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O ÚLTIMO ATO
Dimmi Amora, da Agência iNFRA

São 9h40 da manhã do dia 31 de março de 

2022. O então ministro da Infraestrutura, Tar-

císio de Freitas, está no carro oficial da pasta, 

uma Toyota Hilux preta blindada, após deixar 

seu apartamento na cidade de Águas Claras, 

uma área residencial de alta renda a 25 quilô-

metros da região central de Brasília (DF), indo 

para o Palácio do Planalto, sede do governo.

Ele é aguardado para a cerimônia, prevista 

para 10h, de transmissão de cargo de nove 

ministros do governo do presidente Jair Bol-

sonaro que se desincompatibilizaram para 

disputar as eleições em outubro. 

Enquanto falava sobre lugares onde tinha tra-

balhado ao longo de uma carreira de 25 anos 

no setor de infraestrutura, o tráfego à frente 

para. Clenilson, o motorista, identifica que o 

problema é o fechamento de uma das pistas 

para uma obra de restauração do pavimento, 

cujas máquinas ainda estavam chegando.

“Que absurdo. Criar um engarrafamento para 

isso”, diz Tarcísio, que ganhou entre os segui-

dores do presidente o apelido de “Tarcisão do 

Asfalto”. “No Haiti, a gente fazia esse tipo de 

obra à noite pra não causar transtorno.”
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Clenilson, a quem o ministro chama de Sor-

riso,  tenta desvencilhar-se dos carros o mais 

agilmente que pode até que Tarcísio pede 

para entrar num outro caminho. O carro sai do 

engarrafamento e o ministro dá o comando. 

“Agora liga aí e vamos tocar”, pede Tarcísio, 

referindo-se ao giroscópio do veículo que 

passa a trafegar em alta velocidade pelas lar-

gas avenidas da capital federal.

Estou no carro com ele e Cristiane Ferreira 

da Silva Freitas, esposa de Tarcísio. Semanas 

antes, o ministro concordou que eu acompa-

nhasse o último dos seus 1.185 dias como mi-

nistro da Infraestrutura. 

Além do Planalto, outros compromissos eram 

previstos e, no fim da tarde, uma cerimônia 

de transmissão de cargo seria feita no audi-

tório do DNIT (Departamento Nacional de In-

fraestrutura de Transportes), um espaço para 

500 pessoas sentadas, algo incomum para a 

pasta, que em geral tinha transições em dis-

cretas salas fechadas, quando havia.

Patinho feio da Esplanada dos Ministérios 

para os presidentes até o governo Bolsonaro, 

o então Ministério dos Transportes (renome-

ado na atual gestão) desde a Nova Repúbli-

ca foi uma pasta relegada a acordos políticos 

para a formação dos chamados governos de 

coalizão. Era mais frequente vê-la no noticiá-

rio político e policial que no de economia.

Transformar um até então desconhecido téc-

nico num dos ministros mais populares do 

governo, candidato com chances de vitória 

na eleição para governador do estado mais 

importante da federação, é algo sem prece-

dentes na Nova República. Mais ainda num 

período em que o orçamento da pasta foi o 

pior desse período.

Para uma quantidade relevante de atores 

do setor com quem conversei ao longo des-

se período para cobrir a pasta pela Agência 

iNFRA, Tarcísio é de longe o melhor minis-

tro que passou por lá. Há também aqueles 

que criticam, apontando que o que aconte-

ceu não muda a realidade da infraestrutura 

de transportes do país e atribuem a ele mais 

ações de marketing.

A 21ª Carta de Infraestrutura, de maio de 2022, 

uma tradicional publicação da consultoria In-

ter.B sobre o setor, indica que o investimento 

no setor de transportes no Brasil “deve ser da 

ordem de 0,55% do PIB em 2022, percentual 

similar a 2021, abaixo da média das 2 últimas 

décadas, e ainda distante dos investimentos 

necessários para sua modernização (1,75% do 

PIB[ao ano])”. O documento pode ser visto 

neste link e a tabela completa dos investi-

mento em transportes abaixo.

Os números finais de investimentos no setor 

nos últimos anos são menores que a média 

dos anos anteriores porque os investimentos 

públicos caíram significativamente desde 

2015 sem que os investimentos privados su-

bissem o suficiente para compensar.

Mudar a realidade de anos de baixos e 

https://drive.google.com/file/d/1q45n5PyJhHNYQogXdz-3zYi6BdVowflg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q45n5PyJhHNYQogXdz-3zYi6BdVowflg/view?usp=sharing
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maus investimentos no setor de transpor-

tes não seria mesmo tarefa de Tarcísio ou 

de qualquer outro que assumisse, dentro de 

um mandato. 

Em 2018, a consultoria Pezco Economics  

apresentou estudo, divulgado pela Agência 

iNFRA, mostrando que no ciclo de governo 

seguinte os investimentos em infraestrutura 

(transporte incluso), em relação ao PIB, perma-

neceriam estáveis em relação à média dos anos 

anteriores, algo na casa do 1,8% do PIB ao ano, o 

que é considerado muito abaixo do necessário, 

estimado em algo entre 3% e 4% do PIB. 

Isso decorre de um fato inexorável: projetos 

de infraestrutura são de longa maturação e 

o que um governo começa quase que inva-

riavelmente se concretiza no seguinte ou de-

pois. A consultoria está atualizando o estudo 

e perguntei a Frederico Turolla, sócio da Pez-

co, se com o que está sendo feito agora a rea-

lidade mudou para os próximos anos. 

“Estamos finalizando os números. Mas a tra-

jetória indica ser muito boa”, informou Turolla.

Mas é justamente a fama de ter feito agora 

que está levando o engenheiro de 46 anos, 

formado pelo IME (Instituto Militar de Enge-

nharia) e mestre em Engenharia de Trans-

portes pela mesma escola, a disputar o cargo 

de governador de São Paulo. Na cerimônia 

do Planalto para os ministros, ele é o último a 

falar, o mais aplaudido e com quem mais a 

plateia quer fazer selfies. 

Ao tornar-se uma estrela do bolsonarismo, 

chamou a atenção também de opositores, 

que o apelidaram de “Odorico Paraguaçu”, 

em referência às dezenas de pequenos tre-

chos de estrada que ele abriu ou visitou – e 

para cada qual fez publicidade nas redes so-

ciais. Foram 81 só em 2021.

A maioria dessas obras de estrada estão sob 

responsabilidade do DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes), 

o órgão que anos atrás, no primeiro governo 

da presidente Dilma Rousseff, alçou Tarcísio à 

fama de bom gestor.

O “Tarcisão do Asfalto”, no entanto, se fez 

no período em que o DNIT teve seu pior or-

çamento desde que foi criado em 2002. Em 

2019 foram R$ 6,6 bilhões para rodovias (exe-

cutados). Em 2022 a previsão é menor ainda, 

perto dos R$ 6 bilhões. 

O orçamento anual de uma década atrás, 

quando Tarcísio comandava o órgão, era na 

casa dos R$ 28 bilhões, em valores atualiza-

dos (não se executava tudo, mas se chegou à 

casa dos R$ 20 bilhões). 

O atual diretor-geral da autarquia, o general 

da reserva Santos Filho, diz reiteradamente 

há três anos que o dinheiro é insuficiente até 

mesmo para manter o pavimento dos 51 mil 

quilômetros sob sua gestão, que piorou na 

atual gestão, de acordo com a Pesquisa CNT 

de Rodovias 2021, explicada nesta reporta-

gem da Agência iNFRA.

https://www.agenciainfra.com/blog/consultoria-afirma-que-investimentos-no-governo-bolsonaro-chegam-a-191-do-pib/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/12/governo-federal-fecha-2021-com-108-obras-entregues-e-39-ativos-concedidos-a-iniciativa-privada
https://pesquisarodovias.cnt.org.br/
https://pesquisarodovias.cnt.org.br/
https://www.agenciainfra.com/blog/qualidade-das-rodovias-do-pais-cai-puxada-por-piora-nas-vias-geridas-pelo-ministerio-da-infraestrutura/
https://www.agenciainfra.com/blog/qualidade-das-rodovias-do-pais-cai-puxada-por-piora-nas-vias-geridas-pelo-ministerio-da-infraestrutura/


4

IN
F

R
A

N
O

T
ÍC

IA
S

 -
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
S

 E
 R

E
G

U
L

A
Ç

Ã
O

A falta de orçamento é reconhecida pelo pró-

prio ministro, que, no entanto, decidiu por não 

confrontar seus colegas da Economia, que 

propõem o orçamento, o que era o comum 

nos governos anteriores; e os congressistas, 

que são os que votam. Na cerimônia de trans-

missão no DNIT, ele comentou sobre o tema:

“Em vez de a gente sentar no meio fio e ficar 

chorando, a gente decidiu aproveitar a oportu-

nidade. Qualquer brecha no orçamento, qual-

quer leilão, qualquer outorga, a gente transfor-

ma em outros projetos e investimentos.”

O trabalho foi buscar a iniciativa privada para 

fazer mais projetos em parceria – não somen-

te em rodovias, mas também nos setores por-

tuário, ferroviário e hidroviário – e apresentar 

o que ele chama de “soluções criativas” para 

captar mais recursos, o que inclui empresas 

privadas fazerem diretamente obras públicas.

Nessa área de parcerias, a atual gestão de fato 

conseguiu acelerar um programa que nunca 

parou desde os anos 1990, o de concessões e 

privatizações, mesmo quando governos de 

centro-esquerda estiveram no poder. 

Mesmo ficando abaixo do que foi projetado 

no início do mandato de Tarcísio (a projeção 

inicial era de R$ 252 bilhões em investimen-

tos contratados em concessões, mas o vo-

lume está em R$ 108 bilhões e dificilmente 

passará da metade da projeção até o fim do 

mandato), a quantidade e a relevância das 

desestatizações registraram volumes expres-

sivos em todos os modais, alguns sendo os 

maiores, como é o caso portuário.

