 
fizeram, cada qual à sua maneira os seus chamamentos 
aos empreendedores do país, nem sempre de forma 
bem sucedida, é verdade. Mas este que já é considerado 
o 4º ciclo de desestatização, difere de todos os outros 
pela premência: é como o primeiro fôlego que enche 
os pulmões do náufrago à tona, sobrevivente da maior 
crise já enfrentada pela história moderna do Brasil. Fogo 
no paiol fiscal, que detonou uma explosão política, 
que implodiu a economia, fazendo água até à beira da 
recessão (se nesta ordem ou não, ficará ainda a cargo 
da história organizar adequadamente). Até aqui, este 
foi o caminho percorrido. Agora é hora de contemplar o 
caminho a ser seguido e estabelecer algumas premissas. 
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O leitor atento deve ter notado 
as aspas em todas as vezes em que a 
palavra privatização apareceu nesta 
matéria até o momento. Justamente pela 
amplitude com que pode ser utilizada, a 
palavra ganhou contornos pouco úteis 
à sua acepção original, até mesmo em 
alguns momentos, tendo sua utilização – 
intencionalmente (ou não) – corrompida. 
Ocorre que a privatização, em pura 
forma (de acordo com o enunciado da 
Lei 9.491/1997), é apenas um dos meios 
pelos quais o Estado pode dispor de um 
asset, em um leque de opções que inclui as 
Concessões (notadamente as rodoviárias), 
mas que encerram uma gama enorme de 
modalidades possíveis em seu respectivo 

bojo, as Parcerias Público Privadas (PPP’s, 
que também podem ser usadas na 
modalidade rodoviária, como a Rota dos 
Coqueiros, pioneira do tipo no Brasil), e 
mais algumas outras formas, como os 
Arrendamentos, todos eles diferenciando-
se entre si em diversos quesitos, como 
maior ou menor controle estatal sobre 
a gestão do patrimônio em questão, 
caracterização, origem e obrigatoriedade 
de investimentos por uma ou outra parte, 
entre outros. Portanto, é um equívoco 
referir-se apenas à “venda” de um ativo, 
quando na verdade, muitas vezes o ente 
público está “terceirizando” uma operação 
ou administração, por tempo determinado, 
para ficar em um exemplo. 

PRIVATIZAÇÃO: O TERMO POLISSÊMICO
E O SENSO ESTRITO
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Foto:  Rota das Bandeiras - Trevo do Caxambu, rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), km 62
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Isto posto, é precisamente no 
fulcro de operação e administração (e 
consequentes investimentos à reboque) 
que residem os mais exitosos expedientes 
do tipo, mesmo em esferas estaduais: as 
concessões rodoviárias. E este não é um 
fenômeno “jabuticaba” (ou seja, endêmico, 
e exclusivamente brasileiro), é um fato a 
nível mundial (algo apontado até mesmo 
por organizações independentes, como 
a estadunidense Reason Foundation, 
que destaca pistas concessionadas 
como “legalmente protegidas contra má 
conservação”, “mais custo eficientes”, além 
de serem “mais seguras”, dotadas de níveis 
de serviço superior, com base na análise de 
dados tanto do governo Federal americano 

quanto dos governos estaduais). Ainda, a 
Comissão Europeia descreve as Concessões 
como “uma forma particularmente 
atrativa de executar projetos de interesse 
público quando o estado ou autoridades 
locais necessitam mobilizar capital e 
know how da iniciativa privada para a 
suplementação de recursos públicos 
escassos”, sinalizando que estas “são 
responsáveis por uma parcela significativa 
da atividade econômica europeia, sendo 
corriqueiras na cadeia produtiva e para a 
circulação de bens e serviços de interesse 
econômico geral”, indicando também que 
estes “bens e serviços” se estendem desde 
“a construção e operação de rodovias ao 
provimento de serviços aeroportuários” 

"Uma forma 
particularmente atrativa 
de executar projetos de 
interesse público quando 
o estado ou autoridades 
locais necessitam mobilizar 
capital e know how da 
iniciativa privada para a 
suplementação de recursos 
públicos escassos."

Comissão Europeia descreve as Concessões

ALTERNATIVA CONCEDIDA
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"As rodovias concessionadas 
têm uma vantagem sobre as 
públicas devido a investimentos, 
e isso é percebido por usuários. 
Temos a certeza do acerto de 
transferir as rodovias para 
a iniciativa privada em um 
cenário com pouco orçamento. 
Já estamos trabalhando com o 
BNDES, com a estruturação de 
mais sete mil quilômetros de 
projeto. Existe espaço para isso. 
É desafiador, mas é possível."Tarcísio Freitas, Ministro da Infraestrutura
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entre outros. Vale ressaltar que a descrição 
acima vale para todos os países do 
bloco, e veio acompanhada de uma 
diretiva de 2014 que consiste de apenas 
7 regras básicas. Por aqui, busca-se mais 
objetividade neste sentido, com finalidades 
bastante alinhadas ao que a UE preconiza: 
dentro de um pacote compreensível, 
tem-se, como resultado, o que tuitou o 
Presidente Jair Bolsonaro, um “programa 
de concessões que está modernizando 
a infraestrutura brasileira e colocando-a 
em um novo e mais elevado patamar. O 
resultado é mais desenvolvimento, mais 

investimentos, geração de empregos e 
melhores serviços à população”, referindo-
se aos esforços empreendidos pelo 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, e em cuja citação oportuna se 
ouvia “As rodovias concessionadas têm 
uma vantagem sobre as públicas devido 
a investimentos, e isso é percebido por 
usuários. Temos a certeza do acerto de 
transferir as rodovias para a iniciativa 
privada em um cenário com pouco 
orçamento. Já estamos trabalhando com 
o BNDES, com a estruturação de mais sete 
mil quilômetros de projeto. Existe espaço 
para isso. É desafiador, mas é possível”. 
Acompanhando a lupa do ministro, vemos 
que o setor de concessões rodoviárias 
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(ou melhor, a indústria, como tem 
preferido denominar seus representantes, 
justificadamente), possui uma musculatura 
considerável e conseguiu vencer as 
resistências, consolidando-se como uma 
força ponderável – e até aqui – subutilizada. 
Recentemente a Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias divulgou 
números que expressam de forma clara 
esta boa saúde e o imenso potencial a ser 
explorado. Com apenas 9,5% de malha 
concedida (um total de 20,264 Km entre 
rodovias municipais, estaduais e federais), 
as concessões realizaram, de 1995 à 2018 
– cifras atualizadas – investimentos entre 
CAPEX (quando se aplica capital em grande 
volume de obras e melhorias, por exemplo) 

e OPEX (recursos aplicados em despesas 
operacionais), da ordem de R$ 198 Bilhões, 
sem contar um montante de R$ 25 Bilhões 
em outorgas, participações e despesas 
acessórias ao poder concedente, além de 
R$ 46 Bilhões em tributos. Também a ABCR, 
embasa o discurso presidencial que avalia 
a geração de empregos como um ponto 
positivo da atividade, quando auferiu que 
este mercado é responsável diretamente 
por 49 mil postos de trabalho. Considerando 
a primazia do modal rodoviário (que 
certamente permanecerá ainda mais alguns 
anos na ponteira dos transportes mais 
utilizados no país), percebe-se facilmente 
o imenso espaço para crescimento e 
desenvolvimento deste setor. 
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CAPA • CONCESSÕES: QUAL É O PLANO?

MARGEM PARA
INCREMENTOS

Se por um lado há uma demanda 
“latente” e espaços que podem ser 
preenchidos, por outro há alinhamentos 
a serem feitos para que a indústria das 
concessões rodoviárias possa performar. A 
própria associação elaborou um documento 
intitulado “Novos caminhos para as 
Concessões de Rodovias do Brasil”, que 
elenca algumas recomendações (algumas 
delas já em curso, por parte dos governos), 
tais como o fortalecimento das agências 
reguladoras; o reequilíbrio entre gestão e 
controle da administração pública; maior 
centralidade decisória; aprimoramento da 
regulação; um aperfeiçoado ambiente de 
segurança jurídica e a adoção de medidas 
de governança (estas duas últimas, a 
serem melhor exploradas na sequência 
desta matéria). Também no que toca aos 
empreendimentos per se a associação 
ressalta algumas necessidades, como um 
planejamento integrado que contemple 
curto, médio e longo prazos, concomitante 
a um aumento da abrangência do Plano 
Nacional de logística (PNL), para cenários de 
30 anos; não interrupção do cronograma 
atual do PPI; a expansão das formas de 
financiamento; melhoria na qualidade dos 
estudos de viabilidade, capazes de vencer 
as restrições da Lei 8.666/93; licitações 
exequíveis do ponto de vista contratual, com 
maior destaque para os planos de negócio 
e a qualificação técnica dos concorrentes; 
melhoria da alocação de riscos nos contratos; 
dinamizar os processos de reequilíbrio 
econômico e financeiro; ampliação do uso 
de mecanismos de arbitragem; devolução 
amigável e a adoção de mecanismos de 
mensuração proporcional do cumprimento 
de investimentos, como forma de incorporar 
o compartilhamento de riscos de demanda e 
variações macroeconômicas extraordinárias. 
Nesta toada, é interessante notar também 
que o documento em análise ampla, pode 
ter algumas de suas recomendações (se não 
a totalidade), replicados para as concessões 
em geral.

RODOVIAS&VIAS30
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Foto:  CCR AutoBAn_Rodovia Anhanguera (Ph Agência Heads)
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CAPA • CONCESSÕES: QUAL É O PLANO?

UM POUCO DE HISTÓRIA

Apesar de o termo “concessão” 
também possuir grande amplitude de 
acepções, é bastante razoável traçar uma 
relação umbilical com outra expressão 
comumente utilizada quando nos 
voltamos às pistas concedidas: pedágio. 
De acordo com o Dicionário etimológico, 
a palavra remonta de “pedaticum”, 
outro derivado do Latim pedis e que 
“significava, originalmente, o direito de 
pôr o pé, de pisar em determinado lugar, e 
correspondia à taxa cobrada sobre pessoas, 
animais ou mercadorias para passar por 
uma ponte ou por uma estrada”. De fato 
a associação imediata entre concessões e 
estradas é mais do que justificada, pois esta 
é uma história que remonta há pelo menos 

2700 anos, com registros indicando que, 
sob o reinado de Assurbanípal, viajantes 
que se utilizavam da estrada entre Susa 
(na região do atual Irã) e a Babilônia (na 
área do atual Iraque), tinham que pagar 
taxas para poder utilizá-la. Por volta do 
século IV antes de Cristo, na Índia, os 
manuscritos Arthashastra (um dos mais 
antigos tratados sobre estadismo, política, 
economia e estratégia militar) também 
registravam a existência de caminhos onde 
existia a cobrança pelo uso. Na antiguidade 
clássica, Aristóteles e depois Plínio (O 
velho) assinalaram a existência de estradas 
“pedagiadas” na Arábia e Ásia, e mesmo 
na Europa, é um fato conhecido entre 
os historiadores que tribos germânicas 

Estados UnidosAlemanha

Foto:  Ecovias Imigrantes Serra KM44 a KM57©Washington Possato
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tornou a moderna abordagem construtiva 
rodoviária, e que passou parte da carreira 
como trustee (espécie de administrador), 
de uma estrada no condado de Ayr, Escócia. 
Finalmente, foi no início do século XX que 
se estabeleceu algo definitivamente mais 
próximo da realidade das concessões 
rodoviárias como hoje conhecemos, 
inclusive com um formato financeiro 
moldado de maneira a permitir a aplicação 
metódica de investimentos em dispositivos 
e infraestrutura, contemplando um sistema 
viário e não apenas uma estrada específica. 
Nestes termos, o primeiro país europeu a ter 
uma rodovia pedagiada foi a Itália, em um 
trecho de cerca de 50 Km nos arrabaldes da 
cidade de Milão.

cobravam “taxas” pelos caminhos nas 
montanhas. Ainda que os recursos obtidos 
em todos estes exemplos eventualmente 
fossem alocados para a preservação 
das estruturas, a sistematização de uso 
parcial destes se deu na Idade Média, 
mais especificamente na Inglaterra onde 
se pagava uma “Taxa de Pavimento” 
ou pavage tolls, especificamente para 
manutenção e melhorias no calçamento. 
E aí mais uma vez se costura um ponto 
de laço estreito entre as concessões e as 
estradas, uma vez que com o advento 
da industrialização, regramentos mais 
elaborados foram estabelecidos, com 
contribuições importantes de John Loudon 
McAdam, um dos precursores do que se 

Arábia

Alemanha Japão

Chile

EspanhaItália
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REGULAÇÃO ATIVA

"Para a modelagem das 
últimas concessões, por 
exemplo, a ARTESP estruturou 
condições inovadoras 
para atrair novos perfi s de 
investidores que pudessem 
realizar os altos aportes 
necessários para as obras de 
infraestrutura e, ao mesmo 
tempo, manter os elevados 
requisitos de qualifi cação 
técnica que sempre foram 
premissas do programa 
paulista."

Giovanni Pengue Filho, Diretor Geral da ARTESP 

1998, e uma série de inovações que se 
renovam a cada ano. Para a modelagem 
das últimas concessões, por exemplo, a 
ARTESP estruturou condições inovadoras 
para atrair novos perfi s de investidores 
que pudessem realizar os altos aportes 
necessários para as obras de infraestrutura 
e, ao mesmo tempo, manter os elevados 
requisitos de qualificação técnica que 
sempre foram premissas do programa 
paulista. Com isso, tivemos uma 
participação expressiva de licitantes que 
ofereceram ágios de até 438% sobre a 
outorga mínima, inclusive com a entrada 
de novos players no segmento de 
concessões rodoviárias, como o fundo 
Pátria”, avaliou.

Não é segredo que, se por um 
lado as melhores pistas do Brasil são 
concessionadas, sua maioria esmagadora 
está inserida na malha viária paulista. 
Um dos trunfos para esta realização 
ponderável, é sem dúvida algo que tanto a 
iniciativa privada quanto a gestão pública 
têm em consenso: uma agência reguladora 
efi ciente e ágil. Para melhor compreender 
estes requisitos, Rodovias&Vias conversou 
com Giovanni Pengue Filho, diretor Geral 
da ARTESP a Agência Reguladora de 
Transporte do Estado de São Paulo: “O 
programa de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo é referência nacional 
por conta de seu histórico, iniciado em 
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Pátria”, avaliou.

Não é segredo que, se por um 
lado as melhores pistas do Brasil são 
concessionadas, sua maioria esmagadora 
está inserida na malha viária paulista. 
Um dos trunfos para esta realização 
ponderável, é sem dúvida algo que tanto a 
iniciativa privada quanto a gestão pública 
têm em consenso: uma agência reguladora 
eficiente e ágil. Para melhor compreender 
estes requisitos, Rodovias&Vias conversou 
com Giovanni Pengue Filho, diretor Geral 
da ARTESP a Agência Reguladora de 
Transporte do Estado de São Paulo: “O 
programa de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo é referência nacional 
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POR QUÊ SÃO PAULO FUNCIONA?

"Depois, inovamos com 
uma outorga fixa aliada 
à menor tarifa. Tudo isso 
aliado à contrapartes de 

investimentos pesados em 
melhorias nos sistemas. 

Muito por conta disso, 
atualmente, nas rodovias 

de São Paulo, encontramos 
tecnologias do mundo todo. 
É possível afirmar inclusive, 

que o maior mercado 
tecnológico rodoviário do 

mundo é aqui. E daqui para 
frente não será diferente." Sebastião Martins,

Diretor de Procedimentos e Logística da ARTESP

Rodovias&Vias também conversou 
com Sebastião Ricardo Carvalho Martins, 
diretor de Procedimentos e Logística 
da ARTESP, a respeito do tema: “Antes 
de ser honrado com o convite do 
governador Doria para a agência, eu 
tive a oportunidade de participar de sua 
criação, em 2002, em um trabalho que, 
somado desde a comissão, já soma aí 21 
anos de concessões no Estado, com 21 
contratos efetivos”, disse. “Foram mais 
de duas décadas em que São Paulo veio 
aprimorando modelos”, explicou. “Tanto 
na parte financeira, quanto na parte de 
ITS (Sistemas de Transporte Inteligente), 
com cada vez mais inovações inseridas 
nestes modelos, como por exemplo a 
DUF (Desconto de Usuário Frequente), 
com descontos progressivos. São 
expedientes a serem empregados 
já no próximo pacote, como as duas 
concessões que devem sair em breve, a 
PIPA (Piracicaba Panorama), que será a 
maior concessão do Brasil (que também 
responderá pelo título de “rodovia 
carbono zero, como Rodovias&Vias 
noticiou em edição anterior), e a 
importante concessão litorânea, que 

contempla Piassaguera-Guarujá, que 
passa pela Mogi-Dutra, pela Pedro de 
Toledo e pela SP-055, entre outras que a 
gestão Doria/Rodrigo Garcia lançará ao 
longo de sua administração”. Ainda, o 
diretor relembrou que “em 1998, durante 
a gestão Mario Covas, foram feitos 9 
concessões iniciais, e mais 3 em 2000, em 
um processo contínuo de incremento. 
Começamos com uma tarifa definida 
e maior outorga. Depois, inovamos 
com uma outorga fixa aliada à menor 
tarifa. Tudo isso aliado à contrapartes de 
investimentos pesados em melhorias 
nos sistemas. Muito por conta disso, 
atualmente, nas rodovias de São Paulo, 
encontramos tecnologias do mundo 
todo. É possível afirmar inclusive, que o 
maior mercado tecnológico rodoviário 
do mundo é aqui. E daqui para frente 
não será diferente. Teremos leituras de 
placas via OCR, estamos promovendo 
um estudo para o “ponto à ponto”, o free 
flow. Enfim, estamos de olho no futuro 
em um grande pacote de novidades que 
somente trará vantagens para o usuário, 
tanto em termos de conforto, quanto em 
termos de segurança”, finalizou.
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PLANO D
Voltando ao início, dentro da meta atingida (e 

superada) das desestatizações, foram concluídos 
29 projetos, sem contar um “Megaleilão” de cessão 
onerosa previsto para novembro, e que tem 
alimentado o apetite e a expectativa de investidores 
do setor de óleo e gás. Além destes, são aguardados 
ainda mais 22 projetos para serem “postos na rua” 
até o final do ano, podendo exceder com aparente 
facilidade a marca de 50 itens concluídos. Neste 
ritmo, também se espera que o PPI (Programa de 
Parcerias de Investimentos), aumente sua carteira 
em 2020, como ocorreu em 2019, quando registrou-
se um salto de 69 para 119 projetos em lista (Confira 
no Infográfico), de acordo com o que sinalizou a 
atual chefe da secretaria Especial, Martha Seillier: “A 
ideia é evoluir numa curva de aprendizado, leilão 
após leilão, também em outros setores, para chegar 
ao nível de fábrica de projetos”.

