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preço global e a engenharia no
Rodoanel - Trecho Sul

modificação do regime de em-
preitada de preços unitários 

para global foi de grande valia para 
a Desenvolvimento Rodoviário S.A. 
(Dersa) no sentido da valorização dos 
conceitos da engenharia de busca de 
soluções e ganhos de produtividade.

Na época, as atenções do go-
verno do Estado, através da Dersa, 
estavam voltadas para viabilizar o 
quanto antes o reinício das obras 
civis, destinadas a construção do 
Trecho Sul do Rodoanel. Para isso foi 
de fundamental importância a ne-
cessidade de adequações aos con-
tratos e forma de garantir o término 
das obras dentro do prazo previsto 
inicialmente, aliado ao atendimento 
de renegociação dos contratos em 
função do Decreto nº 51473.

Para tal foi necessário a revisão 
do “plano de ataque” às obras e ela-
boração de novo “cronograma finan-
ceiro”. Cabe ressaltar que os meses 
decorridos desde o início das obras, 
não resultaram na correspondente 
expectativa de produção de serviços, 
sendo que esta tornou-se a principal 
preocupação da Dersa, mantendo a 
data de conclusão prevista inicial-
mente. Nesse sentido, houve necessi-
dade de reprogramação da execução 
da obra, sendo que coube à Dersa, 
procurar viabilizar condições para 
que as empreiteiras construtoras de-
senvolvessem os serviços e recupe-
rasse o “atraso inicial”.

A renegociação dos contratos de 
construção do Trecho Sul do Rodoa-

A nel trouxe à tona alternativa de mu-
dança do regime de execução, para 
“empreitada por preço global”, no 
sentido de que é mais vantajoso ao 
interesse público, tanto alterando o 
contrato quando isso for necessário, 
quanto fazendo com que o impacto 
econômico destas alterações fossem 
o menor possível.

A alteração do contrato foi líci-
ta, legítima e admitida sendo que foi 
demonstrado que ela se fez neces-
sária para melhor consecução dos 
objetivos de interesse público que 
deram razão à contratação. Não se 
alterou o contrato para beneficiar 
o particular contratado e sim para 
melhor adequação às finalidades de 
interesse público.

Essa alternativa se mostrou su-
ficientemente mais vantajosa para a 
Dersa que aquela inicialmente indi-
cada no contrato, mantendo-se os 
preços dos insumos e dos serviços 
envolvidos nos mesmos valores uni-
tários pelos quais foram contratados.

O que se pretendeu, nada mais 
foi do que a alteração do regime de 
execução das etapas consistente na 
consecução de toda a obra, de tal 
modo que todo o escopo do contrato 
deixasse de ser executado e precifi-
cado como contratado (empreitada 
por preços unitários de cada item in-
dividual) e passa a ser realizado como 
empreitada por preço global, porém 
trazida num critério único de aferição, 
realizado através de “plano de ataque” 
às obras e “cronograma financeiro”.

Marcos oliveira de carvalho*
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O regime de execução não se confunde 
com metodologia de execução. Esta diz res-
peito à técnica de realização da obra. Aquele 
se prende ao modo pelo qual será aferido 
e precificado num determinado escopo do 
contrato.

Não seria possível alterar o regime de 
execução sem alterar a forma de aferição 
do cumprimento da obrigação de fazer. Afi-
nal foi exatamente aí que residiu a diferen-
ça entre os dois regimes de execução (um é 
ad mensuram – mede-se a quantidade de 
item unitário que se executou; o outro é ad 
corpus – verifica-se se uma etapa do objeto 
que foi realizada, independente de quanto 
se fez necessário executar).

O regime de execução global traz o 
valor das parcelas do escopo previamente 
pactuados, independentemente da variação 
de quantidades, de acordo com as datas ou 
etapas indicadas no “plano de ataque” às 
obras e “cronograma financeiro”.

No caso dos contratos das obras de 
construção do Trecho Sul do Rodoanel, além 
da alteração do regime foi renegociado os 
contratos, com o desconto de 4%, repre-
sentando em torno de 100 milhões de reais 
de economia para o erário.

A mudança no regime de execução 
foi necessária para permitir tecnicamente 
que as empreiteiras reestruturassem suas 
metodologias de execução e, assim conse-
guissem viabilizar a aceleração solicitada 
pela Dersa. Com a alteração, viabilizou-
se o “atacar”, simultaneamente de várias 
frentes necessárias à conclusão das obras 
e serviços de construção do Trecho Sul do 
Rodoanel Mário Covas, com a incumbên-
cia de ganhos operacionais de tempo ao 
processo.