As soluções criativas também passaram por 

mudar marcos legais na tentativa de abrir os 

mercados de transportes para mais inves-

timentos, o que levou a ferrenhas disputas 

com o Congresso Nacional, com a Economia 

e com parte do setor privado. Esses marcos, 

no entanto, tendem a só poderem ter seus re-

sultados analisados em longo prazo.

“A sociedade, o próprio setor produtivo, 

ainda não consegue perceber a dimensão 

do que está acontecendo. Só vai perceber 

quando de fato essas obras estiverem ma-

terializadas. Isso vai acontecer daqui a pou-

quinho. [Em] 24, 25, 26, a gente vai passar 

pela maior transformação em infraestrutura 

da nossa história”, disse o ministro em sua 

última cerimônia de batida de martelo na 

B3, em São Paulo, no dia 30 de março, onde 

também anunciou: “É o início de um ciclo. E 

o fim de outro”.

https://youtu.be/s9tgUwqDfyk?t=7078
https://youtu.be/s9tgUwqDfyk?t=7078
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Investimentos públicos e privados em Infraestrutura 
de Transportes* (em % do PIB)

Fonte: Inter.B – maio 2022

*Inclui estados e municípios
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O general da reserva Luiz Eduardo Ramos 

teve o privilégio da primeira foto no fim da 

cerimônia no Planalto e, no evento de trans-

missão de cargo no DNIT, foi o primeiro a ser 

cumprimentado quando Tarcísio de Freitas 

entrou no auditório. 

“Vejo aqui ex-instrutores meus da academia. 

General Ramos, meu instrutor de Ciesp [Cen-

tro de Instrução Especializada], na época ma-

jor Ramos. [...] Aqui eu consigo designar res-

ponsáveis. Então, tudo o que deu errado, que 

vocês têm a reclamar, cobrem deles. Eles re-

presentam aqueles que me formaram”, disse 

Tarcísio, tirando risos de Ramos.

Ainda como general da ativa, à frente do 

Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, 

Ramos teve papel fundamental também na 

escolha de Tarcísio para o ministério de Bol-

sonaro, o que aconteceu por acidente.

Em 2018, Freitas estava longe da campa-

nha que viria a ser vitoriosa nas eleições. 

Como segundo na hierarquia do PPI (Pro-

grama de Parcerias de Investimentos), um 

centro de governo criado na gestão de Mi-

chel Temer em 2016 para desenvolver a in-

fraestrutura, ele estava mais preocupado 

em manter o projeto no novo governo que 

já se formava.

Na semana seguinte à eleição de Bolsonaro, fui 

a uma entrevista com ele e o então secretário da 

pasta, Adalberto Vasconcelos. Os dois estavam 

preocupados em divulgar o legado do órgão. 

Brinquei que ele iria “assumir agora”, já que 

era capitão da reserva do Exército e vários 

militares estavam sendo designados para 

cargos no governo. Tarcísio riu e falou: “Que 

nada”. Ele já estava acordado para assumir 

um cargo fora de Brasília.

A pasta da Infraestrutura já tinha um desig-

nado. Nas palavras de Bolsonaro, a pasta era 

de “general”, ou seja, teria que ser assumida 

por um militar, para tocar obras. O general da 

reserva Oswaldo Ferreira, que assessorava a 

campanha, era dado como certo.

Mas vieram as primeiras nomeações e nada 

de se definir quem seria o comandante da 

Infraestrutura. Ferreira tocava a formação do 

ministério e as reuniões com a equipe de tran-

sição, mas não parecia disposto a assumir. A 

equipe que já trabalhava na pasta atribuía isso 

a um fator: a falta de orçamento público.

A informação de que com a emenda consti-

tucional do teto de gastos o ministério teria 

inexoravelmente os menores orçamentos de 

sua história teria sido o motivo da desistência 

(oficialmente, falou-se em questões pessoais 

do general Oswaldo Ferreira). Outro general 

da reserva, Joaquim Brandão, também recu-

sou o convite.

Bolsonaro tinha indicação de oficiais mais 

“modernos” para assumir o ministério, mas 

não estava empolgado. Começou então a se 

especular o nome de um jovem servidor da 

pasta, Marcelo Sampaio, que era conhecido 
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por Marcelo do BIT (servidor concursado, foi o 

responsável por criar o Banco de Informações 

de Transportes, um dos primeiros instrumen-

tos de pesquisas de dados da pasta).

Sampaio é genro do general Ramos, que tem 

amizade pessoal com Bolsonaro, que acabou 

levando-o a entrar para a reserva para traba-

lhar no governo em 2019. Sampaio articulava, 

mas não para ser ministro.

A preocupação de Tarcísio com o legado foi 

ficando maior na medida em que o gover-

no começava a se formar de uma certa for-

ma bagunçado. Ninguém conseguia definir 

onde ficaria o PPI, o que ameaçava a forma 

de seguir fazendo infraestrutura, que era o 

programa de concessões. 

A reunião em que ele apresentou o progra-

ma a Paulo Guedes, quando ele já era o fu-

turo superministro da Economia, é descrita 

como “péssima”, com Guedes destratando os 

interlocutores. 

Não demorou, Tarcísio decidiu que ele tentaria 

ser o ministro. Começou a pedir apoios entre 

pessoas das forças armadas, no mercado e na 

política. Formou-se então uma espécie de for-

ça-tarefa para tentar levar o nome dele a Bolso-

naro, que envolveu Ramos, Sampaio, o senador 

eleito Flávio Bolsonaro – filho do presidente –, a 

então deputada Tereza Cristina, que seria no-

meada Ministra da Agricultura, e os deputados 

Onyx Lorenzoni e Hugo Leal. Empresários liga-

dos ao agronegócio também apoiaram.

Bolsonaro seguia pouco seguro. Em áudios 

que circularam na época, ele falava em seu 

jeito peculiar que queria escolher logo o mi-

nistro e mandava “esse capitão aí” ir ao gabi-

nete de transição para conversar com ele.

A conversa aconteceu em 27 de novembro de 

2018. Tarcísio preparou um plano que fosse 

simples e direto para apresentar ao presiden-

te. Mas a conversa começou em outro tom. 

Com seu jeito próprio, segundo relatou Tarcí-

sio ao jornalista Daniel Rittner, do Valor Eco-

nômico, Bolsonaro brincou com o fato de os 

dois serem capitães do Exército e os super-he-

róis dos desenhos serem também capitães.

“Não existe General Caverna, General Améri-

ca”, disse Bolsonaro.

“É verdade. Mas tem também o Capitão Gay, 

presidente.”

Tarcísio conta que os dois riram e dali veio o 

início de uma forte identificação com o pre-

sidente. Bolsonaro ouviu por alguns minutos 

com atenção seu plano. Ficou especialmente 

interessado no que ele falava de ferrovias. À 

tarde, chamou Tarcísio de novo ao gabinete 

de transição.

“Como é seu nome?”, perguntou Bolsonaro 

a um então desconfiado Tarcísio, que não 

estava entendendo o que viria a acontecer 

segundos depois. Bolsonaro pediu então 

para digitarem um texto em seu celular e, às 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/03/08/tarcisio-prepara-novo-salto-com-infra-week.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/03/08/tarcisio-prepara-novo-salto-com-infra-week.ghtml
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17h08, uma mensagem no Twitter do presi-

dente anunciava:

“Boa tarde! Comunico em primeira mão a 

indicação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, 

formado pelo Instituto Militar de Engenha-

ria, Consultor Legislativo da Câmara Fede-

ral e ex-diretor do DNIT, ao Ministério da In-

fraestrutura.” 

Na fila de convidados na cerimônia na sede 

do DNIT está Marco Aurélio Barcelos, profes-

sor de Direito que dividia com Tarcísio, como 

secretário de Investimentos e Parcerias do ór-

gão, a mesma sala no prédio do Planalto que 

abrigava o PPI em 2018.

Foi ele quem, dias depois do tweet de Bolso-

naro, foi indicado por Tarcísio para assumir o 

cargo que o agora ministro não poderia mais 

aceitar: secretário de Infraestrutura do Gover-

no de Minas Gerais. 

Os dois se abraçam carinhosamente e con-

versam por algum tempo. Barcelos, que des-

de 2020 é o presidente da associação que 

reúne os concessionários de rodovias, para-

beniza-o e sai. Pergunto a ele sobre o período 

desde o PPI e sobre aquela cerimônia.

“Nunca imaginei que isso poderia terminar 

com algo assim”, respondeu.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1067495516227932164
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Quando entrou no gabinete pela última vez 

como ministro, na tarde do dia 31, Tarcísio 

foi até a mesa reservada aos ministros da 

pasta no 6º andar do Bloco R da Esplanada 

dos Ministérios. 

Lá estava a sua foto para a galeria de minis-

tros da pasta. Tarcísio será a 127ª foto de perfil 

a ser pendurada no corredor que dá acesso 

ao gabinete. A primeira é  Manuel Felizardo 

de Souza e Mello, que ficou no cargo de abril 

de 1861 a maio de 1862. Uma única mulher, 

Margarida Nascimento, no governo Itamar 

Franco, até Valter Casimiro, um servidor do 

DNIT a quem Tarcísio substituiu.

Em 160 anos da pasta, a média é de por vol-

ta de um ano e meio para cada um. Desde a 

Nova República, além de estar quase sempre 

relegada a ser moeda de troca nas negocia-

ções do presidente com os partidos políticos, 

o ministério sofria de um outro problema: o 

retalhamento. Portos e Aviação Civil passaram 

um período como pastas separadas até 2016.

Nem sempre a pasta esteve com um único 

partido. O ministro podia ser de um, mas al-

guns secretários eram nomeados por outros 

partidos, uma ala inimiga no mesmo parti-

do ou até da oposição. Na gestão anterior, o 

secretário de Portos, do MDB, não falava (no 

sentido literal) com o ministro, então do PL.

O PPI é das primeiras políticas públicas pen-

sadas pelo grupo do MDB que toma o poder 

em 2016, gestada por um dos principais líde-

res do partido, o ex-ministro Moreira Franco. 

Ele enxerga a necessidade de coordenação 

para que a infraestrutura, que era uma das 

principais apostas do governo que se forma-

va para o país crescer, pudesse funcionar e 

cria esse centro de governo.