"A ideia é evoluir numa curva 
de aprendizado, leilão após 

leilão, também em outros 
setores, para chegar ao nível 

de fábrica de projetos"
Martha Seillier, Chefe da Secretária Especial
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PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA

Para que a visão de maior participação 
da iniciativa privada prospere solidamente 
no Brasil, torna-se necessário abordar 
um tema extensamente debatido 
pelos maiores pareceristas, juristas e 
causídicos do país em edições anteriores 
da Rodovias&Vias. A Segurança Jurídica, 
sempre apontada como um elemento 
crítico, juntamente com o confuso 
sistema tributário, são itens avaliados 
pelo Fórum Econômico Mundial no seu 
Global Competitiveness Report deste ano, 
como desafios a serem superados. Vale 
lembrar que o relatório, que ombreia em 
importância para investidores estrangeiros 
com o “grau de investimento” atribuído 
ao país, ressalta que, ao lado da burocracia 
(critério pelo qual o país está na última 
colocação entre 141 economias avaliadas) 
a falta de visão de longo prazo dos 
governos (na qual o Brasil ocupa a 129ª 
posição) estão entre as mais prementes 
prioridades para impulsionar um melhor 

desempenho competitivo, seguidos 
de perto pelo já mencionado conjunto 
de taxas (na verdade o documento cita 
excessively distortive taxation, ou taxação 
excessivamente distorcida, em tradução livre, 
onde figura na 136ª posição). Entretanto, 
há de modo geral uma boa expectativa 
quanto à melhora nos rankings, já em um 
futuro próximo, especialmente a partir do 
momento em que o Governo Federal sinaliza 
– reiteradas vezes - sua intenção em promover 
reformas com capacidade de reversão 
destas tendências, entre elas a política e a 
tributária. Somando-se a isto, as previsões de 
retração na economia mundial, já propaladas 
desde meados do ano passado, podem 
afinal, fazer de “Vera Cruz”, um porto seguro 
para o desembarque de capitais até então 
cautelosos, mas em busca da estabilidade 
oferecida por uma carteira diversificada 
de empreendimentos voltados a médio e 
longo prazo, que, ao que tudo indica, deve se 
ampliar. 
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Não é de hoje que se ouve falar da necessidade brasileira em atrair investidores 
estrangeiros para incrementar a infraestrutura nacional. Neste sentido, um dos primeiros 
conglomerados de empresas a perceber esta oportunidade, foi a Arteris S.A., controlada 
pela espanhola ABERTIS (maior operadora de rodovias do mundo, presente em mais de 12 
países) e a canadense Brookfield. Naturalmente figurando entre as maiores operadoras 
de concessões rodoviárias do Brasil, a Arteris, entre concessões Federais e Estaduais é 
hoje responsável por mais de 3,4 mil Km de malha, sendo diretamente respondente 
pela ampliação e conservação de um complexo que está instalado geograficamente, no 
principal polo econômico da nação, compreendido entre as regiões Sudeste e Sul.

CONEXÃO 
INTERNACIONAL
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Apesar do DNA importado, a Arteris 
é na verdade tão brasileira quanto a 
maioria de seus colaboradores e os 

assets que administra, e soube como ninguém, 
encontrar os caminhos certos para poder, 
viabilizar as condições necessárias aos novos 
patamares que o modal rodoviário exigiam no 
país. Atravessando intempéries e governos, 
e mantendo grande nível de investimentos, 
a Arteris promoveu entregas emblemáticas, 
como a duplicação da “Serra do Cafezal” (ou 
“Serra do 90”, para os mais antigos, na BR-116 - 
Régis Bittencourt, com uma série de elevados 
e túneis que figuram entre os mais modernos 
do país), bem como sustenta um alto padrão 
de serviço, que caracteriza todas as rodovias 
sob sua batuta. Eficiência, busca de sinergias, 
ganhos de escala, redução de custos. Em outras 
palavras, competitividade, são palavras que 
contribuem muito para compreender a atuação 
de uma companhia com características ousadas, 
e que se apoiam na estrita observância de seus 
compromissos, normalmente, por meio da 
excelência. Nestas bases, a empresa sustenta 
suas estratégias de negócio, preparando-se para 
ampliar sua presença no Brasil.

Operações da Arteris no Brasil:

Autovias S.A. (Autovias)
Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. 

(Centrovias)
Concessionária de Rodovias do Interior 

Paulista S.A. (Intervias)
Via Paulista S.A. (ViaPaulista)

Autopista Fernão Dias S.A. (Fernão Dias)
 Autopista Fluminense S.A. (Fluminense)

Autopista Litoral Sul S.A. (Litoral Sul)
Autopista Planalto Sul S.A. (Planalto Sul) 

Autopista Régis Bittencourt S.A.
(Régis Bittencourt)
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Com uma história que se confunde com o desenvolvimento de um novo mercado 
de investimentos e exploração de ativos estatais no Brasil por parte da iniciativa 
privada – fato mesmo verificado pelo primeiro IPO (Initial Public Offering, a 
abertura inicial das ações) do setor na BM&F Bovespa (atual “Brasil Bolsa Bacão” 
ou [B]³) – o Grupo CCR, ao mesmo tempo em que foi bem sucedido em criar para 
si um compêndio do que hoje se pode considerar boas práticas de atuação, aponta 
tendências, e  contribui para consolidar o conceito de concessões e mesmo, parcerias 
público privadas no país.

PIONEIRISMO 
QUE APONTA 
CAMINHOS
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Uma das maiores companhias de 
concessão do Brasil, atualmente 
com 3.735 Km de malha concedida 

sob sua administração, o Grupo CCR pode ser 
considerado também uma das gigantes do 
segmento de concessão de infraestrutura do 
mundo. Pioneira no país por meio da CCR Ponte, 
responsável pela operação da Ponte Rio Niterói, 
que configura o primeiro contrato de concessão 
rodoviária do país, a companhia, desde 1999 
aposta na expansão das possibilidades de 
crescimento do estoque de infraestrutura 
nacional por meio de investimentos de 
origem privada, em uma visão que ao longo 
do tempo, diversificou seu portfolio, para 
além das concessões rodoviárias, atuando 
com sucesso nos segmentos de mobilidade 
urbana, aeroportos e serviços, além do setor de 
transmissão de dados de alta capacidade.

Os quatro núcleos de negócios do Grupo CCR:

CCR Lam Vias:
responsável pelas concessões das rodovias federais, tais 

como CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR 
MSVia, ViaRio e CCR ViaSul.

CCR Infra SP:
responsável pelas concessões das rodovias do estado de 

São Paulo, tais como CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR 
RodoAnel, CCR SPVias e Renovias.

CCR Mobilidade:
responsável pelas concessionárias ViaQuatro, 

ViaMobilidade, CCR Barcas, CCR Metrô Bahia e VLT 
Carioca.

CCR Aeroportos:
responsável pelas concessionárias BH Airport (Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte), Quiport (Aeroporto 
Internacional de Quito, Equador), Aeris (Aeroporto 

Internacional de San José, Costa Rica), CAP (Aeroporto 
Internacional de Curaçao, Antilhas Holandesas) e TAS 

(Total Airport Services, nos Estados Unidos), empresa de 
prestação de serviços aeroportuários.
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“Eco” já a partir do nome, este é um grupo de empresas que delimitou uma inflexão 
significativa na qualidade de rodagem que serve como referência para o país. Mais do 
que isso, suas ações, pautadas por forte consciência socioambiental, foram definidoras 
para que o mercado de concessões brasileiro estabelecesse novas práticas, consagradas 
por um estilo de gestão ousado. Disparado há pouco mais de duas décadas, este 
processo inexorável de melhorias técnicas e tecnológicas, puxadas por uma engenharia 
construtiva inovadora, antecipou em alguns anos o que viriam a ser as premissas de 
atuação para qualquer perfil empresarial bem sucedido.

RESPONSABILIDADE
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Sob esta ótica, certamente a 
concorrência vencida pela Ecovias (uma 
das integrantes do conglomerado), 

para operar e manutenir todo o SAI – Sistema 
Anchieta-Imigrantes – um complexo rodoviário 
que, entre outras coisas, era e ainda é, a principal 
ligação de boa parte do Brasil com o seu 
principal porto, representou a gênese de uma 
forma de realizar. Mais do que isso, ao construir 
a pista descendente da Imigrantes, entregue 
em 2002, e que automaticamente virou cartão 
postal da engenharia brasileira, a Ecovias, 
trouxe avanços importantes: Rodovias&Vias 
inclusive ouviu do próprio CEO da empresa, há 
algum tempo, que a Ecovias não construiu, mas 
“plantou” os viadutos, tornando desnecessários 
cortes e caminhos operacionais que de outra 
forma, resultariam em grande desmatamento. 
Sem dúvida, algo vanguardístico à época. 
Mas que hoje, é uma condicionante para a 
esmagadora maioria das atividades humanas: a 
sustentabilidade. De fato, indo além do discurso 
(e no caso, das nomenclaturas), é interessante 
registrar que, segundo a companhia “Todas as 
unidades (...) gerenciam suas emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) e estabelecem metas de 
redução” e “sete das suas dez concessionárias 
de rodovias possuem certificação de qualidade, 
meio ambiente, saúde e segurança”.

As unidades de negócio:

Segmento rodoviário
ECOVIAS, ECOPISTAS, ECOVIA,

ECOCATARATAS, ECOSUL, ECO101,
ECOPONTE, ECO135 e ECO050

Segmento portuário
 Ecoporto

Santos, ranqueado pela CNT como
um dos melhores portos do Brasil

Ecopátio
Plataforma intermodal, principal pátio

regulador de caminhões do porto de Santos







A ARTE DO
ENCONTRO

Na esteira das (diversas) e relevantes datas agendadas para o 
segmento final do ano, o 11º Congresso Brasileiro de Rodovias e 
Concessões, promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias, realizado em conjunto com o BRASVIAS – Exposição 
Internacional de Produtos e Serviços para Rodovias - sem dúvida foi 
um momento importante para situar (bem como medir o apetite) 
dos players, stakeholders do setor e colher os apontamentos dos 
principais representantes do poder público Federal, dentro do 
contexto nacional. 
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Momento este, que possui 
grande expectativa embutida, 
e que tem nas concessões, uma 

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

Congresso ABCR

A ARTE DO
ENCONTRO

Congresso ABCR
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REFLEXÕES
Se o segredo do sucesso é a 

moderação, então pode-se afirmar que o 
presidente da ABCR, durante a abertura 
dos trabalhos, foi exitoso em convocar os 
presentes, dentro de um chamamento 
equilibrado. Um convite, na verdade, 
para que o país possa, definitivamente 
acessar o tão almejado progresso. “É 
preciso que estejamos todos juntos, 
poder concedente, agências reguladoras, 
órgãos de controle, classe política, e as 
concessionárias, para que tenhamos 
condições de estabelecer uma reflexão. 
Uma reflexão, mais do que saudável, 
necessária e urgente, acerca dos ‘Novos 
Caminhos para Concessões de Rodovias 
no Brasil’. Esta nação reconhece o modelo 

como uma alternativa comprovada de 
eficiência para garantir qualidade. Uma 
miríade de vezes (este ano inclusive), 
as pesquisas CNT (Confederação 
Nacional de Transportes), apontam que 
as melhores estradas são concedidas”, 
reiterou o presidente. “Também temos 
pesquisas do setor, que apontam um 
grau de satisfação do usuário de cerca 
de 80%, em relação à qualidade dos 
serviços prestados”, revelou. Alinhadas 
e aderentes à chamada “Década de 
Segurança no Trânsito” (extensa e 
detalhadamente coberta em edições 
anteriores de Rodovias&Vias), as 
concessionárias, ainda segundo Borges, 
contribuíram para aproximar os índices 
de acidentes das metas estabelecidas 
pela Organização das Nações Unidas, 
uma vez que “nas pistas concessionadas, 
verificamos uma queda no número 
de mortalidade de cerca de 23% nos 
últimos dez anos”, ressaltou.

“Também temos pesquisas 
do setor, que apontam um 
grau de satisfação do usuário 
de cerca de 80%, em relação 
à qualidade dos serviços 
prestados.”
César Borges
Presidente ABCR

EVENTOS
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“UM PAÍS A SER CONSTRUÍDO”

“A infraestrutura vai ser sem dúvida 
nenhuma uma alavanca importante 
para o desenvolvimento. Como fazer 
isso em um cenário de restrição 
fiscal? Ora, é preciso recorrer – muito – à 
iniciativa privada. E é por isso que desde 
o início do ano, colocamos como um pilar 
central de atuação, as concessões, dentro 
de um programa vigoroso.”

Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

Cumpridas as formalidades iniciais 
de abertura, entre as mais aguardadas 
presenças que atenderam ao evento, 
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, não desapontou 
em sua usual e contundente retórica: 
“A infraestrutura vai ser sem dúvida 
nenhuma uma alavanca importante 
para o desenvolvimento. Como fazer 
isso em um cenário de restrição fiscal? 
Ora, é preciso recorrer – muito – à 
iniciativa privada. E é por isso que desde 
o início do ano, colocamos como um 
pilar central de atuação, as concessões, 

dentro de um programa vigoroso (...) 
e temos tido êxito neste programa 
(...) no âmbito das rodovias, temos 
aí um desafio enorme, uma carteira 
ousada, importante, mas que nos dá 
certeza de estarmos na direção certa”. 
Assertivo, o ministro prosseguiu: “A 
grande vantagem que as rodovias 
concessionadas gozam em termos 
de percepção quando confrontadas 
com as administradas pelo poder 
público, não por acaso é refletida nas 
avaliações positivas dos usuários. É a 
única forma de mantermos o nosso 
estoque de infraestrutura e de trazer 
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os investimentos neste cenário de 
orçamento deprimido”, finalizou. Ainda 
em sua exposição, o ministro revelou 
os próximos movimentos do governo 
(pontuando alguns), mas oferecendo 
um panorama geral bastante auspicioso, 
ao sinalizar que estão em fase de 
estruturação junto ao BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social), cerca 7 mil Km de projetos para 
concessões de rodovias, estimando um 
total entre 24 e 25 mil Km de rodovias 
sejam concedidas até o fim da gestão. 
“Desafiador, porém possível”, fez questão 

de frisar, mencionando ainda que mais 
projetos estão sendo adicionados 
ao portfolio, por meio de gestões e 
estruturação junto à EPL (Empresa de 
Planejamento e Logística S.A.), bem 
como o Banco Mundial, lembrando 
também que “No ministério ninguém 
é dono da verdade. Estamos abertos 
a receber as contribuições de todos. 
Precisamos da ajuda de todos, para 
poder tornar estes contratos factíveis, 
que façam sentido para o investidor, 
e que sejam por tanto, exequíveis”. 
Segundo ele, não adianta obter 

EVENTOS

RODOVIAS&VIAS50



Congresso ABCR

sucesso no leilão, mas não obter sucesso em 
um contrato que “não para em pé”. “É preciso 
criar as condições para que os investimentos 
se revertam em obras, no que optamos por um 
leilão híbrido, conciliando menor tarifa com 
maior outorga (também outorga variável, que 
visa a amortização de oscilações cambiais). 
Também estamos trabalhando para melhorar 
a tributação, com mudanças nas operações de 
swap, com uma reforma de sistema financeiro, 
a ser proposta ao congresso. Queremos 
preservar o fluxo de caixa das concessões, 
trazer os acordos tripartites, envolvendo o 
financiador, além é claro de um fortalecimento 
das agências reguladoras, que é algo em que 
tenho consciência, temos falhado”. Lado a 
lado, também o ministro se referiu às revisões 
quinquenais, como uma forma de dirimir, 
melhor avaliar e mesmo corrigir os riscos dos 
empreendimentos. “Tudo isso contribui para 
maior segurança jurídica, evitando excessiva 
judicialização. E é por isso também que estamos 
atentos à arbitragem, que deve ser cada vez mais 
presente e que conta inclusive com um decreto 
para regulamentá-la”.