A alteração no regime de execução foi 
necessária, para inclusive adequar as condi-
ções de pagamento.

Cabe salientar também que, no caso em 
questão as empreiteiras conheceram an-
tecipadamente o planejamento do desem-
bolso das parcelas futuras, o que culminou 
numa melhor programação de cada fase do 
escopo contratual, em função da previsão 
financeira acordada.

Deste modo, a Dersa agiu para a reali-

zação das obras e serviços de forma mais 
célere, mais concentrada, impondo a mu-
dança da forma de pagamento, de molde a 
permitir que as empreiteiras tenham maior 
mobilização de recursos financeiros para fa-
zer frente ao incremento de seus encargos.

As alterações contratuais em apreço 
apenas reorganizam a execução dos itens 
unitários agrupados, fazendo incidir pa-
gamentos concomitantes para todos eles 
exatamente porque, com vistas a acelerar a 
execução, serão estes itens executados to-
dos a um só tempo. Se antecipação há, ela 
decorre não de uma deferência ao particu-
lar, mas da necessidade da Dersa em anteci-
par o cronograma físico.

Para este objeto foi elaborado “plano de 
ataque” às obras e “cronograma financeiro” 
no intuito de se reorganizar (em decorrên-
cia da mudança do regime de execução) e 
antecipar o cronograma financeiro, porém 
sempre tendo por pressuposto a execução 
prévia de uma etapa física (cumprimento da 
obrigação de fazer). Os pagamentos, redefi-
nidos em porcentuais do valor total, só terão 
lugar após a demonstração de cumprimento 
dos respectivos eventos previstos no “plano 
de ataque”.

Vale salientar também que a medida 
se mostra adequada e conveniente por 
não onerar o valor inicial contratado e por 
permitir uma aceleração da execução por 
ajustes operacionais, adequado ao proces-
so de produção com o regime de execução 
e viabilizando a execução concomitante de 
etapas físicas inicialmente previstas para 
serem executadas seqüencialmente. Ao 
convertermos o escopo contratual em par-
celas de obrigação “ad corpus”, ainda que 
sujeita à comprovação final das quantida-
des executadas em face do inicialmente 
projetado, se permitiu introduzir um “plano 
de ataque”, adequando um “cronograma 
financeiro”, sem desvinculá-lo aos eventos 
ensejadores dos pagamentos.

As empreiteiras com o novo regime 
de execução passaram a ter um desafio 
saudável na execução das obras, pois ne-
cessitaram “fazer engenharia” para otimi-
zar custos e aumentar seu lucro. Deixa de 
ser simples varejista de serviços básicos, 

vendidos a preços unitários, sem maiores 
preocupações com racionalização de mé-
todos construtivos, instalações mecânicas 
auxiliares que reduzam custos de mão-de-
obra, sem interesse em adequações inteli-
gentes de projetos que reduzam serviços, 
sem prejuízo ou mesmo com benefícios 
para o usuário final do empreendimento, e 
assim por diante.

Para atender a complexidade das con-
dições envolvendo o empreendimento, a 
Dersa desencadeou um intenso programa 
de controle gerencial, com monitoramen-
to constantes dos caminhos críticos do 
empreendimento do Trecho Sul de forma 
global, abrangendo todos os lotes, com 
o intuito de estabelecer, sem perda de 
qualidade, soluções alternativas criativas 
no projeto executivo, definidas a partir 
de adaptações das soluções previstas no 
projeto básico, com o intuito de também 
propiciar, adequadamente, agilidade na sua 
implementação.

As tratativas da renegociação culmi-
naram num desconto global sobre o sal-
do contratual de 4%, correspondendo a 
aproximadamente a 100 milhões de reais. 
O montante em questão é um valor signifi-
cativo, que mereceu os esforços da Dersa a 
fim de viabilizá-los.

Essa economia para o erário público não 
será a única, pois com o que já foi relatado, 
soma-se aos custos dos benefícios sociais a 
redução de: tempo de viagem/combustível, 
acidentes, emissão de poluentes e custos 
operacionais – trazendo sem dúvida, maio-
res benefícios a população.

A alteração do regime de execução para 
o sistema de execução por preço global pre-
serva o erário público – que não será grava-
do por qualquer ônus para se ver a efetiva 
e completa conclusão dos serviços e obras 
contratados – e atende os princípios basi-
lares do exercício da função pública, dentre 
eles, a segurança jurídica, a eficiência, a pre-
servação do erário público e, naturalmente, 
a legalidade.
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