Aproveitando projetos ou esboços de proje-

tos que já vinham desde o PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento), do governo 

Lula, em geral obras previstas desde a ditadu-

ra militar e ainda não implementadas, o PPI 

começa a organizar uma maneira eficiente 

de fazer parcerias com o setor privado por 

“absoluta falta de dinheiro”, contou-me 

Moreira na época.

No caso do então Ministério dos Transpor-

tes, as dif iculdades eram imensas para 

avançar com o programa. Além da des-

coordenação, o ministério estava nas mãos 

do PL, do qual o presidente, Valdemar Cos-

ta Neto, gravou em 2021 um vídeo contra a 

“privatização de Congonhas”.

O PPI tentava, no máximo que podia, tomar 

as atribuições que eram do ministério para 

executar os leilões. E um dos principais per-

sonagens a executar esse plano era Tarcísio 

de Freitas.

Ao ser nomeado ministro, Tarcísio retoma as 

atribuições da pasta sobre os processos de 

concessão de transportes. Em oposição ao 

que a maior parte dos ministros do gover-

no Bolsonaro planejava fazer, destruir o que 
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existia, na Infraestrutura o plano era seguir e 

aperfeiçoar o que vinha sendo feito.

“Não tenho dúvida de que o que fez a dife-

rença na gestão do Tarcísio foi a continuida-

de”, diz-me um dos seus ex-colegas, hoje no 

setor privado. 

Para Tarcísio, é mais que continuidade. No 

discurso na cerimônia no Planalto, ele re-

lembra o que vem dizendo desde o início do 

governo: que jamais alguém como ele seria 

ministro se Bolsonaro não fosse presidente. 

Para ele, foi a primeira vez que o Ministério da 

Infraestrutura foi tratado como “de Estado”.
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Na mesa da cozinha do apartamento do mi-

nistro da Infraestrutura, uma caixa de leite 

longa vida, uma garrafa térmica com café, 

um bolo de fubá, um prato com queijo coalho 

assado, um pote de manteiga e pães france-

ses estão postos para o café da manhã. 

Alocada entre uma parede e a pia, cabem 

três das cadeiras de plástico em que senta-

mos eu, ele e a esposa, deixando espaço entre 

uma das cadeiras e a pia no qual uma pessoa 

precisa passar de lado para chegar até a sala.

Cris estranha eu não pegar o queijo e quer 

saber se quero alguma outra coisa. Respon-

do que está tudo ótimo e que, por ter in-

tolerância a lactose, não poderei comer. Ela 

conta que não consegue tomar café sem 

comer o queijo, o que é feito junto com o 

bolo, uma receita do Rio Grande do Norte, 

onde nasceu.

Antes de sentarmos para conversar na cozi-

nha, Tarcísio havia me recebido na garagem 

do prédio em que mora desde 2008, quan-

do veio para Brasília após passar no concurso 

para a CGU (Controladoria-Geral da União) e 

deixar o Exército.

Demorou um pouco a descer, contou, por 

causa dos diversos telefonemas que havia re-

cebido naquela manhã de 31 de março, após 

circularem notícias de que o ainda governa-

dor de São Paulo, João Doria, teria desistido 

de deixar o cargo. Ao longo do dia, essa notícia 

mobilizaria o mundo político, e Tarcísio junto.

O prédio de 22 andares é um modelo comum 

na região, com apartamentos confortáveis 

na casa dos 140 metros quadrados, mas sem 

grandes luxos, compartilhando áreas comuns 

com equipamentos de lazer. Começamos por 

ele me mostrando a quadra de tênis, onde o 

professor pede para ele voltar.

Tarcísio diz que não vai dar, e o aluno, um de 

seus vizinhos, fala que ele está indo pra São 

Paulo. Antes de subirmos pelo elevador de 

serviço, ele me mostra a piscina e a área de 

churrasqueiras. 

A porta principal do apartamento, que dá 

para a sala, está obstruída por dezenas de 

caixas  preparadas para a mudança para São 

Paulo, feita dias depois. Algumas estão sobre 

o sofá e sobre uma mesa de seis lugares. As do 

chão estão com um colchão de solteiro usado 

em cima. A cortina fechada deixa entrar pou-

ca luz, e a sala, que não aparenta ter qualquer 

luxo, tem um ar de lar em abandono.

No dia anterior, Tarcísio havia contado que foi ser 

engenheiro porque quando era garoto queria 

construir uma casinha para os cachorros. Hoje 

ele tem Belinha e Luke, os dois poodles da casa. 

Os pets se assustam e latem com a minha pre-

sença, mas se acalmam quando são acariciados. 

O filho e a filha, que vivem com o casal, não estão 

em casa. No apartamento também está a diaris-

ta Jay, que conversa com Cris de maneira casual 

e descontraída. Perguntada se vai para São Paulo 

com a família, faz uma cara de deboche.
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A cerimônia de transmissão de cargos dos 

ministros no Planalto termina no início da 

manhã do dia 31 e começa uma rotina a qual 

Tarcísio passou a cumprir ainda no primeiro 

ano do seu mandato. Cercado por pessoas da 

plateia, ele posa para uma inúmera quantida-

de de selfies até que os assessores de seu ga-

binete conseguem levá-lo ao salão reservado 

no 2º andar do Planalto.

No salão, está o general da reserva Luiz 

Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria-

-Geral da Presidência, com a esposa. Eles se 

cumprimentam efusivamente e fazem as pri-

meiras fotos em família. Chegam então seus 

assessores e o clima vira de festa.

Tarcísio cumprimenta um a um. Alguns se lem-

bram que não têm uma foto com ele e fazem 

selfies. O ministro posa e apresenta sempre o 

mesmo sorriso, melhorado ao longo do tempo 

por um tratamento estético dentário. Ao final, a 

equipe inteira junta-se para uma imagem. 

Marcelo Sampaio, que vai substituí-lo no co-

mando da pasta, é chamado para entrar na 

foto. Ainda desacostumado, pisca na hora 

da imagem e é necessário repetir o clique. O 

fotógrafo oficial Ricardo Botelho é chamado 

para participar da imagem e passa a máqui-

na a um outro assessor. 

Ao fim da sessão de fotos, o chefe de gabine-

te, Alan Lopes, um discreto policial federal re-

quisitado em 2019, puxa palmas e um efusivo 

viva. Alguns estão chorando.

“Eu tô tremendo, olha aqui”, diz Ana Carolina 

Pereira, uma de suas assessoras do cerimo-

nial, mostrando-me as mãos.

O flamenguista Tarcísio cunhou  uma frase 

para a equipe do ministério: “Um time de ca-

misas 10”. O que aconteceu na pasta nesses 

três anos e três meses é caso para estudo de 

escolas de administração. De um empresário 

que tem negócios em infraestrutura no Brasil 

e na Europa, ouvi no início do ano: “Eu nunca 

vi uma equipe com essa qualidade”.

No primeiro ano, o ministro chegou a convi-

dar alguns nomes do mercado para assumir 

cargos relevantes. Foram rapidamente demi-

tidos por ineficiência, o que o ministro atribuiu 

à falta de “coragem”. Também não deu certo a 

relação com alguns militares de alta patente.

Os camisas 10 são todos servidores públicos, a 

grande maioria pós-graduado, com vários mes-

tres e alguns em doutoramento. Em geral, são 

jovens que entraram no serviço público federal 

no boom de concursos públicos promovidos 

nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, atraídos por bons salários, elevados ao 

topo dos valores muito rapidamente pelas re-

gras da administração federal.

Os que ocuparam os principais cargos têm 

outra característica em comum: apoiaram 

a elaboração e execução dos planos dos go-

vernos anteriores para o setor de transpor-

tes, hoje considerados fracassados e critica-

dos por Tarcísio. Parte deles está atualmente 
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envolvida em ações para tentar salvar con-

cessões ou programas que ajudaram a cons-

truir e, depois da crise de 2015/16, afundaram.

Tanto no evento do Planalto como no dia an-

terior, no leilão da Codesa (Companhia Do-

cas do Espírito Santo), realizado na B3, em 

São Paulo, Tarcísio fez elogios emocionados 

à sua equipe, dizendo ter sido abençoado por 

trabalhar com eles e que eles são “a melhor 

equipe do mundo”. 

“Quando aparecia uma coisa difícil de resol-

ver na sexta-feira à tarde, na segunda de ma-

nhã a equipe tinha uma solução. Às vezes, ti-

nha passado o final de semana trabalhando. 

E ninguém tinha pedido”, contou o ministro 

no evento da B3, ressaltando que são todos 

“apaixonados” pelo que fazem.

Minutos antes, numa roda de conversa, Bru-

no Pinheiro, o superintendente de Regulação 

da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários) que foi responsável pela condu-

ção da maior parte dos 37 leilões de arrenda-

mentos portuários e também da privatização 

da Codesa, mostrava o horário que tinha en-

tregado o relatório final da audiência pública 

de outro leilão para deliberação da diretoria: 

4h02 da madrugada.

Entusiasmo e vontade de entregar, que o mi-

nistro instigava sempre com uma de suas fra-

ses de efeito preferidas – “Não fazer parte da ge-

ração perdida” –, foram alimentados por uma 

autonomia que, em geral, somente servidores 

civis de carreiras estruturadas há muitos anos 

na Esplanada, especificamente no Ministério 

da Economia e no Itamaraty, conseguem ter.

Internamente, eles relatam que houve e 

há disputas ferrenhas sobre os caminhos a 

serem adotados em vários temas do setor. 

Mas uma característica sobressai: os confli-

tos terminavam sem que virassem notícia 

na imprensa, e, ao f im, todos passavam a 

“remar para o mesmo lado”, nas palavras de 

um interlocutor.

Na longa fila de cumprimentos que se formou 

ao fim do evento de transmissão de cargo no 

DNIT no dia 31, uma das primeiras a falar com 

o ministro foi sua secretária de Fomento, Pla-

nejamento e Parcerias, Natália Marcassa.