Mário Rodrigues, Diretor Geral ANTT

Dep. Eli Correia (DEM/SP) , Sen. Wellignton Fagundes (PR/MT) e Dep. Neri Geller (PP/RS)

Renata Perez Dantas, Diretora ARTESP

Paulo Gontijo, Diretor Geral Strata EngenhariaAlejandro Agustín, Diretor Geral da PTV do Brasil
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“Vejamos o caso de uma lei 
estadual de Santa Catarina, 
que isentou de pedágio 
determinados municípios em 
duas BR’s 101 e 116, caso de 
minha relatoria. Então, houve o 
estado legislando para municípios, 
cuja competência de disciplina, em 
que pese a concessão ser federal.”
Alexandre de Moraes
Ministro do Supremo Tribunal Federal

EVENTOS

PODER MODERADOR
que de uma forma ou outra influenciam 
contratos de concessão, inclusive de 
rodovias, dentre vários outros ramos. 
Antes de 2004, não havia instrumentos 
rápidos para uma solução. Não existiam 
instrumentos diretos”, revelou o 
ministro, ilustrando: “Poderiam leis 
municipais ou estaduais, afastarem o 
equilíbrio econômico-financeira dos 
contratos de concessão sem ferir a 
segurança jurídica? Vejamos o caso 
de uma lei estadual de Santa Catarina, 
que isentou de pedágio determinados 
municípios em duas BR’s 101 e 116, 
caso de minha relatoria. Então, houve 
o estado legislando para municípios, 

Precisamente discorrendo a respeito 
da segurança jurídica, especificamente 
contemplando o segmento das concessões 
de rodovias, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Alexandre de Moraes, destacou 
que, “Se por um lado a Constituição de 1988 
garantiu a segurança jurídica do ponto de 
vista material, a reforma do judiciário em 
2004, proporcionou o fortalecimento sob 
o prisma instrumental. Com o advento da 
repercussão geral e das súmulas vinculantes, 
não apenas eles, mas entre outros, houve um 
incremento nas garantias desta segurança. 
Existem, no supremo por exemplo, várias 
ações contra leis municipais e estaduais, 
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cuja competência de disciplina, em que 
pese a concessão ser federal. Como garantir 
a segurança daquele que pactuou com 
a união? Ora, em um país como o nosso, 
Federativo, seria admitir tratamento desigual 
à brasileiros a depender do local onde 
residem ou nasceram ou onde emplacaram 
seu veículo. Afastadas as questões alheias, 
como o mérito sobre valores de cobrança, 
há uma lógica muito simples. Quem usa 
paga, pois é a fórmula de remuneração 
para que haja investimentos, que foram 
consubstanciados no contrato, o ato jurídico 
perfeito. E a solução geral somente foi 
possível por conta dos instrumentos que 
eu mencionei. Agora, imagine milhares de 
mandados de segurança interpostos e que 
precisassem ter tratamento individualizado? 
Então, a rapidez na atuação, que seja 
também efetiva, contribuiu para melhoria 
na segurança jurídica. Não se pode tomar, 
por tanto, decisões diferentes para casos 
similares”, finalizou. Ainda, de acordo com 
ele, outro fato importante a ser observado, é 
que mesmo com tantas trepidações em um 
passado recente de uma jovem democracia, 
as instituições brasileiras demonstraram 
inquestionável consolidação, o que é 
outra forte evidência de que existe um 
entendimento consistente e homogenizado 
acerca do tema segurança jurídica.

RODOVIAS&VIAS 53

Arthur Lima, Presidente EPL

Vera Monteiro, Professora da FGV Direito

Wander Omena, Coordenador ABEDA



EVENTOS

“Há problemas a serem sanados 
em contratos já firmados. Ainda o 
governo Temer lançou projetos de 
lei e decretos que criaram institutos 
importantes como a relicitação e a 
prorrogação antecipada, que precisam 
ser ‘destravados’, pois são institutos 
que permitem arbitragem e o uso de 
expedientes mais simples.”

Benjamin Zymler
Ministro do Tribunal de Contas da União

Umbilicalmente associada à 
segurança jurídica, as interveniências 
dos órgãos de controle e licenciadores, 
figuram como pontos a serem melhor 
alinhados para um bom desempenho 
do país, em última análise, na 
infraestrutura. “Nós temos consciência 
do papel importantíssimo que o tribunal 
desempenha para o setor”, adiantou o 
ministro Benjamin Zymler, do Tribunal 
de Contas da União. “No passado, 
se falava em ‘risco TCU’. E sim, era 
verdade. O ‘risco TCU’ existia em razão 
das graves deficiências dos projetos 
que nos eram submetidos nas diversas 
áreas de infraestrutura. E o que nós 
percebemos, é que houve uma enorme 

evolução nos projetos, de qualidade e 
concepção, tanto no modal rodoviário 
quanto ferroviário e mesmo outros. E 
isso nasceu também em razão desse 
‘risco’, dessa síntese, dessa dialética 
por vezes difícil, mas que sim, a meu 
ver influenciou mesmo na melhoria da 
qualidade das equipes que compõem 
o governo para viabilizar a produção 
desses projetos”, avaliou o ministro. 
“Eu fico muito feliz de ver a primazia 
de pessoas técnicas e qualificadas 
no Ministério da Infraestrutura, que 
justamente por possuírem notório 
saber sobre o assunto, estão obtendo 
êxito em reduzir os questionamentos, 
restringindo nosso trabalho apenas 
às questões mais relevantes. E isso 

CONTROLE 
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permite que as licitações sejam feitas 
da melhor forma possível, resultando 
em uma captação de recursos feita da 
melhor forma possível, o que produz uma 
divisão de riscos adequada. Tudo isso, 
contribui para um panorama favorável à 
infraestrutura no Brasil”, afirmou. Contudo, 
o ministro Benjamin Zymler não se furtou 
a fazer alguns alertas, cobrando maior 
celeridade em alguns aspectos: “Há 
problemas a serem sanados em contratos 
já firmados. Ainda o governo Temer lançou 
projetos de lei e decretos que criaram 
institutos importantes como a relicitação 
e a prorrogação antecipada, que precisam 
ser ‘destravados’, pois são institutos 
que permitem arbitragem e o uso de 
expedientes mais simples. Por outro lado, 
mesmo respeitando o espaço discricionário 
das agências reguladoras, o TCU, muitas 
vezes se vê diante de questões que 
poderiam ser melhor filtradas. E o tribunal 
compreende que, se um tema chega para 
apreciação, é por que necessariamente algo 
falhou no sistema regulatório, o que nem 
sempre se confirma. Daí que consideramos 
fundamental investir nas agências, 
melhorar sua atuação, com autonomia 
e independência, associado às medidas 
anteriores que me referi. De mais a mais, o 
TCU se prepara para os grandes pacotes 
que o Ministério da Infraestrutura pretende 
lançar. Temos muita esperança que isto 
possa ocorrer de curto à médio termo”, 
finalizou o ministro.

Marcela Hernández, ESE Business School

Natália Marcassa, Sec. Min. de Infraestrutura

Fernanda Costa , Giovani Saavedra e Marcos Assi
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“Apesar de termos, em números 
absolutos 1,7 milhão de km de 
malha, de acordo com o anuário da 
CNT, é preciso pôr em perspectiva 
que, na verdade em virtude da 
conformação do país, que esta é uma 
densidade baixa, quando comparada 
à dos EUA, de 4,1 milhões, e à da China, 
4,4 milhões, considerando extensões 
territoriais semelhantes à nossa.”
Marcos Rogério 
Senador (DEM/RO)

ALINHAMENTO LEGISLATIVO
Relembrando o lema imortal de 

Washington Luís, “governar é abrir 
estradas”, o senador Marcos Rogério 
(DEM/RO), titular da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura da casa, fez 
questão de ressaltar, que “apesar de 
termos, em números absolutos 1,7 
milhão de km de malha, de acordo 
com o anuário da CNT, é preciso pôr 
em perspectiva que, na verdade em 
virtude da conformação do país, que 
esta é uma densidade baixa, quando 
comparada à dos EUA, de 4,1 milhões, 
e à da China, 4,4 milhões, considerando 
extensões territoriais semelhantes à 
nossa. Paralelamente à isso, há ainda 
a questão de qualidade, diretamente 
associada à segurança”, comentou, 
acrescentando: “Quando olhamos 
este quesito na malha concessionada, 
percebemos a gigantesca e inegável 
diferença que existe entre as rodovias 
de administração privadas e públicas, 
de maneira que eu não tenho a menor 
dúvida, de que temos que expandir o 
programa de concessões”, afirmou com 
veemência, indo além: “Sempre que 
houver viabilidade comercial de um 
trecho, é preciso chamar o setor privado 
para participar do jogo. É preciso romper 

com um passado não muito distante 
no Brasil, em que se olhava o setor de 
forma a satanizá-lo, como se fosse um 
inimigo do estado, com desconfiança 
e com preconceito. É preciso encará-lo 
como o que ele de fato é: um parceiro, 
com expertise, e com capacidade 
de investimento”. Ainda, o senador 
ressaltou a necessidade por ampliação 
de instrumentos que privilegiem a 
transparência, bem como uma menor 
intervenção do estado. “O Brasil vive 
um momento de abertura para o setor. 
E estou certo de que as concessionárias 
de rodovias, e mesmo de outros 
segmentos, terão muito a contribuir”, 
encerrou. Já em outra mesa de debates, 
o senador Wellington Fagundes (PR/
MT), também da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, em conversa com 
Rodovias&Vias, comentou que “Há 
um consenso quanto à necessidade 
premente da captação de recursos 
junto à iniciativa privada nacional, 
investidores internacionais e mesmo 
instituições financiadoras dentro e fora 
do país. É algo que o governo tem se 
mobilizado para efetuar, e algo com o 
qual temos trabalhado já desde muitas 
outras legislaturas, como vocês tem 

RODOVIAS&VIAS56



Congresso ABCR

“Estamos em uma etapa 
definidora no que diz 
respeito às concessões. Vimos 
como elas podem ser benéficas. 
Mas agora é hora de dar o 
próximo passo, que é em direção 
a um novo patamar de qualidade 
na prestação dos serviços.”

Eli Correia Filho
Deputado (DEM/SP)

“Há um consenso quanto à 
necessidade premente da 

captação de recursos junto à 
iniciativa privada nacional, 

investidores internacionais 
e mesmo instituições 

financiadoras dentro e fora do 
país. É algo que o governo tem se 

mobilizado para efetuar.”

Wellington Fagundes
Senador (PR/MT)

acompanhado. Mas acima de tudo, 
este parece ser realmente o momento 
em que há um conjunto, eu arriscaria 
dizer quase uma unanimidade, quanto 
ao tema e, principalmente, quanto 
às possibilidades de fazê-lo”. Em tom 
consonante, o presidente da Comissão 
de Viação e Transportes da Câmara, 
deputado Eli Correia Filho (DEM/SP), 
destacou: “Estamos em uma etapa 
definidora no que diz respeito às 
concessões. Vimos como elas podem 
ser benéficas. Mas agora é hora de dar 
o próximo passo, que é em direção 
a um novo patamar de qualidade 
na prestação dos serviços. Este é um 
dos motivos inclusive, que me faz 
aproveitar o ensejo do convite para este 

evento, para anunciar, também sob a 
minha presidência, uma sub-comissão 
permanente, dentro da CVT, que 
tratará especificamente de concessões, 
para que possa haver um incremento 
aos debates”, registrou o deputado, 
sintetizando os ânimos e as expectativas, 
não apenas dos diversos atores ali 
presentes, mas acima de tudo, dos 
brasileiros que detém as ferramentas 
necessárias para pôr novamente “o país 
para rodar”, pra usar uma expressão 
típica do jargão da engenharia, 
comumente ouvida – e amplamente 
utilizada – por Rodovias&Vias, tanto 
em seu sentido figurado, quanto em sua 
acepção literal.
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COMPLIANCE – Estabelecendo premissas

PREVENIR, COIBIR E COMBATER

Sistematização, homogeneização de conceitos, alinhamento 
e ação. Nova abordagem anticorrupção do Ministério da 
infraestrutura, reflete um compromisso do Governo Federal, com 
o estabelecimento de práticas inexistentes em administrações 
anteriores. Subsecretaria da pasta expôs e detalhou ações em 
quadro com peritos sobre o tema.

Nem sempre a coerência entre 
retórica e atitudes pode 
ser apontada como um 

dos pontos fortes da administração 
pública. Dispositivo detonador da 
crise, a corrupção sempre foi alvo de 
muita teoria, objeto de aprofundados 
estudos e da (por vezes elástica) e 
imprecisa indignação popular. Dentro 
do entendimento de que as práticas 
antirrepublicanas prejudicam a 
salubridade do ambiente de negócios, 
e mesmo o desempenho adequado das 
políticas públicas, pode-se dizer que, 
a exemplo de outros expedientes, o 
MInfra tem adotado uma abordagem 
apoiada no pragmatismo para 
tratar a questão. Dentro do escopo 
de contramedidas, uma inovação 
normatizada quando da transição do 
antigo Ministério dos Transportes, para 

o atual Ministério da Infraestrutura, 
fruto da percepção de que era preciso 
estabelecer novos paradigmas para 
o combate à corrupção, desvios de 
conduta e desvio de recursos públicos 
(por meio do decreto presidencial 
9676), a subsecretaria de Governança 
e Integridade do Ministério da 
Infraestrutura, chefiada pela delegada 
da Polícia Federal, Fernanda Oliveira, é 
o principal elemento desenhado pela 
própria pasta, para “prevenir, coibir e 
combater” a corrupção. Em recente 
painel intitulado “Compliance no 
setor de Rodovias”, a subsecretária, 
destacou que um dos pontos chave 
da atuação, com base na forma textual 
preconizada pela conformidade, é o 
caráter pedagógico que o compêndio 
de premissas foi capaz de dotar a 
nova gestão, uma vez que per se, o 

RODOVIAS&VIAS58



Congresso ABCR

próprio Ministério tornou-se capaz 
de investigar, corrigir e se necessário 
punir a malversação. “Este foi um 
desafio que passou pela estruturação 
da subsecretaria, e avançou pela 
apresentação de um ‘produto eficiente’, 
com ações simples, ‘pilares’ (Conexão 
Integridade, Profissionais do Progresso, 
Canal Transparência e Guia Rápido 
de Conduta Ética, todos parte de uma 
doutrina “clássica” do compliance 
na administração pública), capazes 
de apresentar um resultado efetivo e 
rápido. E isso resultou no selo ‘radar 
anticorrupção’. Neste contexto, também 
era preciso melhorar a reputação 
da pasta, por meio de prevenção, 
supervisão, enfrentamento e mitigação 
dos riscos de fraude e corrupção 
no âmbito do Ministério”, revelou a 
subsecretária. Ainda segundo ela, era 

“Este foi um desafio que passou pela 
estruturação da subsecretaria, e 
avançou pela apresentação de um 
‘produto eficiente’, com ações simples, 
‘pilares’ (Conexão Integridade, Profissionais 
do Progresso, Canal Transparência e Guia 
Rápido de Conduta Ética, todos parte de 
uma doutrina “clássica” do compliance 
na administração pública), capazes de 
apresentar um resultado efetivo e rápido. E 
isso resultou no selo ‘radar anticorrupção’.”
Fernanda Oliveira
Subsecretaria de Governança e
Integridade do Ministério da Infraestrutura

preciso reforçar a integração dessas 
políticas junto aos demais elementos 
do Governo: “Reputo este como o 
passo principal, uma cooperação 
mais estreita com outros órgãos”, 
disse. “É preciso a colaboração de 
todos os outros fiscalizadores, seja na 
esfera penal, civil ou administrativa, 
que possam agregar informações, 
melhores práticas, e mesmo ações e 
programas que possibilitem adaptações 
específicas. Daí surgiram acordos de 
cooperação técnica, do Ministério da 
Infraestrutura com a PF, o Ministério da 
Justiça, a Controladoria Geral da União 
e a Advocacia Geral da União, que prevê 
além das ações conjuntas, a integração 
da base de dados, o encaminhamento 
e tratamento dessas informações, 
algo que em um passado recente, não 
acontecia”, avaliou Fernanda. “Para 
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se ter uma ideia dos resultados, nunca 
houve na história pregressa, uma notícia 
crime para apuração que viesse do próprio 
ministério. Somente neste ano, tanto 
com base em denúncias internas quanto 
externas, pudemos encaminhar cerca 
de 50 eventos para averiguação, desde o 
início do compromisso assumido, e este é o 
reflexo de um realinhamento importante”, 
disse a subsecretária. Ainda, segundo ela, 
a gestão de pessoas, também passou por 
inovações, uma vez que estabeleceram-se 
critérios para um processo de ‘avaliação de 
integridade’, tanto para os procedimentos 
seletivos, quanto para as indicações aos 
novos quadros do Ministério. “Associado 
a isto, há ainda um cadastro de habilitação 
ética, elaborado pela subsecretaria por meio 
de pareceres”. A ouvidoria do Ministério 
da Infraestrutura, igualmente passou por 
requalificação, e foi fortalecida, uma vez 
que recai sobre ela a primeira “triagem” de 
uma denúncia: “Queremos que a sociedade, 
os públicos externo e interno, utilizem-se 
do Canal de Ouvidoria. Independente das 
coisas mais simples às mais complexas. 
Não queremos trabalhar com um case. 
Queremos que todos tenham a certeza de 
que o canal funciona e é efetivo, de que 
cada acionamento produza um resultado 
satisfatório nas instâncias devidas, dentro 
do entendimento que uma denúncia não 
pode ter uma vida longa. Até por que 
investigação e apuração pressupõem lapso 
temporal curto”, definiu. Para além disso, 
as denúncias feitas para qualquer órgão 

sob o guarda-chuva do Ministério, 
têm encaminhamento simultâneo, 
tanto para a instituição sob notícia, 
quanto para a subsecretaria, como 
forma de garantir o monitoramento 
de forma completa: “Do início ao 
fim da demanda. E, se por algum 
motivo aquela demanda não evolui 
a contento, a subsecretaria assume a 
instrução do processo e do andamento. 
Até por que não podemos permitir 
nenhum tipo de omissão”, finalizou. 
Também é preciso registrar que a 
subsecretaria iniciou uma “supervisão 
ministerial”, com vistas à orientação 
de boas práticas para sua unidades, 
associadas a um maior controle dos 
resultados (sistemático e compilado 
em documentos), como uma forma 
de fornecer subsídios ao ministério na 
tomada de decisões, inclusive acerca do 
afastamento de pessoas, com base em 
um assessoramento técnico. 

