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os 77 anos, completados no último dia 15 de 
novembro, o engenheiro eletricista e adminis-
trador Adriano Murgel Branco, especialista em 
transportes, habitação e políticas públicas, é 

um homem plenamente realizado. Muito embora seu espí-
rito inquieto e realizador continue pondo de lado a idéia de 
uma “aposentadoria”. Tanto que ele segue sendo um consul-
tor muito requisitado (é diretor da AM Branco Consultores). 
Paulistano, Adriano Branco formou-se engenheiro por uma 
das melhores escolas de engenharia do país – a Universi-
dade Mackenzie. Ao longo de sua carreira foi consultor no 
Brasil e em Moçambique, professor universitário, ocupou 
inúmeros cargos públicos, entre eles o de secretário es-
tadual da Habitação e também dos Transportes, nos anos 
1980. Ocupou ainda cargos privados como o de diretor das 
empresas Coplan, Indústrias Trol, TCL Consultoria e Asses-
soria, Companhia Americana Industrial de Ônibus (CAIO), 
entre outras. Ministrou palestras no Brasil, México, Colôm-
bia, Venezuela, Equador, Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru 
e Chile sobre transporte, segurança rodoviária e habitação. 
É autor de mais de duas centenas de artigos em jornais e 
revistas, publicadas até na Inglaterra e Alemanha. Em 
1972, foi publicada sua primeira monografia: Acidentes Ro-
doviários. Em 1975 foi publicada a Normatização Brasileira 
de Defensas Rodoviárias. Teve também três de suas mono-
grafias publicadas em 1978: Trólebus, Tendências Moder-
nas dos Transportes Coletivos Pneumáticos e Transportes 
Urbanos por Trólebus. Nos anos 1980 foram publicadas: 
Uma visão Sistêmica do Transporte Urbano, O Transporte 
Urbano no Brasil e A Prevenção dos Recursos Hídricos no 
Estado de São Paulo. Seus livros mais recentes são Segu-
rança Rodoviária, O Financiamento de Obras e de Serviços 
Públicos, em parceria com um mestre do Direito, o profes-
sor Adilson Abreu Dallari, e Desenvolvimento Sustentável na 
Gestão de Serviços Públicos, em parceria com o economista 
Márcio Henrique Bernardes Martins.
O início efetivo da sua carreira na área de transportes foi 
em 1957 como funcionário da antiga Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos, a CMTC. A sua vocação para essa 
área está no sangue, pois o seu pai, engº Plínio Antônio 
Branco, foi um dos autores do primeiro Código de Trânsi-
to do Brasil e o coordenador do primeiro grande plano de 
transportes para a cidade de São Paulo, feito em 1939. A 
partir de 1970, Adriano Branco dedicou-se intensamente 
às questões de segurança do trânsito por meio de mo-
nografias e artigos em profusão, publicados em revistas 
técnicas. Tais trabalhos resultaram em estudos e projetos 

sobre segurança rodoviária e defensas metálicas (guard 
rails), dos quais nasceu o padrão brasileiro desse equipa-
mento, tornado norma brasileira pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, ABNT. De 1977 a 1979 foi diretor de 
Trólebus da CMTC, responsável pela modernização e am-
pliação daquele sistema de transporte público. De 1984 a 
1987 foi secretário dos Transportes do Estado de São Pau-
lo. De 1987 a 1988 foi secretário estadual da Habitação.
Nesta entrevista exclusiva à REVISTA ENGENHARIA, Adria-
no Branco abre seu coração contando passagens importan-
tes de sua vida pessoal e familiar. Sobre sua brilhante car-
reira, ele recorda – entre muitos outros destaques – que 
como secretário de Transportes do governo Franco Mon-
toro conseguiu bater alguns recordes, como o de cargas 
transportadas por ferrovias, que alcançaram 23 milhões 
de toneladas em 1986. “Trabalhei como nunca na minha 
vida – até recebi o diploma da Ordem do Mérito do Traba-
lho – para colocar em ordem seis entidades de transporte 
– Vasp, Fepasa, Dersa, DER, Daesp e DH – que tinham nada 
menos do que 50 000 funcionários! Pautei minha adminis-
tração por um eficiente esquema de planejamento global e 
individual em cada entidade. Desse planejamento nasceram 
vários programas. No dia 3 de outubro de 1984 pude apre-
sentar no palácio, perante um auditório de 1 800 pessoas, 
dentre as quais 300 prefeitos, um programa de 304 obras, 
com 304 licitações lançadas naquele dia. Nos anos subse-
qüentes repetimos o feito e, nos intervalos, liberamos mais 
obras, a ponto de chegar a cerca de 2 000. De estradas vici-
nais, lançamos mais de 7 500 quilômetros, deixando meta-
de prontos e o restante em obras. Foram 500 estradas! Ou 
seja, 500 concorrências públicas em dois anos.”
Como secretário da Habitação do governo Orestes Quércia, 
logo depois, sua primeira preocupação foi a de caracterizar 
o setor de habitação popular como de interesse público e 
não como o de mero financiamento, cujos juros tornavam 
impossível o acesso das classes mais pobres à casa pró-
pria. “Entendido assim, propus de saída que os juros de fi-
nanciamento fossem reduzidos a zero. E para levar avante 
os novos conceitos e os planos deles decorrentes, ajudei a 
criar o Fórum Nacional de Secretários da Habitação, que 
eu presidi, para encetar uma ação muito ampla no Brasil 
e sem disputa entre estados: das verbas federais dispo-
níveis, cada estado pleitearia a parte correspondente ao 
seu déficit habitacional. Foi uma revolução, à qual aderiram 
as Cohab’s de todo o país, mas que, afinal foi brecada em 
instâncias superiores. Nas páginas seguintes, a íntegra da 
entrevista.
 

4 Entrevista concedida a Juan Garrido