Mestre em Economia, servidora concursada 

da ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres), ela chegou a ser diretora do órgão 

no governo da presidente Dilma Rousseff. No 

governo do presidente Michel Temer, esteve 

na Casa Civil. Quando deixar a pasta, vai assu-

mir um cargo no IFC (International Finance 

Corporation), do Banco Mundial.

Com cumprimentos efusivos, Natália e o “che-

fe”, como ela o chama, despedem-se e ele 

pede sobre algo do trabalho para os próximos 

dias. Quando já está virando de costas e sain-

do da fila, Tarcísio chama a secretária de novo.

“Você não vai querer me dar mais um traba-

lho hoje, né?”, responde Natália, rindo. 
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Na garagem subterrânea do prédio do DNIT 

– um imponente edifício de concreto na Asa 

Norte de Brasília – encontro o agora novo mi-

nistro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, 

que espera seu antecessor para a cerimônia 

de transmissão de cargo, no fim da tarde do 

dia 31. Pergunto a ele se vai me deixar ver a 

caderneta em que anota frases do antigo 

chefe. Ele ri e fala: “Hoje eu vou falar uma”.

A escolhida por Sampaio em seu discurso foi: 

“Fazer infraestrutura no Brasil é um exercício 

de resiliência”. Ele tem outras dezenas anota-

das, algumas que Tarcísio usa frequentemen-

te em seus discursos, como “não fazer parte 

da geração perdida”, “governo não faz nada, 

é levado a fazer pelas forças vivas da socieda-

de”, ou “a matemática não pode se misturar 

com ideologia” (esta herdada do ex-ministro 

Moreira Franco).

Algumas ele usa nas discussões internas, 

como a “trabalho é igual a força vezes des-

locamento”, para se referir à necessidade de 

fazer com que suas equipes sejam produtivas 

e o esforço (força) traga resultados concretos 

(deslocamento).

A palavra de ordem dentro do ministério sem-

pre foi entrega, e, por isso, havia rigidez com o 

cumprimento de metas estabelecidas e con-

troladas por um sistema informatizado, cuja 

criação foi liderada pelo próprio Sampaio, ca-

paz de medir a produção individual de cada 

servidor da pasta e o cumprimento etapa por 

etapa de cada tarefa de um programa.

Nas reuniões internas, os servidores que tra-

balharam com Tarcísio contam que, além 

dos sistemas informatizados, havia uma ou-

tra máquina potente incentivando para que 

prazos e metas fossem cumpridos com pro-

dução correta e de qualidade. 

Era o “computador na cabeça do Tarcísio”, 

como descreveu o secretário de Aviação Ci-

vil do ministério, Ronei Glanzmann, no vídeo 

de homenagem, com depoimentos de seus 

colegas no ministério, que foi apresentado na 

cerimônia do DNIT.

Um ex-colega de trabalho conta que o minis-

tro não ficava irritado quando apareciam os 

problemas, que eram sempre indicados a um 

designado para resolvê-los, ou uma ideia pró-

pria de Tarcísio encaminhava para a solução.

De um advogado que entrevistei pouco an-

tes de sua saída, que se dizia preocupado 

com o destino dos projetos da pasta, ouvi 

que nunca tinha conhecido em 25 anos de 

carreira no setor alguém com a capacida-

de de Tarcísio de identificar os problemas e 

apresentar as soluções e as estratégias para 

sua implementação.

Um dos casos de ideia própria, segundo me 

revelou o presidente da Valec, André Kuhn, 

foi o de usar recursos que a mineradora Vale 

S.A. teria que pagar em outorga para a reno-

vação de suas ferrovias não para uma obra, 

o que já vinha se desenhando desde o PPI, 

mas para a compra de trilhos para a Ferrovia 
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de Integração Oeste-Leste, na Bahia. Sem os 

trilhos, a obra pública, que é tocada pela esta-

tal Valec, estaria em ritmo bem mais lento ou 

talvez parada pela falta de orçamento.

A irritação, de acordo com o ex-colega, era 

quando ele percebia que o interlocutor ou 

estava enrolando por má vontade ou por des-

conhecimento. 

 “Aí ele falava grosso”, contou.

O trabalho pesado e as cobranças não le-

varam a grandes perdas na equipe. Foram 

poucos os servidores de alto escalão na pas-

ta que deixaram o ministério nesses três 

anos de gestão, parte deles para ocupar 

cargos de maior destaque na Esplanada ou 

para o setor privado.

O então secretário de Portos e Transportes 

Aquaviários, Diogo Piloni, disse em seu discur-

so na B3 que Tarcísio era o grande “maestro” 

e “professor”, “o que trabalha até mais tarde, 

o mais estudioso”. E pediu para destacar uma 

outra característica: “A lealdade que ele tem à 

equipe. Nunca desistiu da gente. Nunca nos 

abandonou. Nunca deixou de comprar todas 

as brigas necessárias”.

Pouco antes de irmos para a cerimônia no 

DNIT, encontrei-me com um de seus asses-

sores no prédio do ministério, o consultor le-

gislativo do Senado Marcos Kleber Felix, um 

dos principais responsáveis pelo projeto de 

autorizações de ferrovias implementado na 

gestão do ministro.

Ele explicou que havia, de fato, uma preocu-

pação de todos na pasta com a saída de Tar-

císio, pela forma com que era conduzido o 

processo por parte do ministro. Segundo o 

assessor, também engenheiro, foram pou-

cas as vezes que em três anos ele precisou 

corrigir um termo ou dar uma informação 

que o ministro já não tivesse nos temas que 

debatiam.

“E eu cuido de um processo aqui. Ele fazia 

isso com todos os processos”, contou.

Uma das frases de Tarcísio era dizer que ele 

era o pinguim de Madagascar. “Eu só sorrio 

e aceno”, afirmava, referindo-se ao persona-

gem da animação “Madagascar”, para indicar 

que todo o trabalho era feito pela equipe, a 

que ele chamou de “a melhor do mundo” no 

Palácio do Planalto.

Sobre a frase, sua secretária da Fomento, 

Planejamento e Parcerias, Natália Marcassa, 

disse no discurso no leilão da Codesa na B3 

que ela “não era verdade”. E explicou o que 

ela chamou de segredo do sucesso.

“O chefe não negocia propósito”, disse Na-

tália, exemplif icando seu ponto de vista 

com negativas de Tarcísio a pedidos de par-

lamentares e de empresas para implemen-

tar projetos de forma diferente da que esta-

va planejada.

Ao subir ao palco no mesmo evento, Tarcísio 

fez questão de dizer que “sim”, ele era o pin-

guim de Madagascar. E repetiu a frase em 
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todos os eventos ao longo do dia de sua des-

pedida, até mesmo antes de passar o cargo a 

Sampaio, que apresentou uma visão diferen-

te da do ex-chefe.

“Se fosse [o pinguim de Madagascar], eu não 

estaria tão preocupado”, disse Sampaio, ti-

rando risos da plateia e de Tarcísio.
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Sorriso acelera a Hilux sob um olhar assusta-

do de Cris em direção à cerimônia no Planalto 

quando o telefone de Tarcísio toca. Ele aten-

de e começa uma conversa sobre a formação 

de sua chapa para o governo de São Paulo. 

O ministro relata ao interlocutor que a ideia 

é ter o ex-presidente da Fiesp (Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo) Paulo 

Skaf como candidato ao Senado na chapa e 

ter uma vice mulher (a favorita é a deputada 

federal Rosana Valle).

Perguntado sobre a possibilidade de ter o 

apresentador de TV José Luiz Datena na cha-

pa, ele disse que não estava muito empolga-

do. Reclama de críticas que ele havia feito ao 

presidente Bolsonaro dias antes.

“Não tinha a menor necessidade de fazer 

aquilo”, respondeu ao interlocutor e depois le-

vantou dúvidas se o apresentador realmente 

permaneceria candidato. Naquele momento, 

Datena tinha fechado apoio ao adversário de 

Tarcísio na disputa, o então vice-governador 

do estado, Rodrigo Garcia.

Dois dias antes, Tarcísio disse durante a ceri-

mônia na qual assinou sua ficha de filiação 

do Republicanos que nunca tinha pensado 

em entrar para a política e emendou, dizen-

do que fez a pergunta a si mesmo: “E por que 

não entrar?”.

Os motivos poderiam ser contados na casa 

dos milhões. Tarcísio era sondado rotineira-

mente para ir para o setor privado depois que 

deixasse o posto, para ganhar salários e bônus 

que segundo um amigo estavam indo para a 

casa dos “sete dígitos”. Também traçava um 

plano de ser um ministro longevo na pasta.

Notas em colunas de política falavam que 

ele queria ser um “novo [Mário] Andreazza”, o 

ministro dos Transportes da ditadura militar. 

Mas, insistentemente, Bolsonaro falava no 

nome dele para concorrer nas eleições, até 

mesmo para ser candidato a presidente.

No fim de 2020 é que Tarcísio começa a con-

versar mais sobre o tema, reservadamente e 

com poucas pessoas, segundo contou um in-

terlocutor do ministro, já quando Bolsonaro 

havia dado a ele a missão de ser candidato a 

governador em São Paulo. 

Até que, em julho de 2021, o então ministro 

viaja para São Paulo para fazer uma série de 

conversas sobre o tema com políticos, jorna-

listas, empresários, economistas e agentes do 

mercado financeiro. Os encontros não eram 

animadores. Só recebeu desincentivos e, de 

um experiente político, ouviu que não teria 

5% dos votos [nas pesquisas mais recentes, 

ele aparece com percentuais entre 10% e 15%].

Foi quando o ministro se encontrou com o 

ex-ministro da Fazenda e ex-deputado fede-

ral Delfim Netto. Quando conheceu Delfim 

num almoço anos antes, Tarcísio contou ter 

ficado verdadeiramente lisonjeado em poder 

conversar com o economista.
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Diferentemente de todos os outros, Delfim não 

teve dúvidas em dizer não somente que ele de-

veria ser candidato como apostou que ele vai 

ganhar a eleição de outubro. “Esses caras não 

têm nada para mostrar. Você tem”, foi a frase 

que Tarcísio ouviu do ex-ministro, como contou 

num evento semanas antes de sua saída.