MInfra assina portaria que estabelece fluxo
de denúncias dentro do órgão
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SIMPLIFIQUE E ADICIONE EFICIÊNCIA
Segundo o professor, embaixador 

e comendador MSc. Marcos Assi, sócio-
diretor da Massi Consultoria e Treinamentos, 
especializada em Governança Corporativa, 
Compliance, Gestão de Riscos, Controles 
Internos, Mapeamento de processos, 
Segurança da Informação e Auditoria Interna, 
um dos pecados cometidos por gestores 
de conformidade e transparência, tanto na 
esfera pública quanto na iniciativa privada, 
é o excesso de regramentos. “Normalmente 

as pessoas não têm o hábito da leitura. E 
quando se chega, muitas vezes com um livro 
extremamente detalhado – e grande – vê-
se o efeito contrário a um dos mais basilares 
objetivos de um trabalho dessa natureza, que 
é disseminar e arraigar esses conceitos. Então, 
temos percebido que o melhor caminho é 
investir em cartilhas, manuais, que elencam os 
principais tópicos, orientando – aí sim, em caso 
de dúvida ou mesmo um questionamento – a 
um documento mais elaborado”, analisou. 

TRANSPARÊNCIA INTRÍNSECA
Já o Advogado Giovani Saavedra, sócio 

fundador da Saavedra & Gottschefsky, 
Sociedade de Advogados e um dos 
maiores especialistas na implementação 
de programas de governança e compliance 
corporativos do Brasil, defendeu que um dos 
principais aspectos para o estabelecimento 
de programas efetivos, é uma adequada 
avaliação de riscos: “Conhecer o setor e o 
contexto onde se dará o desenvolvimento, 
é o primeiro passo para a construção de um 
sistema de compliance adequado à realidade 

da institucional. É preciso ter muito claro que 
não se trata de um mero estabelecimento 
de regras. Se trata de diminuir riscos 
efetivamente”, alertou. Além disso, Saavedra 
destacou que para o êxito, é necessário – e 
isto vale tanto para o setor público quanto o 
privado – que a alta gestão seja o exemplo 
da aplicação, verticalizando as boas práticas. 
“Deve haver o entendimento que a criação 
de um sistema, vem para melhorar a empresa 
como um todo, não para criar um regulamento 
e punir quem não cumpri-lo”.

“Conhecer o setor e o contexto 
onde se dará o desenvolvimento, 

é o primeiro passo para a 
construção de um sistema de 

compliance adequado à realidade 
da institucional. É preciso ter muito 

claro que não se trata de um mero 
estabelecimento de regras. Se trata de 

diminuir riscos efetivamente.”

Giovani Saavedra
Sócio fundador da Saavedra & Gottschefsky
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“O papel aceita tudo. A política, 
por melhor que seja elaborada, 

não apresenta resultados se não 
for posta em prática. E o que temos 

verificado é que além de exigir, já há 
mesmo o cuidado por parte de quem 

estabelece uma relação comercial, 
em checar evidências de que o que é 

apresentado, é efetivamente cumprido.”

Marcos Assi
Sócio-Diretor da Massi Consultoria e Treinamentos

MUDANÇA DE CULTURA
Com o avanço da percepção dos 

sistemas de compliance enquanto 
ferramenta eficaz para a saúde de 
empresas e órgãos públicos, e mesmo 
a capaz de entregar respostas rápidas 
e soluções práticas para a gestão de 
crises, verifica-se, neste contexto uma 
mudança interessante, já verificada 
em diversos mercados que aos 
poucos se consolida: a exigência – 
por parte de contratantes – de que 
seus prestadores de serviços sejam 
aderentes à códigos de conduta ética, 
programas de integridade e políticas 
próprias voltadas à conformidade, bem 
como a apresentação de processos 
e práticas, preferencialmente com 
resultados mensuráveis. “O papel aceita 

tudo. A política, por melhor que seja 
elaborada, não apresenta resultados se 
não for posta em prática. E o que temos 
verificado é que além de exigir, já há 
mesmo o cuidado por parte de quem 
estabelece uma relação comercial, 
em checar evidências de que o que é 
apresentado, é efetivamente cumprido”, 
avaliou o professor Marcos Assi. “Está 
cada vez mais prevalente a noção de que 
os sistemas de compliance oferecem 
um nível de proteção, tanto sob o 
prisma institucional, quanto do próprio 
profissional que atua representando 
esta instituição”, acrescentou Saavedra. 
Mais que uma tendência, uma realidade 
e um verdadeiro upgrade no quesito 
responsabilidade. 
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INOVAÇÃO – Autorregulação

INICIATIVA
TRANSPARENTE

BRASINFRA (Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações 
de Classe de Infraestrutura), propõe autorregulação no setor, como 
“estratégia para o fortalecimento e a recuperação do mercado”, 
durante o seminário  “Integridade e Transparência no Setor de 
Infraestrutura e a Autorregulação”. Alinhado aos novos caminhos 
que o país deseja percorrer, expediente possui orientação semelhante 
à ações adotadas recentemente tanto na gestão pública, quanto 
da própria iniciativa privada em outros ramos de atividade, e 
deve uniformizar processos e sistemas de compliance, adaptados 
ao segmento. Evento também lançou o Instituto Brasileiro de 
Autorregulação do Setor da Infraestrutura – (IBRIC).

Defendida e classificada como 
“premente” por Emir Cadar 
Filho, presidente da BRASINFRA, 

a necessidade de implantação de 
autorregulamentação na Infraestrutura, é 
uma etapa a ser percorrida em direção a um 
“novo ambiente de relacionamento entre 
contratados e contratantes” e que, segundo 
ele, ainda atuaria “minimizando conflitos e 
criando condições para uma competição 
saudável”. Junto à proposta, a BRASINFRA  
também tenciona “maior entendimento 
entre agências reguladoras e as  entidades 
nacionais e internacionais de financiamento” 
como forma de otimização de custos para o 

financiamento de grandes obras. Presente 
ao evento, o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, presente 
ao evento, afirmou que “a questão de 
compliance é fundamental. Temos que 
mostrar que demos a volta por cima” e que, 
é absolutamente natural que investidores 
em busca de parceiros no país mirem 
em quem está “limpo”. O ministro ainda 
ressaltou que este tipo movimentação é 
oportuna e contribui, especialmente com 
o Brasil, em um momento em que ele está 
“caminhando para ter novamente um grau 
de investimento entre as agências de risco 
internacionais”.
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“Estamos nos aproximando de 
um momento de retomada do 

crescimento econômico, que 
significará também a retomada 

do setor de infraestrutura.
Cabe ao setor se preparar para que 

novos problemas não voltem a ocorrer, 
como os que foram enfrentados em 

um passado recente.”

Wagner Rosário
Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU)

DEBATE EM ALTO NÍVEL
Organizados em três  painéis: 

“Oportunidades e Benefícios da 
Autorregulação e Cultura de Integridade sob 
a perspectiva empresarial”;  “Experiências 
exitosas de autorregulação”, e “A Retomada 
de Investimentos no Setor de Infraestrutura”, 
também atenderam ao seminário, o 
ministro da Controladoria-Geral da União 
(CGU) Wagner Rosário, e o presidente do 
Tribunal de Contas da União, José Múcio 
Monteiro, além do presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção Pesada do 

Estado de São Paulo (SINICESP), Luiz 
Albert Kamilos, que afirmou perceber 
um maior engajamento entre o poder 
público e o empresariado, e que junto à 
uma atuação consistente do Instituto, há 
uma chance real de acelerar o segmento 
de Infraestrutura: “O governo quer 
executar, mas ainda está um pouco 
atado, e a autorregulação proposta pelo 
IBRIC poderá agilizar a realização dos 
processos de concessões, PPPs, e obras 
novas”.

CONTROLE
Por fim, mas não menos importante, 

durante as considerações finais do 
Seminário, que contou com apoio do 
Instituto Ethos, da International Finance 
Corporation (IFC) e do Centro de Estudos 
em ética, transparência, Integridade e 
Compliance da Escola de Administração 
de Empresas da FGV (FGV-Ethics), o 
ministro da CGU, Wagner Rosário, 
afirmou que o tema do evento tem 
relação direta com o os assuntos centrais 
tratados pela Controladoria: “Estamos 
nos aproximando de um momento de 
retomada do crescimento econômico, que 
significará também a retomada do setor de 

infraestrutura. Cabe ao setor se preparar 
para que novos problemas não voltem a 
ocorrer, como os que foram enfrentados 
em um passado recente”, alertou. Para 
ele, os riscos ao que o setor foi exposto 
já estão claros, bem como a forma de 
mitigá-los: políticas de integridade e 
gestão transparente. Por fim, o ministro 
avaliou que a iniciativa da BRASINFRA, 
se soma a um esforço por mais 
previsibilidade no país: “Temos muitas 
coisas a vencer, entre elas a insegurança 
jurídica do país”, concluiu o ministro, 
explicitando que esta é uma tarefa à 
várias mãos.
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AS CORES DA

SEGURANÇA
           

Dona de uma história que se funde 
com a própria evolução do conceito de sinalização 

viária no Brasil, a Indústria de Tintas Ltda. - INDUTIL - marca 
sua sexta década de atuação, elevando padrões de qualidade e exercendo 

com grande desenvoltura sua posição de vanguarda no setor. Corresponsável pela 
melhoria das condições de rodagem a nível nacional (este processo inexorável que ocorre, 
literalmente a olhos vistos), a empresa teve papel central também, no empuxo por 
maior suporte técnico e incremento tecnológico, em um segmento de alta visibilidade, 
que salva vidas em silêncio.



RODOVIAS&VIAS 69

60 ANOS NA ESTRADA

Um facho de luz ilumina uma trajetória brilhante. 
Tempo e espaço, espremidos entre os 
milissegundos da percepção adequada dos 

contrastes, descortinam-se nas variáveis que resultam 
na leitura correta da rodovia. A velocidade – sempre 
ela – passa quase despercebida diante da avidez com 
que a noite engole as horas do motorista. Imerso em 
pensamentos, compromissos e no jogo de sombras, 
mais um destino segue seu curso, obediente às linhas 
sobre o asfalto. Notada sempre em dois tipos de ocasião, 
- ou quando em bom estado ou quando faltam, as tais 
linhas (e demais sinais horizontais), constituem de fato, 
o fio condutor de um caminho seguro: “É a orientação 
que acompanha o usuário do início ao fim da sua rota, 
sem dúvida. Corriqueiro? Por certo. Mas é um raciocínio 
que deixa implícita uma responsabilidade que incide 
diretamente no tipo de premissa que esta companhia 
segue”. Mais que um bom argumento de venda, esta noção 
intrínseca parece permear o alinhamento intransigente dos 
experientes gestores que receberam uma das equipes da 
Rodovias&Vias na sede da INDUTIL na capital do Estado 
de São Paulo, para explicar os caminhos percorridos pela 
empresa, bem como seus procedimentos, soluções e mais 
recentes inovações. O caráter eminentemente técnico, 
da conversa, entretanto, foi aos poucos sendo ponteado 
pelas razões de ser de uma marca cuja prerrogativa é ser 
completa: “A INDUTIL busca a tecnologia, desenvolve a 
especificação, norteia a utilização, capacita a aplicação, 
e por fim, provê a assistência técnica. Essa é a garantia 
que oferecemos aos clientes que optam pelos nossos 
produtos”, frisou Luiz Carlos Martire, diretor Presidente do 
Conselho de Administração. 
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Operando desde 1959, como fabricante 
de tintas industriais, a INDUTIL passou a ter 
em definitivo uma orientação especializada, 
voltada às soluções para demarcação 
viária, nos anos 1970, mais precisamente 
em 1972. “Tivemos a percepção de que 
era necessário melhorar a segurança viária. 
Nesta época, observamos um crescimento 
muito grande no número de veículos e uma 
das primeiras instituições do país a sentir 
os resultados deste aumento de demanda, 
foi o DER/SP. Esta frota crescente, exercia 
em consequência, maior desgaste sobre 
o pavimento e a sinalização horizontal, de 
tal sorte, que o que se tinha disponível no 
Brasil, já não atendia mais à necessidade”, 
relembrou o diretor. E neste contexto, no 
qual sequer existia ainda uma norma nacional 
consolidada, a INDUTIL lançou-se ao exterior 
mirando o que os países mais avançados 
e tradicionais no rodoviarismo, tinham a 
oferecer neste sentido, frutificando em uma 

das primeiras parcerias tecnológicas da 
empresa, com a extinta empresa alemã 
Hoechst. “Compramos os royalties das 
melhores tintas de demarcação na Europa 
naquele momento, trazendo-as em primeira 
mão para cá”, revelou, explicitando desta 
forma uma característica arraigada aos 
alicerces do perfil institucional: a constante 
busca por excelência. “Colocado o problema, 
encontrada a solução, junto ao DER/SP e ao 
IPR – Instituto de Pesquisas Rodoviárias – 
trabalhamos com o intuito de dotar o país de 
campos de prova, os chamados test decks, 
para avaliar a performance destas tintas, 
e finalmente estabelecer parâmetros que 
pudessem gerar os elementos necessários 
para a elaboração das especificações 
técnicas destes órgãos”. Neste ínterim, 
já com capacidade fabril instalada e 
disponibilidade de insumos para produção, 
mais uma vez, a INDUTIL passou por uma 
reformulação, passando a ser dedicada à 
produtos de segurança viária, ampliando 
assim seu portfolio, em uma orientação que 
perdura até os dias de hoje. 