Durante o café da manhã do dia de sua des-

pedida, Tarcísio me disse que recebeu outro 

sinal de que o “caminho” estava se abrindo 

quando se confirmaram as especulações de 

que o ex-governador de São Paulo Geraldo 

Alckmin, líder das pesquisas, deixaria a corri-

da em São Paulo para ser vice do candidato 

Luiz Inácio Lula da Silva.

“As coisas acontecem assim na minha vida. 

Parece que é Deus operando, dizendo vai”, 

disse o ministro. “O Mar Vermelho está se 

abrindo e eu só preciso andar pela areia.”

A frase foi lembrada várias vezes por Tarcí-

sio ao longo daquele dia, na medida em que 

começavam a ocorrer consequências da in-

formação publicada em todos os jornais na 

noite anterior de que o então governador do 

estado, João Doria, não deixaria mais o gover-

no para concorrer à presidência.

Representantes de partidos que antes haviam 

se negado a apoiar Tarcísio, mesmo estando 

na base do governo Bolsonaro, voltaram a li-

gar para negociar a entrada na aliança.

Queriam filiar expoentes do bolsonarismo 

que apoiam Tarcísio, como a deputada fede-

ral Carla Zambelli, em suas agremiações em 

troca de apoio na eleição majoritária. Alguns 

aceitavam até deputados estaduais.

A questão Datena começa também a ser es-

peculada. A atitude de Doria teria desagra-

dado o apresentador, que havia declarado 

apoio a Rodrigo Garcia, o vice de Doria, que 

assumiria para ser candidato com o manda-

to de governador. 

A repórteres que perguntaram no fim da 

manhã se ele poderia formar uma chapa 

com o Datena, Tarcísio respondeu: “Não des-

carto nada”.

No início da tarde do dia 31, logo após entrar 

no auditório do Republicanos para partici-

par da filiação de seu ex-colega de turma da 

Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), 

o deputado estadual Tenente Coronel Zucco 

(RS), Tarcísio sai para atender um telefonema. 

Segundo o mestre de cerimônias, era o presi-

dente do partido, Marcos Pereira.

Os dois conversam por alguns minutos, com 

Tarcísio fazendo perguntas, tentando certifi-

car-se sobre as propostas que eram apresen-

tadas. No fim da conversa, ele então concor-

da com o presidente.

“Vamos fechar”, diz o pré-candidato.

Faltava, contudo, uma conversa para poder 

de fato confirmar aquela mudança de rumo 
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e o novo aliado: o aceite do presidente Jair 

Bolsonaro. 

“Eu não posso tomar decisões como essa 

sem consultar o presidente”, disse-me logo 

após pedir ao motorista Sorriso que mudasse 

o caminho que estava tomando, o do minis-

tério, para o Palácio do Planalto.

A conversa com Bolsonaro não dura muito 

tempo. Pouco mais de 15 minutos depois de 

deixar o carro em direção ao gabinete presi-

dencial, Tarcísio volta eufórico para o estacio-

namento: “Fechamos!”.

O apresentador José Luiz Datena topou na-

quele dia filiar-se ao PSC, partido que já havia 

declarado apoio a Tarcísio no dia da filiação ao 

Republicanos, para ser candidato a senador na 

chapa com o ministro. Bolsonaro não se opôs.

“Vamos com o Datena. Até ele desistir de 

novo”, riu Tarcísio, sobre o chiste que reme-

mora outras desistências do apresentador a 

concorrer em eleições.
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Quando saímos do Planalto ao fim da ceri-

mônia, por volta das 13h, Tarcísio fez questão 

de ir almoçar no Don’Durica, um restaurante 

com vista para o Lago Paranoá.

Ele conta que gosta do local porque eram ali 

os almoços com a equipe do PPI (Programa 

de Parcerias de Investimentos), onde traba-

lhou de 2016 até virar ministro em 2019. 

Após nos servirmos num buffet e pesar o 

prato (R$ 89,00 o quilo), pergunto a ele sobre 

como foi a adaptação de um engenheiro de 

obras públicas, com experiência no Exército e 

no DNIT, e que também havia sido controla-

dor e consultor legislativo, para a área de con-

cessões e PPPs (parcerias público-privadas).

Apesar de também lidar com a engenharia, 

fazer a chamada estruturação de um projeto 

de parceria, ou seja, desenhar um modelo de 

negócio em que o governo tem um acordo 

com uma empresa privada para gerir um ser-

viço público por décadas, necessita de habili-

dades em economia e direito.

Tarcísio foi levado para o PPI por sugestão do 

então diretor-geral da ANTT (Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres), Jorge Bastos, 

que antes havia sido assessor de parlamen-

tares do MDB. Trabalhava então como con-

sultor legislativo da Câmara, cargo ao qual 

foi nomeado após ser aprovado em concurso 

público em 2014, quando dirigia o DNIT.

Para exercer sua função de centro de gover-

no e fazer deslanchar a infraestrutura, foram 

chamados nomes com experiência no setor 

de infraestrutura. Um deles foi Eduardo Pa-

rente, que tinha sido presidente da conces-

sionária de ferrovias MRS Logística. Tarcísio 

conta que foi ele quem o ajudou no início, 

indicando pessoas que pudessem apoiar seu 

aprendizado sobre como era o trabalho de 

estruturação de projetos.

O ministro conta que foram dois meses de 

preparação, quando ainda não havia sido no-

meado para o cargo de secretário de Coor-

denação de Projetos pelo escolhido para co-

mandar o órgão, Adalberto Vasconcelos, na 

época um auditor do TCU (Tribunal de Contas 

da União), ocupando cargo de secretário no 

órgão de controle.

“Dois meses depois [da nomeação] já estáva-

mos rodando o mundo para vender os proje-

tos para investidores”, lembra o ministro.

Ao ser alçado ao cargo de ministro, Tarcísio 

tinha passado, de alguma maneira, por todas 

as áreas mais relevantes do serviço público 

dentro do setor da infraestrutura no quarto 

de século em que trabalhou no setor.
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Após a saída do Planalto na parte da tarde, 

Tarcísio volta finalmente ao ministério, mais 

de uma hora atrasado em relação ao crono-

grama. Ainda no estacionamento, lembro que 

pode ser a última vez que ele entra como mi-

nistro. E peço para ele me dizer o que deixa de 

mudança em relação às outras vezes em que 

ele entrou por ali, ocupando vários cargos na 

Esplanada. Sem pestanejar, Tarcísio responde: 

"Ah, não tem mais esquema", disse o ministro, 

quando o carro para e ele é recebido pela espo-

sa, Cris, que já o aguardava para a ida ao DNIT.

Após alguns cumprimentos no hall de entra-

da do prédio, o ministro me chama ao eleva-

dor e diz: "Eu quero te mostrar uma coisa".

O elevador chega ao 6º andar e, na área priva-

tiva, passamos por uma antessala de espera, 

antes da porta do gabinete. Ao passarmos da 

porta, o ministro me conduz até uma peque-

na saleta interna no gabinete que está com a 

porta aberta.

"Essa aqui era a salinha", mostra Tarcísio o 

cômodo que tem algo como três metros de 

profundidade por quatro de largura, sem 

acesso a banheiro ou janela.

O lugar aparenta estar abandonado, com um 

tapete colorido com aspecto de empoeirado. 

Uma cama e uma mesa que parecem sem 

uso têm caixas de papelão cheias de papéis 

sobre elas. Há ainda uma TV de tela fina des-

conectada da tomada.  

É ali que ele diz que em gestões anteriores 

pessoas eram levadas para “conversas reser-

vadas”, a portas fechadas. Tarcísio diz que 

pediu para colocar um colchão para tentar 

dormir em alguns dias após o almoço, mas só 

conseguiu duas vezes. 

"Eu trabalho naquela mesa ali", mostra o mi-

nistro uma mesa com oito cadeiras, feita para 

reuniões, dizendo que é para que todos ve-

jam o que ele está fazendo. 

Desde o início da gestão, houve uma eleva-

da preocupação do ministro com o sistema 

de integridade da pasta, alvo em diferentes 

governos desde a redemocratização de casos 

de corrupção. 

Foi criada a Subsecretaria de Conformidade e 

Integridade, ligada ao gabinete do ministro, 

para cuidar do tema. A delegada da Polícia 

Federal Fernanda Costa Oliveira foi designa-

da para o cargo e se mantém. Foram criados 

sistemas de controle e ampliados os canais 

de denúncia no ministério e suas vinculadas.

O Radar Anticorrupção é o principal progra-

ma na área. De acordo com dados da pasta, 

ele tratou de 2 mil processos, fez 972 análises 

de integridade e encaminhou 776 denúncias 

a órgãos de controle.

Em suas falas, Tarcísio sempre destacou essa 

medida em sua gestão, o que é um dos mo-

tivos a desagradar a ala do PL, o partido no 

qual o presidente Bolsonaro se filiou, espe-
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cialmente em São Paulo, onde o partido tem 

vários integrantes que tiveram cargos rele-

vantes no ministério e em órgãos vinculados.

Na cerimônia de despedida no DNIT, Tarcísio 

foi incisivo quanto ao tema.

"Vocês [dirigindo-se a servidores] experi-

mentaram o gosto do sucesso. Cabe a vocês 

nunca mais permitirem que o DNIT seja mal 

usado. Só vocês podem dizer: 'Eu não aceito 

isso aqui mais no meu departamento. Por-

que esse departamento é meu. É aqui que 

eu exerço minha profissão de engenheiro. É 

aqui que eu faço a diferença na vida das pes-

soas'", disse Tarcísio, complementando: "Aqui 

não tem espaço para malfeito".

Sete meses antes do discurso de despedi-

da, quatro andares acima, a Polícia Federal 

entrou mais uma vez no prédio do órgão 

para fazer buscas autorizadas pelo Judiciário 

numa operação contra a corrupção. Na ope-

ração Daia, o diretor de Infraestrutura Ferro-

viária, Marcelo Chagas, foi afastado do cargo 

por determinação da Justiça Federal. Dias 

depois, pediu exoneração.