“Tivemos a percepção de que era 
necessário melhorar a segurança 
viária. Nesta época, observamos 
um crescimento muito grande 
no número de veículos e uma das 
primeiras instituições do país a 
sentir os resultados deste aumento 
de demanda, foi o DER/SP. Esta frota 
crescente, exercia em consequência, 
maior desgaste sobre o pavimento e a 
sinalização horizontal, de tal sorte, que o 
que se tinha disponível no Brasil, já não 
atendia mais à necessidade. ”

Luiz Carlos Martire
Diretor Presidente do Conselho de Administração
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TIMELINE
1959 FUNDAÇÃO

2019 - 60 ANOS

1970

2005

2011

2016

2018

1990

2007

2017

2010

1998

Demarcação
Solvente

Interlight e
Supercri

Demarcação
Água

Acquaplast HD

Base Água
Alto Sólidos
Acquatrafic

Acrílica-Epóxi
Base água
Acquabike

Acquaplast EPX

NOVA
GESTÃO

1996

50
ANOS
2009

NOVA
FÁBRICA 

2015

Demarcação
Água

Acquaplast

Plástico
a Frio

Inducold

Acquaroute
Inducold 1:1

Pisopró+

Antipichação
Induclean

TERMO
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HISTÓRIA 2: INOVAÇÃO E NOVA GESTÃO
No fulcro do constante aprimoramento, 

a linha do tempo da empresa acusa ainda 
mais um punhado de “primeiros”. Da 
base de emulsionantes com solventes 
nos anos 70 à revolucionária “base água” 
nos anos 1990, que por sinal coincide 
ainda com uma importante adição, mas 

desta vez ao “time” INDUTIL: a entrada 
do diretor e também superintendente 
da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), Helio Moreira. “Dando 
seguimento aos trabalhos que já haviam 
sido iniciados, nós intensificamos 
Pesquisa e Desenvolvimento, bem 
como a rastreabilidade dos produtos, e 
mesmo a estrita correspondência destes 
com as normas, obtendo sucesso neste 
sentido em toda a linha. Mesmo produtos 
novos, como o Acquabike, Acquaroute 
e o Acquaplast EPX, este último uma 
absoluta novidade no mercado, contam 
com estes expedientes, que garantem 
excelente controle e monitoramento 
de desempenho”, avaliou o diretor, 
indicando outra seara na qual a empresa foi 
pioneira. Discorrendo acerca de algumas 
características dos produtos, como o 
Acquabike, desenvolvido para aplicação 
em ciclovias e que possui propriedades 
antiderrapantes, o executivo, de forma 
insuspeita, acabou por revelar outra 
característica do corpo técnico: a paixão. 
Afinal, pouquíssimas pessoas, em visita de 
férias à “Disneylândia” observaria – quanto 
mais tiraria fotos – dos pisos com grooving 
no “Magic Kingdom” que recebem este 
tipo de tratamento: “Veja só a preocupação 
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“Dando seguimento aos trabalhos 
que já haviam sido iniciados, 

nós intensificamos Pesquisa e 
Desenvolvimento, bem como a 

rastreabilidade dos produtos, 
e mesmo a estrita correspondência 

destes com as normas, obtendo sucesso 
neste sentido em toda a linha. Mesmo 

produtos novos, como o Acquabike, 
Acquaroute e o Acquaplast EPX, este 

último uma absoluta novidade no 
mercado, contam com estes expedientes, 

que garantem excelente controle e 
monitoramento de desempenho. ”

Helio Moreira
Diretor da Indutil

deles com a acessibilidade e a segurança. 
Isso ajuda a evitar acidentes. Ao contrário, 
por exemplo, de algumas pinturas que 
vimos em ciclovias, que com a chuva, 
perdem completamente a aderência”, 
disse o diretor. “Com a lâmina sobre a 
superfície, é preciso levar em conta que a 
tinta deve possuir algumas propriedades, 
de modo a garantir a retrorrefletividade, 
mesmo sob esse acúmulo”, contou 
Helio, referindo-se no caso, ao produto 

indicado para estas situações, e que 
também possui capacidade de dispersar 
a água, o INDUCOLD. Ainda visando alto 
desempenho aliado à baixa manutenção, 
no portfolio, o diretor elencou outro item 
que possui características desejáveis 
em ambientes expostos, o INDUCLEAN, 
apresentado em 2010 e concebido para 
benfeitorias públicas, na pintura de 
paredes, para prevenir danos por atos de 
vandalismo, como pichações.  
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Francisco "Pantico" Morais Costa  
Soldador da OAS 

MODUS OPERANDI
José Garcia. “Não existem atalhos nem 
chicanas para o Marketing, para a simples 
venda do produto. Nós não nos isentamos 
da performance”, explicitou. “E este é um 
cuidado que se estende à toda a linha. 
Temos a consciência de que atuamos em 
um segmento de segurança, e que por isso 
mesmo, não tolera nenhum tipo de falha. 
Qualquer que seja a função para a qual 
desenvolvemos uma solução específica, 
nós nos cercamos de elementos robustos 
o suficiente para atestá-la. Mais do que 
uma garantia para nós, é uma forma de 
assegurar que o usuário, que o cliente, 
realmente usufruam de forma plena do 
potencial pretendido”, finalizou o diretor. 

“Temos a consciência de que 
atuamos em um segmento de 
segurança, e que por isso mesmo, 
não tolera nenhum tipo de falha. 
Qualquer que seja a função para a qual 
desenvolvemos uma solução específica, 
nós nos cercamos de elementos robustos 
o suficiente para atestá-la. Mais do que 
uma garantia para nós, é uma forma de 
assegurar que o usuário, que o cliente, 
realmente usufruam de forma plena do 
potencial pretendido. ”

Paulo José Garcia
Diretor Comercial da empresa

Reportagem especial
indutil

Naturalmente, produtos de alto 
desempenho requerem alguns cuidados 
e estrita observância nas aplicações, 
além é claro da obediência aos critérios 
estipulados para a correta aplicação. “Como 
temos o compromisso de entregar um 
produto completo, que atenda exatamente 
ao que se espera dele, sem dúvida, 
podemos afirmar que um dos diferenciais 
da INDUTIL – muito por conta do fator 
responsabilidade, como mencionado, é a 
assistência técnica que oferecemos”, disse 
o diretor Comercial da empresa, Paulo 
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Como forma de manter-se em sintonia com 
o que de mais contemporâneo existe em 
termos de desenvolvimento, a INDUTIL, para 
além da ABNT e outras associações, também 
participa ativamente como membro da 
ATSSA – American Traffic Safety Services 
Association (ou Associação Americana 
de Serviços de Segurança no Trânsito, em 
tradução livre) – entidade referência em 
termos mundiais, que congrega o topo 
da indústria e da academia, oferecendo 
certificações, treinamentos além de 
concentrar em alto nível os debates acerca 
da segurança viária. Todo este know how 
e disposição para o avanço – norte da 
empresa até aqui – certamente tiveram 
uma contribuição fundamental para a 
consolidação da presença da companhia 
em mais 6 mercados da América do Sul, 
incluindo Argentina, que possui inegável 
tradição rodoviarista, e países com cenários 
desafiadores, como Bolívia e Peru. Mais 
do que oportunidades de negócio, esta 
atuação é o testemunho da capacidade 
de adaptação e do preparo que a empresa 
consistentemente construiu ao longo das 
suas seis décadas de existência. De fato, 
avaliando os temas da segurança viária no 
Brasil até hoje, extensamente abordados por 
Rodovias&Vias em edições anteriores, fica 

patente mais 
do que a mera 
participação da 
INDUTIL em um 
segmento que vem 
ganhando destaque pelas 
novas políticas adotadas por 
diversas esferas do poder público, 
e mesmo por conta da pressão de um 
perfil de usuário cada vez mais exigente 
com as vias pelas quais trafega com 
sua família. Desta forma, fica evidente a 
contribuição histórica de uma marca que 
se prepara para os próximos 60 anos de 
evolução do tema.

Reportagem especial
indutil
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Reportagem especial
indutil

DO ALTO DOS 50, CELEBRANDO OS 60

Rodovias&Vias esteve presente a 
uma (justa) homenagem do Sindicato 
da Indústria da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo (SINICESP) 
às 6 décadas de atuação da INDUTIL, 
ocasião em que estiveram presentes 
diversas personalidades e autoridades da 
engenharia construtiva e do rodoviarismo 
que lançou as bases para a vanguarda do 
modal em todo o Brasil. Mais do que um 
evento comemorativo, o Sindicato, que 
completa 5 décadas de intransigente 
defesa do setor em 2019, na figura de 
seu presidente, Luiz Albert Kamilos, 
ressaltou as ponderáveis contribuições 
que a empresa foi capaz de trazer ao 

longo do tempo, mirando o constante 
aprimoramento da segurança viária 
no segmento de sinalização: “É uma 
grande satisfação podermos prestar 
este reconhecimento à INDUTIL, que 
desde sua fundação em 1959, exerce 
uma posição destacada em sua área 
de atuação, rompendo paradigmas, 
investindo pesado em inovações que 
possibilitaram o oferecimento de produtos 
de alto desempenho, algo que trouxe 
maior refinamento ao mercado, e que 
inquestionavelmente é um dos fatores 
pelos quais desfrutamos hoje de um 
maior nível de segurança em nossas 
rodovias”, assinalou. Se por um lado a 
história da INDUTIL é permeada pelo 
avanço tecnológico, também há outros 
aspectos importantes que se devem ao 
apetite em vencer desafios que marca a 
companhia, como relembrou Luiz Carlos 
Martire, diretor Presidente do Grupo 
Eritram e sócio da INDUTIL: “Nós viemos 
de um tempo em que era necessário 
buscar soluções capazes de suportar os 

“Eu agradeço a significativa 
homenagem do SINICESP.
Assim como agradeço à São Paulo 
pelas oportunidades que tivemos,
de poder trabalhar buscando
sempre a excelência.”

Ivo Martire
Sócio Fundador da INDUTIL
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novos rumos que as rodovias do estado de 
São Paulo tomavam, com maior volume 
de tráfego, maior exigência. Foi quando o 
DER avaliou a necessidade de tecnologias 
e produtos capazes de atender de forma 
efetiva a este novo tipo de nível de 
utilização, e foi quando partimos em busca 
de respostas nos países que detinham 
as mais avançadas técnicas e materiais 
neste segmento. Foi a partir destes novos 
elementos, testados, e aprovados com 
absoluto rigor, que foi possível estabelecer 
as primeiras normas técnicas para as tintas 
de sinalização viária, um salto importante 
em direção a um padrão que se traduziu 
em uma segurança mais elevada aos 
usuários”, comentou. De fato, é possível 
ainda apontar que a empresa teve seminal 
participação em outra ação de sucesso, 
esta em escala Federal (e acompanhada 
de perto pelas equipes de Rodovias&Vias), 
implantada pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
o BR-LEGAL, ao participar, com todo o seu 
expertise, na elaboração do chamado 
“Caderno de soluções”, que embasou o 
exitoso programa. Findos os discursos, 
representantes do SINICESP entregaram 
ao sócio Fundador da INDUTIL, Ivo Martire, 
o ilustre precursor das orientações do 
dinamismo que marcam a empresa 
até hoje, uma placa comemorativa em 
alusão aos grandes feitos da empresa 
em seu profícuo caminho “Eu agradeço 
a significativa homenagem do SINICESP. 
Assim como agradeço à São Paulo pelas 
oportunidades que tivemos, de poder 
trabalhar buscando sempre a excelência”, 
registrou o grande pioneiro. 

Terezinha Regina Martire, Luiz Martire e Rodrigo Martire

Hélio Moreira, Marco Túlio e Ivo Martire

Hélio Moreira, Luiz Martire, Ivo Martire, Francisco Machado e Luiz Martire Filho



Mais do que uma feira restrita ao setor de pavimentação, como sua denominação 
pode dar à entender, a PAVING EXPO, consolidou-se como um ponto de encontro 
definitivo para os principais players do rodoviarismo brasileiro. Representantes de 
segmentos como equipamentos e dispositivos para operação, sinalização viária, 
ITS e ciclos técnicos com renomados palestrantes, deram o tom que caracterizou o 
evento ao qual Rodovias&Vias teve a oportunidade de participar: resiliência, força e 
disposição para avançar com excelência e inovação. 

UNIVERSO EM 
EXPANSÃO

EVENTOS
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Em um cenário em que os 
cobertores dos investimentos 
em infraestrutura em geral 

encurtaram, e especialmente o setor 
de transportes rodoviários (bem 
como toda seu ciclo produtivo) sofreu 
com diversos adventos impactantes, 
a grande adesão de empresas, 
refletiu uma aposta, não apenas na 
sobrevivência, mas na expectativa 
positiva de que aproxima-se um novo 
e mais dinâmico momento para o 
modal predominante na matriz de 
transportes brasileira. Os números 
não mentem e atestam o sucesso da 
edição 2019. Confira-os. 
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Dentre o sortimento de expositores 
verificado, destacava-se o estande 
da MARVITEC. Sempre bastante 

prodigiosa em trazer novidades, a empresa – 
como era de se esperar - não desapontou, com 
soluções bastante interessantes sob o prisma 
do “Homem na estrada”. Antes de dar um giro 
mais detido pelos equipamentos apresentados, 
Rodovias&Vias teve a oportunidade de 
conversar com Sandro Rubim, CEO da MARVITEC, 
acerca de suas impressões do evento: “É uma 
feira que apresenta uma qualidade técnica 
muito grande, que conta com a presença de 
todos os órgãos fiscalizadores, dos órgãos 
normativos, do próprio DNIT e diversos clientes 

Pauta recorrente para a Central de Jornalismo, as searas da segurança viária e da 
sinalização também foram (amplamente) contempladas em diversos eventos ao 
longo deste ano. Longe de ser uma exceção, a “Paving Expo” contou com a adesão de 
representantes de grande envergadura em ambos os setores, que puderam apresentar 
inovações tecnológicas significativas para o mercado, e mesmo para o aprimoramento de 
processos produtivos de elementos essenciais para o rodoviarismo e a operação rodoviária.

A VIDA NAS 
ENTRELINHAS

dá área de pavimentação, com os quais 
não tínhamos esse contato mais próximo, 
e nos surpreendeu muito bem também a 
presença ostensiva de praticamente todos 
os players da área de sinalização do Brasil. 
Nós tivemos a oportunidade de trazer as 
nossas soluções, como elas realmente são, 
em suas reais dimensões, real deal mesmo, 
algo muito interessante, até por que muitas 
vezes não é possível ter uma ideia muito 
precisa observando-as em uma rodovia, 
de passagem, ou mesmo por um catálogo 
mais detalhado”, resumiu, convidando a 
equipe para conferir alguns destaques com a 
assinatura MARVITEC.

SEGURANÇA VIÁRIA - Equipamentos
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TRUCK MOUNTED ATENUATOR – TMA
“Este é um atenuador de impacto 

para veículos de trabalho em via, que 
dispensa a necessidade de afunilamento, 
de pessoas se expondo ao risco de 
acidentes durante o trabalho e, ainda 
traz a preservação do usuário da via 
na eventualidade de uma colisão”, 
explicou o CEO. Dotado de movimento 
basculante, este dispositivo possui uma 
característica muito positiva para os 
operadores: é capaz de avançar junto 
com os trabalhos. “É uma instalação 
permanente no caminhão, que não 
necessita de engates de qualquer tipo, 
nem de montagem, basta acioná-lo”, 
disse Sandro, acrescentando: “Aqui 
no Brasil ele é uma inovação, mas em 
diversos países ele já é uma realidade. 
Neles, nenhuma equipe de manutenção/
construção entra na pista se não 
estiver com um desses designado em 
conjunto”, disse. E o CEO não se refere à 
países distantes do contexto brasileiro: 
“Temos entre os nossos vizinhos uma 
adoção maciça destes equipamentos, 
como a Argentina, que nos últimos 
meses adquiriu mais de cem unidades 
destes”, revelou. Ainda, é bastante 
válido ressaltar que o TMA é um produto 
certificado em concordância com as 
normas americanas, que são das mais 
exigentes do mundo, assim como 
os demais produtos da companhia. 
Fabricado pela Trinity Highways, uma 
das maiores empresas do mundo em 

desenvolvimento e fabricação de produtos 
voltados à segurança rodoviária, e parceira 
da MARVITEC não apenas no Brasil, mas na 
América do Sul, o TMA é importado com 
exclusividade pela empresa “o que não 
deixa de ser uma garantia de performance”, 
avaliou Sandro, que recomenda absoluta 
atenção à validade das certificações por 
parte tanto de compradores, quanto de 
órgãos fiscalizadores brasileiros: “É algo 
que pode ser facilmente aferido por meio 
de cálculos de coeficientes de deformação 
e contenção”, falou, emendando um 
alerta “Infelizmente, vemos empresas que 
apresentam certificado como abalizador 
de performance. Porém é importante 
ressaltar que um dispositivo de contenção 
certificado, tem sua validade apenas 
quando utilizado e instalado exatamente 
da forma que foi efetivamente testado. 
Fora dessa condição, o certificado não vale 
nada em termos técnicos. Por outro lado, 
é importante ressaltar que um dispositivo, 
para obter certificação, obrigatoriamente 
necessita ter sido aprovado em ensaios 
de impacto efetivos. Há atualmente 
empresas que apresentam simulações 
de computador como justificativa para 
seus produtos, o que além de não atender 
às normas europeias, norte americana e 
brasileira, coloca em risco a integridade 
física dos usuários da via, finalizou.

“Infelizmente, vemos 
empresas que apresentam 

certificado como abalizador de 
performance. Porém é importante 

ressaltar que um dispositivo de 
contenção certificado, tem sua 

validade apenas quando utilizado e 
instalado exatamente da forma que 

foi efetivamente testado. ”
Sandro Rubim

CEO da MARVITEC
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ATENUADORES DE IMPACTOS
Logo após a colisão, basta reposicioná-
lo corretamente, trocar os cartuchos e a 
“cabeça” protetora do primeiro destes, 
para que ele ressuma suas propriedades 
e funcionalidades. “Este modelo pode 
ser reutilizado inúmeras vezes. Não é um 
atenuador de ‘sacrifício’, como alguns 
que existem no mercado e após sinistro, 
exige substituição completa”, frisou. 
Afinado com o conceito de “rodovia que 
perdoa”, Sandro vai além e compara 
custos: “É infinitamente mais barato 
dirimir a gravidade de uma colisão por 
meio de um dispositivo destes, algo que 
é matematicamente comprovado, do 
que correr o risco de deixar acontecer 
uma colisão com uma barreira fixa, que 
possa causar uma fatalidade e gerar um 
contencioso, ou mesmo uma indenização 
de alto valor. Além do mais, vida humana 
não tem preço. Ponto final”, avaliou.  

Com aplicação para locais de 
bifurcação, ou mesmo nos chamados 
“submarinos” nas praças de pedágio 
(onde são de uso obrigatório, de acordo 
com as legislações americanas e da União 
Europeia), os amortecedores trazidos 
pela MARVITEC, possuem também uma 
função rediretiva, não permitindo que o 
veículo, na eventualidade de uma colisão, 
venha a transpassar para o lado oposto. 
“Essa é uma peculiaridade importante, 
pois evita o envolvimento de um número 
maior de veículos em uma situação como 
esta. Então, se a colisão for frontal, como o 
dispositivo é telescópico, ele “recolhe” (de 
forma calculada e progressiva, trazendo 
o carro até a velocidade zero) e amortece 
a batida por meio dos seus cartuchos de 
dissipação de energia, que podem ser 
substituídos. E, se o impacto for lateral, 
ele contém e redireciona o automóvel 
para o sentido correto”. Em tempo, este 
é um produto que, de acordo com o CEO, 
permite uma manutenção imediata. 