A investigação tratava de atuação de lobistas 

para beneficiar empresas que queriam com-

prar terrenos do DNIT para atuar num porto 

seco em Anápolis (GO), próximo à Ferrovia 

Norte-Sul. O caso ainda está em apuração e, 

até o momento, não há decisão sobre a par-

ticipação ou não do diretor e de outros servi-

dores do DNIT no caso.

Mesmo nos discursos mais inflamados, Tarcí-

sio não se utiliza do caricato bordão do pre-

sidente Bolsonaro de que “a corrupção aca-

bou”. Na conversa no gabinete, ele diz que 

pode haver casos de corrupção, mas que eles 

passaram a ser pontuais. 

Alerta ainda que corrupção sistêmica pode 

voltar a ocorrer: "Mas vai ter constrangimento".
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Quando descemos do prédio do ministério 

para seguir em direção ao DNIT para a ceri-

mônia final de seu mandato, Tarcísio me con-

tou orgulhoso sobre qual seria o último ato 

assinado: a criação da Escola Nacional de In-

fraestrutura.

Num convênio com a UnB (Universidade de 

Brasília), o DNIT vai construir uma estrutura 

no campus da universidade para abrigar um 

centro de estudos voltado para o desenvolvi-

mento do setor.

Ele conta que, desde que esteve à frente do 

departamento entre 2011 e 2014, tinha a in-

tenção de fazer esse projeto, para moderni-

zar um dos órgãos herdados pela autarquia 

ao longo do tempo, o IPR (Instituto de Pes-

quisas Rodoviárias).

Os engenheiros de rodovias até hoje estudam 

pelos manuais produzidos por esse órgão, lem-

bra Tarcísio. A ideia agora é ir além e produzir 

conhecimento para outros setores também. 

Tarcísio é descrito por seus colegas nas escolas 

militares como estudioso e dedicado. Sempre 

teve notas de primeiro da turma e, segundo 

o deputado estadual Tenente Coronel Zuc-

co, agora seu colega de partido também, era 

atleta de xadrez na academia. Competitivo, 

segundo seu secretário-executivo disse, “não 

gosta de perder nem par ou impar”.

Ele fala com orgulho de seus feitos acadê-

micos. Lembra que sua tese de mestrado foi 

sobre a área de financiamento verde para o 

setor de infraestrutura, quando o tema nem 

era moda. 

“No último semestre do IME, eu tive o câncer. 

E foram seis de oito disciplinas com notas 

dez. Minha média foi 9,24”, disse-me quando 

mostrava a medalha recebida do instituto.
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“Eu queria compartilhar uma coisa que acho 

que é o segredo do sucesso da gestão dele, 

que talvez poucas pessoas tenham entendi-

do. Porque é coisa simples, mas que geral-

mente nós, brasileiros, não fazemos. Ele não 

desvia do propósito.”

É como a secretária de Fomento, Natália Mar-

cassa, introduz a explicação do que ela acre-

dita ser o segredo do sucesso da gestão de 

Tarcísio de Freitas à frente do ministério. Sob 

aplausos do público que lota a B3 no leilão da 

Codesa, ela prossegue:

“Eu tive vários chefes, líderes muito bons. Mas 

eu nunca conheci alguém assim, que não 

desvia do propósito. Vou citar dois exemplos 

de como isso funciona, porque eu nunca ti-

nha visto”.

Natália então passa a descrever uma reunião 

com uma bancada de parlamentares, com 

mais de 40 pessoas, para tratar das obras que 

seriam feitas no estado com o orçamento da 

União. O volume de obras previstas em 2019 

era muito superior ao orçamento aprovado e 

eram necessárias escolhas. Ao fim dos pedi-

dos dos parlamentares, o próprio Tarcísio diz: 

“Não, a gente não vai fazer isso”.

“Eu tinha outros convites. Será que eu escolhi 

o ministério certo? Isso não vai durar”, disse 

Natália ter pensado na hora da reunião. “Ti-

nham dois generais sentados na mesa. Por 

que ele não deixou para o general falar aqui-

lo? Ou deixar eles pedirem, fazer umas quatro 

ou cinco reuniões, mostrar que não tinha or-

çamento, bater na Economia. Por que ele fez 

isso?”, pergunta-se Marcassa.

A secretária complementa que, depois da 

negativa, Tarcísio apresentou tecnicamente 

um plano próprio com obras que eram possí-

veis de serem executadas naquele momento, 

prometeu entregar o que fosse acordado ali e 

pediu apoio. Natália diz que os políticos não 

saíram felizes do encontro. E descreveu o re-

sultado dessa política.

“Isso resultou que a gente não fez quatro ou 

cinco reuniões [com eles]. A pessoa tinha a 

informação clara. Não teve corrupção por-

que todo mundo sabia que [a obra] não ia 

sair. E todo mundo foi para a sua baia traba-

lhar para sair o 81º leilão [da Codesa]. Então, a 

gente está fazendo isso porque o chefe não 

negocia propósito. O chefe não negociou. 

Isso fez com que a gente tivesse autonomia 

e tempo para trabalhar.”

Nesse trecho do discurso, a secretária do 

ministério apresenta todos os elementos de 

como funciona o orçamento para investi-

mentos do governo federal. Na descrição dos 

técnicos, é uma lógica invertida. 

O caminho normal é que o Estado tenha um 

planejamento para o sistema de transportes, 

que vai identificar quais são as obras que le-

vam a um maior retorno (em termos de redu-

ção de custos, melhoria da qualidade de vida 

e outros critérios). Identificadas as priorida-

https://www.youtube.com/watch?t=5976&v=s9tgUwqDfyk&feature=youtu.be
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des, são feitas as contratações e licenciamen-

tos. Finalizadas essas etapas, a obra está apta 

a receber dinheiro.

Na prática orçamentária brasileira, a alocação 

do orçamento vem primeiro e quase todo o 

resto, depois. Num relatório do FMI (Fundo 

Monetário Internacional) de 2018, os autores 

apontam que o país – que já vinha passando 

por um aperto orçamentário de alguns anos 

para o setor de investimentos em infraestru-

tura – ainda tinha recursos razoáveis para o 

setor. O maior problema, de acordo com os 

autores, era a pulverização dos gastos em 

projetos de baixo ou nenhum retorno social.

Essa lógica de pulverizar recursos é a que leva 

à paralisação das obras. Com orçamento em-

penhado (que é uma promessa de pagamen-

to), em muitos casos, as empresas iniciam al-

gumas etapas permitidas da construção. Mas, 

para etapas posteriores, não têm todas as li-

cenças ou o governo não tem recursos para 

pagar o que foi feito ou as etapas seguintes. 

Com projetos feitos às pressas e sem licença, 

não é incomum que a Justiça ou órgãos de 

controle determinem a paralisação. Também 

não é incomum as empresas irem à falência 

pela demora em receber o prometido.

Quando passou pelo DNIT, Tarcísio conta que 

fez um levantamento cruzando quais obras 

tinham orçamento adequado, licenciamento 

feito e contratos licitados. Praticamente ne-

nhuma cumpria os requisitos.

A reunião descrita por Natália foi repetida vá-

rias vezes, com diferentes bancadas ao longo 

da gestão. A ideia era mudar a lógica e apre-

sentar uma lista de empreendimentos que 

pudessem ter trechos concluídos e entre-

gues no mandato, concentrando o orçamen-

to neles. 

A concentração de dinheiro em obras com 

possibilidade de sair fez com que o órgão 

mantivesse nos últimos três anos um nível 

de entregas de novos trechos (ampliações 

ou duplicações) semelhante ao que se fazia 

antes da atual gestão, algo na faixa dos 500 

quilômetros ao ano, o que é pouco para um 

país com 51 mil quilômetros de rodovias sob 

gestão federal.

Mas o orçamento é a cada ano menor na par-

cela controlada pelo governo. A maior parte 

dos recursos para investimentos públicos 

passou a vir das emendas ao orçamento, que 

passaram a ser de execução obrigatória por 

parte do governo.

Por uma parcela dessas emendas, as indivi-

duais e de bancada, o ministério tem tentado 

buscar recursos, apresentando esse chamado 

“cardápio de obras”. No ano passado, foram R$ 

486 milhões a mais captados com esse tipo de 

emenda. Neste ano, até o momento, R$ 364,5 

milhões, segundo dados do ministério.

Já as chamadas emendas RP9, de relator 

(recentemente denunciadas em algumas 

áreas do governo como foco de corrupção), 

https://www.agenciainfra.com/blog/fmi-avalia-problemas-no-gerenciamento-da-infraestrutura-publica-e-recomenda-priorizacao/
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para as quais o Congresso alocou R$ 16,5 bi-

lhões na proposta orçamentária de 2022, o 

ministério teve zero reais disponibilizados, 

mesmo valor de 2021. 

A avaliação na pasta é que as emendas de 

relator voltam com a lógica das obras para-

das, ao terem sua execução determinada em 

negociações entre o governo e os líderes do 

Congresso, sem considerar se estão ou não 

em condições de serem feitas.

“A ideia é fugir delas”, conta-me Tarcísio. 
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Depois que tomamos café da manhã no dia 

da despedida e já nos preparávamos para sair, 

Tarcísio pede para esperar e vai até o quarto. 

De lá, ele traz uma caixa, com seis medalhas 

organizadas, em duas filas de três. 

Ele conta que ao virar ministro passou a ga-

nhar várias comendas, mas que aquelas seis 

são as de que tem mais orgulho. Lá está a 

medalha de formação no IME (Instituto Mili-

tar de Engenharia). E também a de que ele 

diz ter mais orgulho, a que recebeu pelas ati-

vidades no Haiti.

“Troquei muito tiro no Haiti”, diz ao pegar a 

medalha.

Ao começar a falar sobre o que tinha feito 

lá, ele volta ao quarto para pegar outra pas-

ta, também organizada, para mostrar os di-

plomas que recebeu ao longo da vida. E me 

apresenta um, que ele pede para que eu leia.

É uma carta de louvor, assinada pelo então 

tenente-coronel Carlos Alberto Maciel Tei-

xeira, comandante da Companhia de Enge-

nharia de Força de Paz no Haiti, pelo ato de 

bravura do então capitão Tarcísio Gomes de 

Freitas, no dia 27 de dezembro de 2005.