“É infinitamente mais barato dirimir 
a gravidade de uma colisão por meio 
de um dispositivo destes, algo que é 
matematicamente comprovado, do 

que correr o risco de deixar acontecer 
uma colisão com uma barreira fixa,

que possa causar uma fatalidade e 
gerar um contencioso, ou mesmo uma 

indenização de alto valor. Além do mais, 
vida humana não tem preço. Ponto final.”

Sandro Rubim
CEO da MARVITEC
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BARREIRAS METÁLICAS “NEW JERSEY”
Totalmente produzido no Brasil 

e certificado, este é um produto que 
possui diversos níveis de contenção, 
podendo atender à variados níveis 
de exigência. Altamente produtivo, 
por conta da facilidade de aplicação e 
eventual manutenção, que demanda 
pouca mão de obra – e que não precisa 
ser especializada – para sua montagem, 
os “New Jerseys metálicos” da Marvitec 
possuem também alta durabilidade, 
com garantia de 30 anos contra 
defeitos de fabricação e/ou corrosão 
e podem substituir, de acordo com o 
CEO, com vantagens, seus análogos em 

concreto. “São módulos de 6 metros de 
comprimento, unidos por encaixes e 
parafusos. É um sistema de montagem 
muito leve. Nos Estados Unidos e Europa, 
eles são muito utilizados em segmentos 
de vias com duplo sentido, com 
pouquíssima, ou quase nula interferência 
dimensional nas pistas. Outro ponto, 
é que por não serem rígidos como os 
exemplares em concreto, eles tendem a 
ser bem menos agressivos”, comentou. 
Ainda, de acordo com informações da 
MARVITEC, os “New Jerseys metálicos”, 
aceitam pintura, bem como a aplicação 
de matérias refletivos.
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MAIOR PRODUTIVIDADE TAMBÉM
NA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Também afeitos às inovações dos 
parques gráficos, onde são “rodados” os 
exemplares como este que você tem em 
mãos, Rodovias&Vias não pôde deixar 
de notar as modernas impressoras, e a 
Cut Work Table (CWT), apresentadas pela 
empresa VIAS DO FUTURO, bureau de 
sinalização. Trabalhando com insumos 
de alto desempenho (e normatizados, 
como por exemplo as películas Avery 
Dennison) para o uso no segmento 
rodoviário, a qualidade de impressão, 
é um dos diferenciais da empresa. 
Diferentemente das aplicações que se 
utilizam de sobreposição, os materiais 
fornecidos pela VIAS DO FUTURO, são 

dotados de maior durabilidade e, não 
delaminam, sendo mais resistentes à 
lavagem por pressurizadores e mesmo 
à ação de intempéries. Já a CWT, que 
funciona basicamente como uma 
laminadora, por conta de o substrato ser 
um material rígido, como as chapas de 
ACM (Aluminium Composite Material 
ou “material compósito de alumínio”, 
em tradução livre), traz vantagens em 
relação às já conhecidas calandras 
verticais. “Por permitir o uso de duas 
bobinas, ‘rolo sobre rolo’, há um enorme 
ganho de velocidade, sem nenhum 
prejuízo à qualidade. Na verdade, esta 
máquina executa o processo de tal 
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“Se levarmos em conta que a 
maioria das aplicações para 
sinalização vertical ainda é 

feita manualmente, os ganhos 
produtivos são enormes,

sem contar que as quebras, isto é o 
desperdício de material é muitíssimo 
reduzido. Estamos falando aí de uma 

redução de tempo que pode bater em 
torno de 40% e de uma redução de 

perdas próxima de zero.”
Marcio Reginaldo Bezerra

Consultor da MARVITEC

forma, que não deixa bolhas. Mesmo 
clientes que fazem uso de película 
sobre película mostraram interesse, 
por conta da maior precisão”, detalhou 
Marcio Reginaldo Bezerra, consultor da 
MARVITEC, controladora da companhia. 
“Se levarmos em conta que a maioria 
das aplicações para sinalização vertical 
ainda é feita manualmente, os ganhos 
produtivos são enormes, sem contar 
que as quebras, isto é o desperdício de 
material é muitíssimo reduzido. Estamos 
falando aí de uma redução de tempo 
que pode bater em torno de 40% e de 
uma redução de perdas próxima de 
zero”, comparou. “Com isto, reduzimos 

também os custos, os prazos de entrega e 
consequentemente, temos a capacidade 
de atender a um maior número de 
projetos”, revelou. Mais que um ganho 
competitivo, conforme assinalado, não 
deixa de ser interessante notar como, 
mesmo ganhos de escala e qualidade 
em áreas insuspeitas à primeira vista, 
podem contribuir para uma dinâmica 
mais eficiente destes elementos 
essenciais à qualquer tipo de sistema 
viário que, uma vez que podem ser mais 
rapidamente repostos e instalados, 
consequentemente contribuem para um 
tráfego mais seguro.
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Foi durante a Paving Expo em sua 
edição de 2019 (mais detalhes 
neste número), que Rodovias&Vias 

pôde conhecer um pouco mais sobre 
estes dispositivos que prometem ser uma 
abordagem interessante para o grave 
problema da segurança dos operadores e 
trabalhadores em intervenções rodoviárias. 
Dotado de leds potentes, kit completo 
de Equipamentos de Proteção Individual 
(inclusive óculos de segurança) e uma base 
rústica (onde estão abrigados boa parte dos 
eletrônicos que garantem seu funcionamento, 
bem como a sua bateria), o soturno, calado e 
ainda assim, estranhamente carismático RSR 
003, dava mostras claras de cumprir bem o seu 
papel, (ao menos em meio ao que a equipe 
apurou dos comentários dos visitantes): ele 
realmente chamava atenção. “Ele vem mesmo 
para tirar o 'homem bandeira' desta área de 
risco, onde os motoristas chegam com mais 

O motorista mais experimentado já teve a oportunidade de testemunhar: Ao longe, 
sempre no mesmo e impassível ritmo, a figura de um “homem bandeira” agitando o 
braço, em um constante alerta. Só que não. Ao chegar mais perto, e consequentemente 
reduzindo a velocidade, o que se vê é um autômato, cujos movimentos mecanizados 
emulam os perigosos e cansativos afazeres e gestual destes sinalizadores. Atendendo pelo 
codinome RSR 003 – Robô de Sinalização Rodoviária Versão 3 – ele tem a missão, como 
todo dispositivo desta natureza em essência tem, de suprimir o mais sensível fator em 
uma situação de trabalho repetitivo e potencialmente arriscada: o elemento humano.

MAR DE RISCOS

SEGURANÇA VIÁRIA – RSR 003

velocidade. É uma solução que pode ser 
usada tanto de dia quanto de noite e visa 
dar mais segurança para os colaboradores 
e consequentemente para a empresa que 
o utiliza”, avaliou sinteticamente Obedes 
Júnior, administrativo da empresa ACMETEC 
– Acionamentos Mecânicos e Tecnologia 
Ltda, responsável pelo desenvolvimento do 
robô, detalhando algumas especificações: 
“Tivemos o cuidado de programa-lo, 
observando os movimentos com intervalos 
da forma mais natural possível. Neste 
modelo, temos uma bateria estacionária 
capaz de trabalhar 60 horas sem parar, com 
um tempo de recarga de 8h, e com sensores 
que detectam as condições de luminosidade 
ambiente, acionando ou desligando os a 
iluminação do produto”, especificou. Com 
três pontos de fixação em seu suporte, 
o RSR 003 ainda pode ser desmontado 
facilmente, de forma modular, para facilitar 
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o transporte e a estocagem, sem maiores 
cuidados. “O elemento mais sensível é o 
braço mecânico, cuja posição de parada 
tem que ser observada e não muito mais 
que isso”, acrescentou Junior. Vale ressaltar 

“Ele vem mesmo para tirar o 
'homem bandeira' desta área de 
risco, onde os motoristas chegam 
com mais velocidade. É uma solução 
que pode ser usada tanto de dia quanto 
de noite e visa dar mais segurança para os 
colaboradores e consequentemente para 
a empresa que o utiliza.”
Obedes Júnior
Administrativo da empresa ACMETEC
(Acionamentos Mecânicos e Tecnologia Ltda)

que o RSR 003 foi aprovado e atualmente 
é empregado pelo Grupo Arteris, dentro 
de uma espécie de “homologação” que 
estabelece dimensões, características e 
padrões de performance estritos. “mas é 
claro, há possibilidade de customização 
por parte do cliente. Procuramos adequar o 
produto o máximo possível à realidade do 
cliente”, frisou.

A CURIOSA HISTÓRIA DE UM
ATROPELAMENTO ROBÓTICO

Durante a conversa, Júnior revelou que, 
de fato o RSR 003 chegou a passar por um 
“batismo de fogo”, como relatou: “Tivemos a 
notícia de um cliente, que nos deu conta do 
tombamento de um veículo em cima de um 
dos nossos dispositivos”, disse. “Uma situação 
que poderia ter tido consequências terríveis, 
como o próprio motorista em questão 
rapidamente avaliou, pois uma vez fora do 
furgão, bastante transtornado, ele julgava 

ter acabado de matar uma pessoa. O que 
felizmente – e obviamente - não aconteceu. 
Na verdade, esse motorista somente se 
convenceu quando finalmente seu veículo 
foi desvirado e ele efetivamente viu o 
Robô”, revelou Júnior diante de um repórter 
que não conseguiu disfarçar o riso. “Ao 
invés de um robô, facilmente substituível, 
poderia ser uma pessoa fundamental para 
sustentar uma família”, relembrou.

SOBRE A ACMETEC
Formada por um time de jovens engenheiros, 

enxuta e focada em pesquisa e desenvolvimento, a 
ACMETEC possui como um de seus maiores trunfos, 
a característica de buscar a inovação com propósito, 
como o próprio Junior explicou: “Sabemos que o 
tempo todo a tecnologia puxa inovações e que, 
aperfeiçoamentos são sempre bem vindos, não 
importa o quão bem sucedido um produto possa 
ser. No caso do RSR 003, já estamos trabalhando em 
versões com capacidade de monitoramento, dotada 
de placas solares. De forma geral, é um campo vasto, 
com muitas possibilidades de incremento”, falou.
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Com crescimento reiteradas vezes acima das médias global e 
regional, o Paraguai, do presidente Mario Abdo Benítez (Asociación 
Nacional Republicana – ANR), tem sido bem sucedido em reforçar uma 
nova cultura nacional. Ávido por desenvolver sua infraestrutura, o país 
trabalha em ritmo pesado e acelerado, para manter-se em evidência 
como uma opção viável para os capitais estrangeiros. Alto Índice de 
Desenvolvimento Humano, aliado ao compromisso contínuo com a 
disciplina macroeconômica (que já rende frutos, como a proximidade ao 
grau de investimento, de acordo com a qualificação da Fitch), a república 
tem na estabilidade, na segurança, e na resiliência à crises externas, os 
pontos fundamentais para sua formidável capacidade de atração.

Baixa pressão fiscal, baixos custos 
produtivos, excelente ambiente 
de negócios e compatibilidade 

cultural”. Música para os ouvidos, 
ao cadenciado ritmo da Guarânia, a 
síntese do que representa atualmente o 
Paraguai, proferida por Gabriele Annis, 
embaixador da Itália durante o “Business 
Forum: Italia – Paraguay”, é o tom de uma 
nação alinhada para o desenvolvimento. 
Durante extensas pesquisas promovidas 
por Rodovias&Vias, maior veículo de 
comunicação da engenharia construtiva 
e da infraestrutura do Brasil, as equipes da 
Central de jornalismo, toparam com uma 
coerência e unidade de discursos que, 
sobrepondo-se à mera retórica, refletem 
uma vontade nacional. Mais que isso: 

"
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sugerem um urgente e inadiável encontro 
com um progresso sustentável. Ex-senador 
e ex-presidente do congresso, Mario Abdo 
Benítez, desde a campanha ao palácio de 
Los López, sede do executivo paraguaio, 
já acenava positivamente à iniciativa 
privada, ao destacar apoio aos planos de 
desenvolvimento, ainda que “agregando 
outros fatores importantes”. Tendo “ciência 
do grande déficit de infraestrutura do 
Paraguai”,  Benitez também reafirmou 
diversas vezes que seguirá acrescentando 
ferramentas, como créditos multilaterais 
(como forma de financiamento), bem 
como o incremento às APP’s (Alianzas 
Público-Privadas, equivalentes às Parcerias 
Público-Privadas – PPP’s – do Brasil), como 

RODOVIAS&VIAS96

uma forma de gerar ainda mais confiança. 
“As APP, como sempre expliquei, devem 
ser promovidas também em menor escala, 
para gerar confiabilidade, para que se 
consolidem no mercado financeiro local 
e internacional”, reiterou, revelando parte 
da estratégia que está compreendida 
em 5 anos de gabinete. Mirando no Brasil 
um parceiro econômico imprescindível, 
Benítez asseverou uma grande 
orientação para “fortalecer a integração 
e a conectividade” com o país vizinho, 
observando que “Em toda a transição 
democrática do Paraguai, não pudemos 
construir uma só ponte internacional, 
exceto a da Amizade”. Em tempo, as 
garantias de Benítez para a continuidade 
dos trabalhos, possuem ainda outra função 
“colateral”, uma vez que demonstram, 
por este expediente: “segurança jurídica, 
credibilidade e previsibilidade”.

INTERNACIONAL • PARAGUAY

"As APP, como sempre 
expliquei, devem ser 
promovidas também 
em menor escala, para 
gerar confiabilidade, 
para que se consolidem 
no mercado financeiro 
local e internacional."Mario Abdo Benítez ,

Presidente do Paraguai
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EXECUÇÃO
DE OBRAS

De fato, a determinação da presidência 
é densamente disseminada na principal 
pasta do executivo para estes trabalhos. 
Tanto que o MOPC – Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, sob o 
atual ministro, Arnoldo Wiens Durksen, 
reformulou sua diretoria de Assuntos 
Jurídicos, com vistas a incrementar o 
desempenho do comitê de avaliação 
de licitações, que sofreu duras críticas 
de empresários do setor, em específico, 
alegando anomalias no processo do 
chamado “Mejoramiento de Caminos 
Vecinales” – ou melhoramento de 
caminhos vicinais, no Norte do País. A 
atual administração topou com cerca de 
31 licitações impugnadas de um total de 
80, chamados, que resultaram em atrasos 
nos principais projetos da pasta, gerando 
um nível de execução aquém do esperado 
(11% segundo os dados oficiais de Abril), 
algo incompatível com o que demanda 
o ministro Wiens: “Estamos trabalhando 
para dar estabilidade aos processos, dando 
tranquilidade ao setor construtivo, e de 
obras rodoviárias. Não apenas queremos 
que os empreendimentos continuem, com 
confiança e transparência. Queremos fazer 
com que a infraestrutura do país avance a 
um novo patamar de desenvolvimento.”

“Estamos trabalhando para 
dar estabilidade aos processos, 

dando tranquilidade ao 
setor construtivo, e de 

obras rodoviárias. Não 
apenas queremos que os 

empreendimentos continuem, 
com confiança e transparência. 

Queremos fazer com que a 
infraestrutura do país avance 

a um novo patamar de 
desenvolvimento.” Mario Abdo Benítez ,

Presidente do Paraguai
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precedentes, fixando uma taxa de 10%);  
o imposto aos dividendos e Utilidades 
(IDU), com taxas variantes entre 8% e 15%; 
o imposto de renda de pessoa física (IRP), 
com taxas progressivas entre 8 à10%; 
o imposto de renda aos não residentes 
(IRNR), com taxa de 15%; o imposto ao valor 
agregado (IVA), oscilante de 5% à 10% e 
finalmente o imposto seletivo ao consumo 
(ISC), com alcance entre 1 à 50%. Face a 
alguns ajustes, a proposta encaminhada 
contempla alguns tentos do setor 
agroexportador, com a manutenção do 
sistema de devolução do IVA, a unificação 
de liquidação do IRP e a elaboração de um 
índice para respeitar as correções do ISC, 
todos também pleiteados pelo executivo. 

Também o Senado Paraguaio, apesar de 
bastante fracionado e sem maioria composta 
pelo partido do presidente Benítez (ARN, 
também conhecido como partido Colorado), 
que possui 17 das 45 cátedras da câmara alta, e 
41 de 80 Deputados (e convive com um cisma 
dentro da própria agremiação), por meio de 
sua mesa diretiva, já indicou seguimento à 
um elemento fundamental para assegurar 
o bom desempenho do país no quesito 
“atração de investimentos”: convocou uma 
sessão extraordinária para análise da reforma 
tributária proposta pelo executivo. O projeto, 
que foi discutido durante 6 meses com setores 
da iniciativa privada, contempla a vigência 
de 6 impostos: o IRE, (imposto sobre a renda 
empresarial, que simplificará dois outros 

REFORMAS 

INTERNACIONAL • PARAGUAY
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NÚMEROS
Mesmo ainda colocando “ordem na casa”, 

o novo governo já apresenta alguns números 
ponderáveis quanto à planos de obras para este 
2019. Prontos para colocar “na rua” licitações 
de mais de U$S 1.133 Bilhão, os paraguaios 
pretendem realizar 1.141 Km de “Asfalto 
Nuevo”, consistindo basicamente de obras de 
pavimentação; 2.091 Km de manutenção de 
trechos rodoviários existentes; o empedramento 
de 92 Km de vias em leito natural, e a construção 
de pouco mais de 2,4 Km de pontes. 