“Louvo o Cap Tarcísio Gomes de Freitas por ter 

se destacado no dia 27 de dezembro de 2005 

ao enfrentar a força adversa, durante o cumpri-

mento de uma missão de apoio à mobilidade 

ao Batalhão Jordaniano 2, no bairro Drouillard, 

ocasião na qual desembarcou do blindado e 

proporcionou, mesmo sob fogos, a segurança 

para o embarque do pessoal e dos equipamen-

tos da Companhia de Engenharia de Força e 

Paz - Cia E F Paz, desdobrados no terreno para 

o cumprimento daquela missão, demonstran-

do ser possuidor de elevado espírito de cumpri-

mento de dever, coragem e bravura.”

A carta segue, especificando a atitude que 

mereceu o louvor do comandante.

“Cabe ressaltar que a segurança da tropa esta-

va a cargo dos militares jordanianos, que per-

maneceram embarcados dentro das viaturas 

blindadas, tendo seu campo de visão limitado, 

enquanto que o Cap Tarcísio, ainda que per-

tencendo ao Quadro de Engenheiros Militares 

e, portanto estando naquela área com uma 

missão técnica específica, observando que a 

situação o exigia, desembarcou e auxiliou a 

equipe de segurança aproximada a responder 

fogo e expulsar a força adversa que estava ata-

cando com armas automáticas as tropas da 

MINUSTAH que trabalhavam no local.”

Após vários outros elogios, o então coman-

dante termina a carta com um voto.

“Formulo votos de pleno sucesso na sua carrei-

ra, a qual, devido a sua extrema competência 

profissional, certamente será cercada de êxito.”

O sucesso não veio na carreira militar, que se 

desenhava para o aluno exemplar, sempre 

com as primeiras colocações nas avaliações, 

que escolheu missões espinhosas. Em Belo 
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Jardim, distrito de São Bento do Una, inte-

rior de Pernambuco, viveu numa cidade em 

que a água só chegava duas vezes por sema-

na, com ele e Cris tendo que lavar a cisterna 

regularmente para armazenar água para os 

dias sem abastecimento. 

Escolheu servir na Amazônia, onde ficou por 

cinco anos. Participou de obras relevantes 

como o gasoduto Coari-Manaus e ajudou a 

construir a pista de pouso do Aeroporto de 

Tefé (AM), que duas décadas depois ele con-

cedeu à iniciativa privada.

“[Na Amazônia] A gente dormia em rede”, 

contou o ministro em um de seus discursos 

ao longo do dia.

Após concluir o mestrado no IME e se curar 

de um câncer no testículo, num mesmo 

ano, Tarcísio decidiu fazer concurso público 

para deixar o Exército. Passou para o da CGU 

(Controladoria-Geral da União), para onde 

veio em 2008. 

“Não dava. Eu ganhava R$ 5 mil por mês”, 

conta Tarcísio, que nesse período, para au-

mentar a renda, deu aulas em universidades 

e até cursos pré-vestibulares, ganhando R$ 

20 por hora-aula, segundo ele.

A relação com o Exército manteve-se, com 

alguns de seus principais assessores ao lon-

go da trajetória na vida civil tendo sido cole-

gas de turma ou de serviço, como é o caso 

de Arthur Luis Pinho, que deve deixar a EPL 

(Empresa de Planejamento e Logística) para 

trabalhar na sua campanha. O que leva a isso 

é a confiança na formação, segundo ele.

Ele comenta que, como qualquer instituição, 

pode haver no Exército corrupção, o que é 

pontual. E elogia o senso de dever e missão 

dos formados nas escolas militares.

“São escolas de brasilidade”, disse em seu dis-

curso de despedida no DNIT.
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Tarcísio de Freitas e Marcelo Sampaio foram 

chamados pelo diretor-geral do DNIT, Santos 

Filho, para tirarem as cortinas que tapavam 

as fotos da galeria de ex-diretores do órgão, 

numa cerimônia no fim da tarde do dia 31. 

A foto de Tarcísio, que dirigiu o órgão em 2014, 

teve o pano branco retirado por ele mesmo, 

sob aplausos. Em seguida, Marcelo Sampaio, 

o novo ministro, tirou a placa do ex-diretor 

Mauro Barbosa, o que levou a um comentário 

de Tarcísio: “Mauro Barbosa”.

Em 2011, Mauro Barbosa era chefe de gabine-

te do então ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, depois de ter sido diretor-geral 

do órgão de estradas entre 2005 e 2007. Audi-

tor federal, ele foi um dos personagens princi-

pais do episódio conhecido como “faxina” da 

então presidente Dilma Rousseff, que alçou 

Tarcísio ao seu primeiro cargo de comando 

na Esplanada.

Após uma reportagem da revista Veja, com 

informações atribuídas a fontes do Planal-

to, sobre suspeita de superfaturamento em 

obras e pagamento de propina por obras 

do DNIT dentro do ministério, a presidente 

começou então a retirar um a um todo o co-

mando da pasta, a começar por Nascimento, 

que teve que pedir demissão. Barbosa saiu 

em seguida. No DNIT, todos os sete diretores 

deixaram os cargos em questão de meses.

O Planalto ficou satisfeito com a repercussão 

do caso. Era um incômodo para a presidente 

ficar atrelada à imagem de corrupção do go-

verno do seu antecessor, mesmo tendo sido 

eleita à sombra de Lula. Fazer a “limpeza” aju-

dava na popularidade de Dilma, que só subia 

naquele momento.

Dilma queria encontrar nomes que pudesse 

colocar no DNIT para afastar as suspeitas de 

corrupção no órgão, que ao longo do governo 

Lula teve pelo menos sete operações policiais 

sobre desvios de recursos. Havia inclinação 

para que um general assumisse a direção-

-geral do órgão. 

Tarcísio diz que quem sugeriu o nome dele 

para a presidente foi Marcelo Perrupato, en-

tão secretário de Política Nacional de Trans-

portes do Ministério dos Transportes, um 

engenheiro dos mais respeitados no setor. 

Tarcísio conta que, por causa dos estudos no 

mestrado, passava muitas horas conversan-

do com Perrupato sobre planejamento.

Dilma teria consultado Bernardo Figueire-

do, com quem havia trabalhado na Casa Civil 

e que na época dirigia a ANTT, sobre o que 

achava da sugestão, e Figueiredo também 

recomendou. Tarcísio havia feito fiscalizações 

pela CGU na agência e no DNIT. [Bernardo Fi-

gueiredo informou que foi ele quem levou o 

nome de Tarcísio para Dilma para ser o di-

retor-geral, pelo bom trabalho que tinha vis-

to fazer, mas que o então ministro da pasta, 

Paulo Sérgio Passos, teria indicado um ge-

neral para assumir.]
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Tarcísio conta que foi chamado pelo então 

ministro da CGU, Jorge Hage, para sondá-lo 

sobre ocupar a diretoria-executiva do DNIT. 

Pediu para que ele levasse a proposta para 

casa e pensasse, mas Tarcísio reagiu de for-

ma diferente.

Disse a Hage que tinha apenas duas pergun-

tas. A primeira é se ele teria autonomia para 

trabalhar. A resposta de Hage foi que ele teria 

“total autonomia”. A segunda era quem seria o 

diretor-geral. Hage não tinha a resposta, mas 

disse que estavam pensando num general.

“Então eu topo”, disse Tarcísio, que, semanas 

depois, estava nomeado para ser o executivo 

do órgão para o qual já havia tanto trabalha-

do – no Exército, onde tinha sido designado 

para algumas obras do DNIT anos antes – e 

fiscalizado, como auditor da CGU.

No café da manhã comigo no dia da trans-

missão de cargo de ministro, Tarcísio relem-

brou que ao chegar ao órgão percebeu ra-

pidamente que os problemas de corrupção 

estavam mais concentrados nos contratos 

de serviços, que tinham volumes expressi-

vos de recursos. Neles, o problema era maior 

que o das obras.

Mexer com essas compras fez com que fosse 

rotineiramente ventilada sua demissão, que 

nunca aconteceu. Ele mesmo diz que era pia-

da frequente nos corredores do órgão dizer: 

“Nesta semana ele cai”. Foram mais de três 

anos no cargo, até as eleições de 2014.

“A Dilma é uma pessoa honesta”, afirmou 

Tarcísio. “Pode ter errado em deixar que a cor-

rupção acontecesse no governo dela. Mas ela 

não tinha nada.”

Tarcísio conta que também teve que enfren-

tar o corporativismo do órgão, debelando 

uma greve por aumento de salários. Servi-

dores mais antigos não queriam que o rea-

juste fosse menor que o dos servidores mais 

jovens, que chegaram ganhando menos por 

não terem prêmios por funções passadas. 

Ele conta que, para evitar que as obras paras-

sem no período de greve por falta de paga-

mento, levou todos os sistemas do prédio do 

órgão para o Serpro e continuou fazendo os 

pagamentos normalmente, o que enfraque-

ceu o movimento.

“Respondi um processo por causa disso”, re-

lembrou.

Cada nota de empenho do órgão tinha que 

ser assinada à mão pelo diretor-executivo. 

Eram pelo menos mil por semana, lembra 

Tarcísio, que iniciou a implantação de siste-

mas eletrônicos. 

Um deles, que me apresentou em 2014 para 

uma reportagem na Folha de S.Paulo, con-

trolava o andamento de cada um dos contra-

tos de obra do órgão, com informações que 

podiam indicar antes se a curva de desempe-

nho estava dentro da performance adequada 

para finalizar a obra no prazo.
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A saída do general Jorge Fraxe da diretoria-

-geral do órgão no início do segundo semes-

tre de 2014 faz com que Tarcísio fique ainda 

mais no alvo do PL, que queria voltar ao co-

mando da pasta e do DNIT. A pressão sobre 

Dilma era grande. 

Valdemar Costa Neto condicionou o apoio do 

partido no primeiro turno da eleição à saída 

do então ministro da pasta, César Borges, 

ex-governador da Bahia que era do partido, 

mas não estava sob o controle de Valdemar. 