Neste contexto, vale ressaltar que o Paraguai 
é composto por 17 Departamentos, que 
podem ser considerados análogos às unidades 
federativas (Estados) do Brasil. Segundo dados 
recentes, o país atualmente dispõe de uma rede 
rodoviária de quase 30 mil Km, com cerca de 30% 
destes pavimentados. 

INVESTIMENTOS PLANEJADOS POR 
DEPARTAMENTO:

Chaco: mais de U$S 280 milhões
75 Km de melhoramento de vias e 270 Km

de construção e manutenção

Canindeyú: mais de U$S 80 milhões
92 Km de Asfalto Novo, 240 Km de manutenção,

574 m de pontes

Amambay: mais de U$S 23 milhões
39 Km de Asfalto Novo, 395 m de pontes

Ñeembucú: mais de U$S 90 milhões
65 Km de Asfalto Novo, 38 Km de manutenção, 75 m de pontes

Central: mais de U$S 93 milhões
205 Km de Asfalto Novo, 141 Km de manutenção

Alto Paraná: mais de U$S 33 milhões 
86 Km de Asfalto Novo, 197 Km de manutenção, 120 m de pontes

Paraguarí: mais de U$S 66 milhões 
80 Km de Asfalto Novo, 130 Km de manutenção,  202 m de pontes

Misiones: mais de U$S 40 milhões
43 Km de Asfalto Novo, 115 Km de manutenção,

26 Km de empedramento

Itapúa: mais de U$S 80 milhões 
176 Km de Asfalto Novo, 143 Km de manutenção, 229 m de pontes

Caazapá: mais de U$S 26 milhões  
61 Km de Asfalto Novo, 34 Km de manutenção, 225 m de pontes

Caaguazú: mais de U$S 36 milhões 
78 Km de Asfalto Novo, 66 Km de manutenção, 201 m de pontes

Guairá: mais de U$S 59 milhões
83 Km de Asfalto Novo, 143 Km de manutenção,

32 Km de empedramento; 79 m de pontes

Cordillera: mais de U$S 30 milhões  
50 Km  de Asfalto Novo, 35 Km de manutenção,

15 Km de empedramento, 75 m de pontes

Itapúa: mais de U$S 80 milhões 
176 Km de Asfalto Novo, 143 Km de manutenção, 229 m de pontes

Caazapá: mais de U$S 26 milhões  
61 Km de Asfalto Novo, 34 Km de manutenção, 225 m de pontes

San Pedro: mais de U$S 120 milhões  
185 Km de Asfalto Novo, 243 Km de manutenção,

19 Km de empedramento, 205 m de pontes

Concepción: mais de U$S 77 milhões 
171 Km de Asfalto Novo, 221 Km de manutenção, 100 m de pontes

Fonte: https://twitter.com/arnoldowiens
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EU TOMO CHIMA!
Ainda que seja do Brasil e nascida em São Paulo capital, Rodovias&Vias mora 

também no Sul. E como é costume disseminado desde as missões ao “Norte Pioneiro” 
do Paraná, o hábito das conversas – tertúlias – ao pé do fogo (ou não), é sempre 
regado à um bom chimarrão. Sob o sol, ou sob a lua, frio à dentro pela madrugada, 
estrada à fora, o “amargo”, é uma constante e unânime entre as equipes deste periódico, 
assim como é unânime, não por acaso, a notória preferência por uma marca de erva 
mate específica. Uma que apresenta, além das conhecidas propriedades benéficas, 
qualidades que se alinham com o perfil dinâmico e resiliente de quem, quando não 
está correndo, precisa voar.

ILEX – Paraguariensis

Há muito os Guaranis e os Charruas 
descobriram na infusão das folhas 
do “Caá-i” (água de erva saborosa) 

um poderoso tônico estimulante, capaz 
de espantar a fadiga (e o frio). Considerado 
um presente de Tupã, o chá mate, bebido 
na forma de chimarrão, caiu no gosto de 
conquistadores e missionários espanhóis, 
bem como de exploradores, em um preparo 
que ganhou contornos ritualísticos (e 
quase religiosos), com a consolidação das 
tradições campeiras dos gaúchos. Logo, 
não há exagero na percepção de que existe 
de fato uma “mística” que envolve o cultivo 
dos melhores ervais, em um processo 
intensamente laborioso de manejo, e de 
minuciosa atenção aos detalhes para um 
bom resultado. Levado ao extremo, de forma 

biodinâmica, a Erva Mate Chimarrão 
“Suprema” da Tertúlia, oferece ao 
paladar uma experiência absolutamente 
invulgar. Forte, robusta, de cor intensa 
e muito aromática, ela tornou-se um 
combustível tão indispensável quanto 
o dos automóveis para as equipes 
de Rodovias&Vias, onde quer que 
estas estejam. Repisando os caminhos 
ancestrais do Brasil, ou por suas novas 
e modernas estradas, pelas trilhas e 
rincões, curiosamente, repete-se o ciclo 
de levar um pedaço de casa, e a reboque, 
trazer junto uma tradição. Seja nas salas 
bem decoradas, no ar condicionado, 
ou no trecho de chão, qualquer tempo 
é boa hora para um bom chimarrão. 
Melhor ainda se for Tertúlia. 
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GESTÃO – SEGURANÇA – MONITORAMENTO – CONSTRUÇÃO
CONSERVAÇÃO – MOBILIDADE URBANA – ESTACIONAMENTOS

Juntamente ao TranspoQuip, o Expo Parking completa a plataforma 
de soluções de Mobilidade Urbana, onde os principais fornecedores 
da indústria apresentam seus mais recentes produtos, serviços e toda 
tecnologia de ponta do setor de estacionamentos.
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O CÓDIGO DE CONDUTA RODOVIAS&VIAS

1 - Amar a Deus sobre todas as coisas.
Desta forma não caímos na tentação de ter amor em demasia pelo dinheiro,

portanto não precisamos nos corromper no altar do deus da pecúnia. 

2 - Não tomar seu Santo nome em vão.
Ao não fazê-lo, nos lembramos de que ao buscar o nome Dele, devemos lembrar que Ele, em se 

buscando se faz encontrar, para nos aconselhar  quanto à retidão do caminho a seguir.

 3 - Guardar domingos e festas 
O mesmo trabalho duro e honesto, pede descanso e refl exão. Observar as datas e efemérides sagradas, 

melhora nossa capacidade de criação e qualidade dos trabalhos que entregamos. Para nossos tempos, é o 
que se pode chamar de “ócio criativo”. 

4 - Honrar Pai e Mãe
Ao nos lembrarmos dos ensinamentos dos que nos antecederam na terra, buscamos seus mais altos 

valores, fazendo com que nossos Pais e Mães sintam-se orgulhosos dos nossos feitos, afastando assim a 
vergonha e a desonra que tantos viveram nos últimos tempos, em especial no Brasil da engenharia.

5 - Não matar
À medida que mantemos nossos negócios sob o manto destes valores, que contribuem para a vida, 

nos voltamos à acepção prática deste artigo da lei. Pois a ganância desmedida e o lucro à qualquer custo, é 
gerador de pobreza, sofrimento e morte, por vezes, de nações inteiras.

6 - Não pecar contra a castidade
O convívio de homens e mulheres de diversas idades nos nossos escritórios e redações, incute desde 

sempre a tolerância e o respeito uns aos outros, conditio sine qua non para qualquer pessoa que deseje 
integrar ou faça parte de nossas equipes.

7 - Não roubar
Ao jamais admitir - em hipótese alguma - que algum colaborador nosso apropriar-se do que não é seu, 

do mais comezinho souvenir de um hotel, até a mais rica oportunidade de aferir lucro indevido de uma 
negociata pública ou privada, nos afastamos de toda sorte de problemas jurídicos e morais.

8 - Não levantar falso testemunho
Por não permitirmos a menor intriga em nossos quadros, nem a difusão de informação dúbia,

afastamo-nos assim de relações promíscuas com agentes públicos e privados. De quebra, não vivemos 
os confl itos comuns aos delatores, tão em voga no Brasil.

9 - Não desejar a mulher do próximo
Fórmula segura de convívio entre os homens e mulheres, com os quais, diariamente nossos 

colaboradores interagem nas inúmeras reuniões e conversas travadas em todo o país, quando dos diversos 
projetos que executamos. Observar este item, é também a garantia de mantermos segura a mais preciosa 

de todas as instituições humanas: a família.

10 - Não cobiçar as coisas alheias
"O SER tem que estar acima do TER" já ensinava o jovem Judeu que chamamos Cristo. Ao respeitar os 

diferentes níveis de riqueza, em especial no universo que vivemos, em que a maioria dos nossos clientes 
detém recursos consideráveis, aprendemos a não invejar e a comemorar sincera e honestamente, cada 

pequena vitória que obtemos, fazendo-nos verdadeiramente prósperos.

compliance – rodovias&Vias

Já tínhamos. Acreditamos que na verdade, sempre o tivemos. Eis que,  instados pelas 
circunstâncias modernas, vimo-nos tentados a revelá-lo. Então o publicamos.

Nosso tão caro, arcabouço moral, capaz de conduzir um grupo de profi ssionais em segurança,  
pelas sempre agitadas águas deste oceano chamado Brasil. Com as exigências conjunturais de 
momento, cremos que a interpretação contemporânea que demos a um dos mais antigos códigos 
de conduta e integridade já escritos pelo homem, pode de alguma forma, contribuir na refl exão 
sobre nossos dias de transeuntes, nesta viagem em comum pelo globo terrestre.

diferentes níveis de riqueza, em especial no universo que vivemos, em que a maioria dos nossos clientes 
detém recursos consideráveis, aprendemos a não invejar e a comemorar sincera e honestamente, cada 

pequena vitória que obtemos, fazendo-nos verdadeiramente prósperos.
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ARTIGO

NON NOVA, SED NOVE

No rol das grandezas absolutas, 
veloz como a alternância dos 
dias, fugidia como o tempo à 

escorrer suas areias, há uma invenção 
do homem. Não, não me refiro à musa 
engenharia. Volto meu olhar enamorado, 
desta feita, à sua irmã – quase gêmea 
- a tecnologia. E na proporção de meu 
encanto, noto, com certa curiosidade, 
é fato, que esta bela entidade causa em 
alguns, pavor e espanto.

Ora, se “Não é cedendo ao ócio, nem 
refestelando-se em plumas que se obtém 
o êxito”, como cinzelou há muito Dante 
Alighieri, tampouco o tangenciaremos, 
desfrutando dos favores generosos desta 
amante absolutamente volúvel, sem 
apelarmos ao arrojo e à coragem de buscar 
novas e melhores formas de fazer o que 
é preciso. E o que é a precisão, senão uma 
forma mensurável de entendermos a 
natureza do mundo?

E por que toco a natureza do mundo, 
esta sim, por vezes calcada no imutável? 
Porque a novidade por sua própria soberba, 
é tão inútil quanto o tal ócio ao qual se 
referia o poeta. Daí a minha opção pela 
divisa latina que encabeça estes parágrafos, 
e não se apaixona por ideias, mas sim pelos 
resultados que elas produzem. Não é 
aferrando-nos ao conceito estabelecido e 
repetindo-o ad infinitum, que exploraremos 
o possível de hoje, inimaginável até ontem.

Todo este palavrório tem uma única 
função: a de alerta. Ajustemos a íris para o 
foco, por tanto, para melhor contemplar 
a evolução dos ensaios de carga em 
pavimentos rodoviários, tema de palestra 
por mim proferida recentemente no 11º 
Congresso da ABCR. E nossos olhos cruzarão 
o medo tecnológico, uma patologia que 
nos impede de avançar paripassu com 
outras nações, mesmo dispondo de iguais 
capacidades e perícia técnica.
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Diretor Geral da Strata Engenharia
Paulo Gontijo 

Deflexões, linhas de influência, bacias 
de deformação, todos indicativos úteis 
para um melhor dimensionamento 
dos nossos pavimentos, que se traduz 
em economicidade, maior vida útil e 
segurança, hoje, podem ser medidos em 
alta definição, com novos instrumentos, 
e aferidos com precisão submilimétrica, 
por super computadores, à razão de 
milhares de cálculos por segundo. 
Anos luz à frente da capacidade de 
processamento de um operoso, mas 
falível, engenheiro e suas fórmulas em 
um memorial, rabiscadas à lápis.

Não é saudável à consciência de 
quem vê o futuro à laser, observar as 
dificuldades de agora, sob as lentes rosas 
da nostalgia ou do comodismo. E sob 
este prisma, o Brasil precisa abandonar 
as trevas para posicionar-se ante à luz 
da modernidade. Não é admissível que 

já bem dentro do século XXI, ainda, 
o país se fie em técnicas e métodos 
– que funcionam, com muito esforço, é 
verdade – mas que rejeitam facilidades e 
já estão ultrapassados, e assim, não mais 
são eficientes.

Não é admissível que aceitemos 
viga Benkelman, tendo à disposição 
equipamentos como o curviametro, 
com superior capacidade, muito mais 
velocidade e assombrosa acurácia. Assim 
como não é admissível que hoje, em 
pleno uso de suas faculdades mentais, 
alguém prefira um carro de boi à um 
moderno bitrem. Reflexão. Desabafo. O 
companheiro que se deu ao trabalho de 
acompanhar até aqui o raciocínio, que 
também reflita: se tem a vontade de rodar 
veloz pelo asfalto ou concreto liso, pela 
rudeza do macadame, ou aos solavancos, 
por um caminho de brita.

* Paulo Gontijo é engenheiro Civil, com pós Doutorado pela UFMG, foi diretor Geral do Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias (IPR), professor titular da UFMG e é diretor Geral da Strata Engenharia.
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ARTIGO

O BRASIL DAS CONCESSÕES

A infraestrutura brasileira, que é de 
má qualidade, tem recebido baixos 
volumes de investimento. Os 

investimentos públicos e privados no setor 
em 2019 devem corresponder a 1,86% do 
PIB, contra 1,81% do PIB em 2018. Mas o Brasil 
necessita de 4,31% do PIB de investimentos na 
infraestrutura por ano, ao longo de no mínimo 
dez anos seguidos, para reduzir gargalos à 
competitividade e aumentar a produtividade. 

Houve baixos aportes tanto públicos 
quanto privados no setor – muito mais 
reduzidos por parte do setor público. O país 
precisa reorganizar as contas públicas para 
que o Estado volte a investir onde ele tem 
responsabilidade. Em paralelo, é preciso ampliar 
os esforços para atrair o capital privado. Muitas 
ações estão ocorrendo nesta seara.

No setor ferroviário, há um pacote de 
processos de renovação de concessões e 
outro com novos projetos em estruturação 
por parte do poder público para serem 
posteriormente licitados para investidores 

privados. Juntos, eles podem injetar 
R$ 62 bilhões em investimentos para 
expandir e aumentar a produtividade 
do sistema ferroviário brasileiro. Um 
aspecto que aumenta a atratividade ao 
setor privado é o maior detalhamento das 
obrigações e dos direitos nos contratos, 
reduzindo zonas cinzentas e delimitando 
riscos importantes.

Nas rodovias, o atual plano do governo 
federal contém 16.500 quilômetros de 
rodovias em fases diversas de estudos 
que podem significar R$ 140 bilhões 
de investimentos. Haverá um modelo 
híbrido, composto por maior valor de 
outorga e menor tarifa de pedágio, par 
selecionar os competidores, modelo não 
visto como o melhor pelo setor privado. 
Mas há bons instrumentos. Um deles 
é uma outorga variável, utilizada pela 
primeira vez nas licitações federais, cujo 
pagamento será trimestral com base na 
receita bruta da concessão. A ideia não 



RODOVIAS&VIAS 107

Presidente-Executivo da ABDIB
Venilton Tadini 

é arrecadar, mas sim oferecer proteção e 
estabilidade para a concessão. Os recursos 
não serão destinados ao Tesouro Nacional, 
mas sim para uma conta vinculada ao 
contrato, provendo recursos para hedge 
cambial e equacionando solicitações de 
reequilíbrio. Houve também simplificação 
para a apresentação e equivalência 
de atestados, o que pode atrair mais 
competidores.

No setor de saneamento básico, há 
uma reforma regulatória em curso que 
objetiva atrair novos investimentos para 
universalizar o acesso e o atendimento. As 
bases são aumentar a segurança jurídica 
e a estabilidade regulatória. Se o atual 
projeto de lei for aprovado, estima-se que 
R$ 500 bilhões em investimentos podem 
ocorrer. Muitos agentes consideram o 
saneamento como o novo pré-sal brasileiro, 
tamanha é a quantidade de oportunidades. 
Com investimento pesado, é possível 
promover a universalização em 20 anos.

O setor privado requer segurança 
jurídica e estabilidade regulatória e, neste 
sentido, uma das boas medidas da reforma 
regulatória é a ampliação das competências 
da Agência Nacional de Águas (ANA), que 
passaria a exercer a função de instituir normas 
de referência nacionais para a regulação, 
incluindo questões fundamentais para a 
operação das concessões, como padrões de 
qualidade, regulação tarifária dos serviços, 
contabilidade regulatória, metodologia 
de cálculo de indenizações, entre outros. 
Há também regras em prol da privatização 
de companhias estaduais e incentivo 
para a prestação dos serviços de forma 
regionalizada.

Há muitas oportunidades em estados e 
municípios também. O Radar de Projetos, 
banco de dados atualizado continuamente 
pela Radar PPP, soma 1.950 projetos 
monitorados em diversos estágios de 
estruturação. Os setores com mais projetos 
são o de iluminação pública (303 projetos) e 
de saneamento básico (293 projetos). São dois 
setores promissores para o capital privado. O 

Brasil até hoje, tem 114 contratos de 
PPPs já assinados. 

O BNDES criou uma 
superintendência para funcionar como 
uma fábrica de projetos, suprindo um dos 
principais gargalos para a expansão do 
investimento privado. A área já trabalha 
com 60 projetos de desestatização – 
concessão, PPPs e privatizações – que 
podem significar investimentos de R$ 
191 bilhões. Além disso, em visitas a 27 
estados, mapeou 114 projetos, indicadas 
pelos próprios governos estaduais, 
passíveis de estruturação, modelagem e 
licitação. 

Em paralelo, há dez projetos 
atualmente em estruturação dentro 
da carteira do Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), utilizando recursos do 
FEP, fundo para estruturação de projetos, 
que abrangem, juntos, 402 mil pontos de 
luz e 5 milhões de habitantes. Os projetos 
vão trazer uma inovação: testar o impacto 
da melhoria da iluminação pública na 
incidência de crimes, sobretudo os 
de oportunidade. Por ter uma receita 
garantida por meio da cobrança de 
contribuição, a iluminação pública tem 
atraído a atenção do investidor. 

Além de reformas regulatórias em 
curso em áreas como saneamento 
básico, gás natural e energia elétrica, há 
também um trabalho de aprimoramento 
das leis de concessões e de PPPs. A 
Abdib apresentou propostas, centradas 
em assuntos como financiamento e 
garantias, licitações, concessões e PPPs 
e tributação. As sugestões incluíram 
prestação de garantias pela administração 
pública, uso pelos estados e municípios 
dos recursos oriundos dos fundos de 
participação em garantias de PPPs, 
fontes de funding em moeda estrangeira, 
debêntures de infraestrutura para 
investidores institucionais e justificativas 
sobre alocação de riscos, entre outros. 
São medidas que podem reduzir riscos e 
incertezas para o investidor privado.

Venilton Tadini é presidente-executivo da Abdib.
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ARTIGO

CONSERVAÇÃO X RESTAURAÇÃO DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:

DECISÃO PELA RACIONALIDADE EM 
TEMPOS DE ESCASSEZ DE RECURSOS

Nossa 112ª posição entre 140 países 
avaliados no ranking de qualidade 
de rodovias, divulgado no World 

Economic Forum (2018) – no qual países 
vizinhos como o Chile (24ª posição) e Equador 
(29ª posição) foram muito mais bem avaliados 
– não deixa dúvidas de que precisamos 
reexaminar todas as nossas premissas 
relacionadas ao setor. Defi nitivamente, não 
podemos continuar atuando da mesma 
forma, sob pena de não modifi carmos esses 
incômodos resultados.

Mudar esse cenário sem dúvida demanda 
uma elevação do percentual do PIB aplicado 
em infraestrutura. Não obstante, mudanças 
estratégicas quanto à gestão de pavimentos e 
políticas de investimentos em obras também 
certamente precisam ser revisadas. No 
Brasil, quando se fala por exemplo em ações, 
sobretudo quando municipais, de conservação 
de vias públicas, quase sempre os debates se 
desenvolvem acerca de programas do tipo 
“tapa-buracos”, quando na verdade esses 
serviços não são exatamente defi nidos como 
ações de conservação, mas sim de restauração 
de pavimentos.

Se temos muitas de nossas vias 
esburacadas, é claro que precisamos atuar no 
sentido de restaurá-las, no entanto é preciso ir 
para muito além disso e perceber que é bem 
mais econômico evitar que os buracos surjam 

do que sair simplesmente “tapando-os”. 
Dados médios de mercado demonstram 
que o custo de um metro quadrado de 
remendo superfi cial é de cerca de R$ 60,62; 
e se a situação requer remendos profundos 
(onde a camada de base já foi danifi cada), 
esse custo pode chegar a R$ 174,67 por 
metro quadrado. Por outro lado, se o Estado 
atuar de maneira preventiva, identifi cando 
o momento ótimo para proceder ao 
rejuvenescimento do revestimento, o custo 
dessa atuação pode se situar no patamar 
de até R$ 6,52 – quase 10 vezes menor, 
portanto, que aquele necessário para 
tapar os buracos que fatalmente em breve 
surgiriam.

E esse “em breve”, na prática, realmente 
significa muito pouco tempo. Estudos 
realizados em São Paulo demonstram que 
um atraso de apenas dois anos pode fazer 
migrar uma solução de rejuvenescimento 
para a necessidade de restauração do 
pavimento. Isso deixa claro que, para 
além de fechar os buracos, precisamos 
parar de “produzi-los”. Se o poder público 
não destinar uma parcela dos seus 
investimentos para ações de verdadeira 
conservação de sua malha viária, estará 
fadado a eternamente gastar muitas vezes 
mais para remediar as consequências.

Destaque-se ainda que a economia 
alcançada com uma boa política de 
conservação de rodovias é ainda maior 
quando se percebe que a melhoria do 
estado dos pavimentos atinge diretamente 
a população e o setor produtivo: estudos 
do DNIT também já quantifi caram que 
a passagem de um pavimento de uma 
avaliação boa para ruim implica em 
incremento de 58% no consumo de 
combustível; 38% na manutenção dos 
veículos; e de 50% nos índices de acidentes.    Fonte: Elaboração própria



RODOVIAS&VIAS108

ARTIGO

CONSERVAÇÃO X RESTAURAÇÃO DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:

DECISÃO PELA RACIONALIDADE EM 
TEMPOS DE ESCASSEZ DE RECURSOS
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análogo, é inviável economicamente 
a execução de remendos profundos 
(R$ 174,67 por m2) onde as áreas 
comprometidas correspondem a mais 
que 1/3 da pista total. E quando levamos 
em consideração que ao promover a 
restauração completa da via a vida útil 
da área ainda não danifi cada é também 
plenamente reestabelecida, essa 
solução se mostra ainda mais vantajosa 
economicamente.

Enfi m, como se percebe, para que 
abandonemos nossa infeliz posição de 
número 112 no cenário mundial, faz-se 
necessária a conjugação de decisões 
políticas com intervenções técnicas 
racionais, estruturação e capacitação 
técnica do setor.

Engenheiro consultor da New Roads
Elci Pessoa Jr.

 Entretanto a mudança de paradigma 
requer também uma estruturação e 
capacitação do corpo técnico para a 
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de restauração, precisam perceber, em um 
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executar remendos (superficiais ou 
profundos) ou promover uma fresagem e 
reconstrução total do revestimento ou até 
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pequenas e grandes áreas (maior ou menor 
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Nesse sentido, em números 
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para reciclagem de um pavimento e 
reposição de um novo revestimento é de 
R$ 58,02. Desse modo, tem-se por inviável 
a execução de tapa-buracos (R$ 60,62 
por m2) quando estes corresponderiam 
a mais que 70% da área da via; e, de modo 

    Fonte: DNIT

* Elci Pessoa Jr. é engenheiro consultor da New Roads; Consultor Internacional da NIRAS-IP Consult 
(Alemanha), para supervisão de Obras Rodoviárias; e autor do livro Manual de Obras Rodoviárias e 
Pavimentação Urbana, da Ed. Ofi cina de Textos.

    Fonte: Elaboração própria
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ARTIGO

NO ÂMBITO DOS CONTRATOS FIRMADOS 
COM O PODER PÚBLICO, QUANDO NO POLO 

CONTRATADO FIGURAR UM CONSÓRCIO 
DE EMPRESAS, É POSSÍVEL A SAÍDA OU A 

SUBSTITUIÇÃO DE UMA DELAS?

A possibilidade de participação 
em certames licitatórios, de 
empresas consorciadas, encontra 

guarida no art. 33 da Lei 8.666/1993 e 
também na Lei 8.987/1995, art. 2, inc. II 
e III. O Consórcio se perfaz na união de 
empresas para realizar empreendimento 
ou participar de negociações mais 
vultosas do que a permitida em função 
da capacidade individual de cada qual 
delas. O Consórcio empresarial é formado 
a partir de um contrato entre as empresas 
consorciadas e tem capacidade negocial 
e judicial. Geralmente, uma empresa-líder 
é eleita para tomar frente dos assuntos e 
representar o consórcio, inclusive esta é uma 
das exigências insertas na Lei 8.666/1993, 
havendo responsabilidade solidária dos 
consociados pelos atos praticados ao longo 
da execução do contrato. Regime distinto, 
portanto, do abarcado pelos arts. 278 e 279 
da Lei 6.404/1976, no âmbito do direito 
empresarial/comercial.

Face à obrigatoriedade legal de haver 
responsabilidade solidária entre as 
empresas consorciadas (art. 33, inc. V, da 
Lei 8.666/1993), exige-se a formalização 
da constituição do consórcio, no qual 
discriminar-se-ão os poderes e encargos de 
cada consorciado no decorrer do certame, 
como também durante a execução do 
contrato (caso se logre êxito na disputa).

Considerando-se tal premissa, imbuindo-
se a análise de maior rigor jurídico, tem-se 
que, na hipótese de determinado consórcio 
de empresas restar vitorioso diante da 

participação de certame licitatório, 
restará obstada a exclusão de uma das 
empresas consorciadas, no decorrer da 
execução do objeto contratual. 

Em sendo o Consórcio o vencedor 
da disputa, una será a contratação 
e não há que se falar em distratar a 
avença de forma individual em relação 
a qualquer uma das empresas que 
dele fazem parte. Isto, sob pena de 
haver vício de legalidade no tocante 
à legitimidade contratual (em relação 
ao polo contratado), bem como no 
que diz respeito à própria condição 
habilitatória apresentada à época da 
licitação. Isto, independemente de 
haver (ou não) participação efetiva da 
empresa a ser extirpada, na execução do 
objeto contratual. Quanto a esta última 
assertiva, cumpre-nos a explicação.

É que se pode cogitar a possibilidade 
de que determinada empresa possa 
não estar prestando efetivamente os 
serviços, ou seja, não estar participando 
diretamente da execução do objeto 
contratual. Nesta stiuação, poderia 
haver quem entenda que a saída desta 
empresa (do consórcio previamente 
constituído) não teria o condão de causar 
prejuízos na consecução do objeto, vez 
que não seria de sua responsabilidade 
a realização das obrigações 
cotratualmente pactuadas. No entanto, 
ainda assim, não se pode olvidar que 
sempre haverá responsabilidade 
solidária dos integrantes pelos atos 
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praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na consecução 
do contrato, independentemente de 
quem efetivamente execute-o. E, por tal 
razão, ainda que determinada empresa 
consorciada não contribua diretamente 
para a realização do objeto do contrato, 
será sua, também, a responsabilidade 
pela sua concretização.

Ademais,  observe-se que, 
eventualmente (e é o que 
habitualmente ocorre em casos nos 
quais haja a participação de empresas 
que reúnem esforços com o fi m de 
se habilitar em determinado certame 
licitatório), a empresa a ser excluída, por 
si só, pode ter apresentado, à época do 
certame, as condições habilitatórias 
relacionadas a atributos específicos, 
exigidos para a execução do objeto 
(sob o enfoque específi co econômico-
financeiro e técnico-operacional, 
conforme a margem de contribuição 
estabelecida entre as empresas), o que 
levaria à transgressão do art. 55, inc. XIII, 
vez que ao se permitir a saída de uma 
das consorciadas, estar-se-ia diante de 
ausência da manutenção das condições 
de habilitação e qualifi cação exigidas 
por parte do consórcio contratado, o 
que, em última análise, poderia culminar 
na rescisão do contrato.

A impossibilidade de exclusão ou 
a substituição de uma das empresas 
consorciadas, no decorrer da execução 
do contrato parece ser a resposta que 
mais se conforma com os ditames legais 
inerentes à temática proposta. Contudo, 
excepcionalmente, e na hipótese de 
efetivamente a saída (ou a substituição) 
de uma das empresas consorciadas não 
acarretar prejuízos à execução do objeto, 
nada obsta que se admita, por analogia - 
e imbuindo-se a análise, neste momento, 
de menor rigor jurídico -, a incidência 

do disposto no art. 78, inc. XI, da Lei 
8.666/93, segundo o qual se perfaz 
em motivo para a rescisão contratual 
“a alteração social ou a modifi cação da 
fi nalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato”. 
Com base neste dispositivo, então, em 
não havendo prejuízo na execução do 
contrato, poderia se admitir a alteração 
da sociedade de fato, qual seja, o 
consórcio, sem que se entenda como 
motivo para rescisão da avença, ao que 
seria legítimo dar-se continuidade à 
execução do objeto. 

Isso, desde que a ausência da 
qualificação técnica (ou econômico-
fi nanceira) pertencente à empresa a ser 
excluída (as quais foram apresentadas 
na época da licitação) não detenha 
infl uência alguma sobre a necessidade 
de se manter as condições habilitatórias 
no decorrer da execução do contrato. 
Isto porque se a empresa contribuiu 
com o seu know how/expertise para 
fi ns de participar da licitação, a sua saída 
agregaria a ausência de qualificação 
técnica por parte do consórcio como 
um todo. Sendo que, no caso de 
substituição de uma das empresas, será 
estritamente necessário que a nova 
empresa comprove reunir todos os 
atributos técnico-jurídicos que tornaram 
habilitada (e qualificada) a empresa 
substituída. Sempre com a anuência da 
Administração evidentemente.

Enfi m, restará inafastável uma análise 
detida por parte da Administração 
contratante, por meio do setor técnico 
envolvido (se for o caso). Sendo crucial, 
para além disso, a escolha da melhor 
estratégia jurídico-empresarial para 
a resolução da questão, sem que haja 
prejuízos para as empresas consorciadas 
e, principalmente, sem que haja danos ao 
interesse público envolvido.
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DNIT REALIZA OBRAS DE MANUTENÇÃO
NAS BRS 010 E 222, NO MARANHÃO

GDF JÁ INVESTIU, ESTE ANO, 
MAIS DE R$ 400 MILHÕES 

PARA RECUPERAR VIAS

 Serviços abrangem os municípios de Imperatriz, Cidelândia, São Francisco do Brejão, 
Açailândia, Itinga do Maranhão, Santa Luzia, Buriticupu e Bom Jesus das Selvas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está executando serviços de 
manutenção na BR-010, no Maranhão, entre os kms 253,60 e 378,80 e abrangem os municípios de 
Imperatriz, Cidelândia, São Francisco do Brejão, Açailândia e Itinga do Maranhão.

De acordo com o DNIT, os trabalhos foram executados no mês de setembro e o valor do contrato 
é de R$ 23.787.483,24. Ainda de acordo com o Dnit, as equipes fizeram serviços de recomposição dos 
dispositivos de drenagem, de limpeza e de caiação de meio fio, além de remoção mecanizada de 
barreira e correção de defeitos no revestimento asfáltico.

BR-222/MA
Já na BR-222, o DNIT executa serviços de manutenção (caiação, limpeza dos dispositivos de 

drenagem, roça e capina manual) do 405,80 ao km 598,10, abrangendo o trecho que vai de Santa 
Luzia, passa em Buriticupu até Bom Jesus das Selvas.

 Somente o DER aumentou em 200% os 
trabalhos em pavimentação nos últimos 

meses. A produção de massa asfáltica 
para operação tapa-buracos nas cidades 

aumentou em 25%.
Os trabalhos de recuperação das vias 

em todo o Distrito Federal estão a todo o 
vapor desde o início do ano. Além da operação tapa-buracos em todas as regiões administrativas, 
o governo investiu pesado na renovação da pavimentação asfáltica de pontos de grande fluxo de 
veículos, como no caso do Setor Policial Sul, avenida principal do Lago Sul e Eixão Sul. Até o mês 
de outubro, segundo levantamentos da Novacap e do DER-DF, mais de R$ 400 milhões foram 
investidos no cuidado das vias.

O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur confirma o ritmo acelerado dos trabalhos usando como 
base um comparativo dos contratos de aquisição de massa asfáltica. “No ano passado, contratávamos 
R$ 100 mil por mês de asfalto. Neste ano, nossa média foi de R$ 2 milhões por mês”, detalhou.

Fauzi adiantou, ainda, que o governo prepara a completa restauração do Pistão Sul, em 
Taguatinga. “Já vamos licitar a obra de alargamento do Pistão, que vai ganhar mais uma faixa ao 
longo de toda a via”, informa. “Neste ano, fizemos algumas intervenções lá para amenizar o fluxo de 
veículos, mas a obra de ampliação deve iniciar depois de abril de 2020”, completou.
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Imagens da fábrica em Palhoça SC.