A informação dos bastidores da época é de 

que Lula foi pessoalmente pedir a Dilma para 

formalizar a aliança com Valdemar.

A queda de Borges, ainda no primeiro man-

dato, faz com que Tarcísio comece a buscar 

um caminho para sair. Estava claro que o PL 

tomaria de vez a pasta e o DNIT, por conse-

quência, o que aconteceu em 2015, quando o 

ex-senador por São Paulo Antonio Carlos Ro-

drigues assume o ministério.

Tarcísio conta com grande orgulho do seu pe-

ríodo à frente do DNIT. Logo após o almoço, ele 

cita uma expressão que usa recorrentemente 

para descrever sua passagem pelo órgão, di-

zendo que, quando chegou, “os servidores 

estavam de cabeça baixa pelos corredores”, e 

sua passagem os fez “erguerem a cabeça”.

A volta do PL ao departamento é descrita por 

alguns servidores que entrevistei ao longo dos 

últimos seis anos como um período tumultu-

ado no início, especialmente na gestão de Ro-

drigues, que anos depois acabou preso preven-

tivamente numa operação da Polícia Federal, 

em ação posteriormente suspensa no STF.

Já Mauro Barbosa foi demitido do serviço 

público pela CGU em 2020. Chegou a ser as-

sessor parlamentar do Senado. Na gestão do 

presidente Temer, a descrição é que o órgão 

começa a voltar a um período de melhorias 

até a chegada da atual gestão, quando outro 

general do Exército, este já na reserva, assume.

Santos Filho tem uma história pessoal com o 

órgão. Ele é filho de um engenheiro do anti-

go DNER (Departamento Nacional de Estra-

das de Rodagem), órgão que formou o DNIT 

em 2001. A infância dele, no Ceará, foi passada 

numa das residências do departamento de 

rodovias, onde moravam os engenheiros que 

implantavam estradas pelo interior do país.

No Exército, Santos Filho também comandou 

obras do DNIT, onde inclusive foi auditado por 

Tarcísio. Ele conta que a experiência de ter Tar-

císio como fiscal da CGU não foi agradável.

Os dois se reencontraram em novembro de 

2018, quando Santos Filho fazia parte da equi-

pe do general Oswaldo Ferreira, que coorde-

nava a transição da pasta a pedido de Bolso-

naro, mas já tinha dito que não seria ministro.

Na tarde do dia 27 de novembro de 2018, San-

tos Filho conta que Ferreira e Tarcísio chega-

ram juntos, vindos da sala do presidente elei-

to, no gabinete da transição. Ao recebê-los, 
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Santos Filho disse que foi brincar com Ferrei-

ra sobre a condição de “desempregado” do 

seu ex-colega de farda.

“Chama ele, Ferreira”, contou Santos Filho ter 

dito a Ferreira, que o olhou com reprovação e 

pediu para que ele reunisse a equipe. Foi quan-

do Tarcísio foi anunciado ministro aos colegas.

Santos Filho lembra que, além de “não saber 

onde enfiar a cara”, não esquece de outra 

emoção daquele dia. Para surpresa dele, Tar-

císio imediatamente fez com que o general 

da reserva deixasse de ser o “desempregado”, 

convidando-o para assumir o DNIT.

“Eu fiquei tão nervoso que eu fui para o carro 

e chorei”, contou-me ano passado o general 

da reserva, que, na cerimônia de descerra-

mento da placa, mais de três anos depois, 

também chorou, junto com Tarcísio, que diz 

que os dois realizaram o sonho de qualquer 

engenheiro, trabalhar no DNIT.

“Aqui foi a batalha mais difícil que eu tive, não 

foi no ministério, não. E aqui foi onde eu mais 

aprendi”, disse Tarcísio no dia de sua despedi-

da do cargo de ministro.

Risonho e entusiasmado, Dinaldo Noguei-

ra recebe Tarcísio de Freitas na portaria do 

anexo da Câmara dos Deputados no meio 

da tarde, depois que o ministro saiu de um 

compromisso na sede do seu novo partido, o 

Republicanos, na Asa Sul de Brasília, na tar-

de do dia 31.

Os dois foram colegas durante os dois anos em 

que Tarcísio trabalhou no Legislativo, fazendo 

estudos e apoiando a análise de projetos de lei, 

medidas provisórias e outros temas. Agora, sem 

cargo no Executivo depois de mais de cinco 

anos, ele precisa se apresentar para o trabalho.

“Aqui estão todos entusiasmados com sua 

campanha”, conta o colega.

Nogueira conduz o ministro até a sala onde 

ele terá que preencher documentos para o 

retorno. Tarcísio imagina que será um longo 

tempo, mas rapidamente o processo é resol-

vido. Os pedidos de férias referentes ao perío-

do em que ele trabalhou no ministério serão 

computados agora, e os processos, que ele já 

tinha iniciado, já estavam registrados. 

Surpreso com a velocidade, ele pergunta: “E o 

que eu faço agora?”.

“Você tem que bater o ponto”, diz Nogueira 

rindo e tirando risada de todos.

Os dois se encaminham para uma das máqui-

nas de ponto no corredor do anexo da Câmara. 

Tarcísio já não se lembra mais como é feito o 

procedimento e pede ajuda. Na primeira ten-

tativa não houve registro. Após as instruções 

de Nogueira, o ponto é registrado e Tarcísio sai 

apressado em direção ao estacionamento.

No caminho, pergunto a ele porque não pe-

diu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

-AL), para “abonar o ponto”. Ele me olha com 
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cara feia, puxando os lábios fechados para o 

lado, e faz uma negativa com a cabeça.

Tarcísio contou que foi parar na Câmara de 

uma maneira inusitada. Ele era o diretor-ge-

ral do DNIT quando o concurso, que tinha 

vaga específica para o setor de infraestrutu-

ra, foi aberto. O irmão dele, Leandro Freitas, 

auditor concursado do TCU, foi quem avisou.

Ao ver o governo da presidente Dilma Rous-

seff perder força e o então PR (hoje PL) voltar 

a se apoderar de cargos no ministério e tam-

bém no órgão, ele disse que queria sair. Mas 

não estava disposto a voltar para a CGU.

“Iam me colocar para fazer auditoria em saú-

de, educação”, comentou.

Trabalhando em média 12 horas por dia, com 

viagens quase semanais para visitar obras em 

todo o país, Tarcísio disse que não via a menor 

chance de ser aprovado num concurso que 

oferece salário na casa dos R$ 25 mil mensais.

Nem cogitava mais fazer a prova quando, 

num almoço de domingo com a mãe, fala-

ram sobre o tema e ela o incentivou a fazer, 

dizendo que teria bênção para ser aprovado.

“Mãe, eu vou ter mais merecimento que ou-

tros que estão estudando há anos para a pro-

va, que podem se dedicar mais que eu?”, dis-

se-me Tarcísio ter perguntado à sua mãe.

Ela respondeu com uma frase que o minis-

tro usou repetidas vezes em discursos nos 

últimos dias de seu mandato: “A bênção não 

vem do merecimento. Vem da misericórdia”.

As palavras da mãe o fizeram mudar de ideia. 

Inscreveu-se e disse ter estudado duas sema-

nas antes do concurso, a primeira ainda tra-

balhando e a segunda em período integral, 

por ter tirado férias.

Ele se lembra que não tinha tempo para ver 

todo o conteúdo e fez algumas escolhas. 

Como tinha praticamente nenhum contato 

com o tema mobilidade urbana, baixou um 

estudo disponível no então Ministério das Ci-

dades. O tema acabou caindo na prova.

“Aquilo foi obra de Deus mesmo”, comentou, 

sobre ter sido aprovado em primeiro lugar, 

reconhecendo que sua base de conhecimen-

to acumulada foi essencial no plano material.
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Na saída da Câmara dos Deputados, enquan-

to esperava o carro para retornar ao ministé-

rio para suas últimas reuniões no órgão, uma 

mulher na casa dos 50 anos passa olhando 

com curiosidade para Tarcísio, que está res-

pondendo a mensagens do celular.

“Você não é o ministro Tarcísio?”, pergunta 

a mulher.

Ele responde que sim. A interlocutora o pa-

rabeniza pelo trabalho e segue em frente, 

sem pedir para tirar uma fotografia, após re-

ceber uma resposta cordial de Tarcísio, que 

volta ao celular.

Dos ministros que passaram pela pasta dos 

Transportes desde a Nova República, as chan-

ces de que algum deles que entrou no car-

go sem ser um político eleito anteriormente 

fosse reconhecido por cidadãos comuns nas 

ruas, mesmo nas de Brasília, eram próximas 

de zero.

Desde o fim de 2019, nos eventos no Palácio 

do Planalto, o ministro passou a rivalizar em 

atenção com assessores do presidente Jair 

Bolsonaro mais ligados aos temas radicais do 

coração do bolsonarismo. 

Ao f im de cada cerimônia, a rotina era de 

dezenas de pedidos de fotos e gravações de 

vídeos para redes sociais. Houve um cuida-

do redobrado da equipe, a partir de então, 

com as mensagens para evitar passar a im-

pressão de que o “ministro aparecia mais 

que o presidente”, relatou-me um assessor 

naquela época.

No evento de filiação ao Republicanos, na se-

mana que saiu da pasta, o assédio a Tarcísio ri-

valizava com o da então ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, Damares Al-

ves, evangélica e uma estrela do bolsonarismo. 

Em um momento do evento, os organizadores 

tiveram que tirar o ministro do palco porque 

ele ameaçava cair, de tantos partidários que 

subiram para tentar uma imagem com ele.

Tarcísio atende a todos que querem fazer 

fotos com paciência. Não aceita, contudo, 

quando se aproveitam para fazer pedidos. 

Nas fotos, mantém sempre o mesmo sorriso. 

Nos vídeos, faz promessas sobre entregas de 

obras em cidades e estados, utilizando-se de 

uma espécie de mapa mental rodoviário do 

país, e cita várias cidades afetadas pelos pro-

jetos que estão em andamento no governo.

Quase sempre atrasado para cumprir as 

agendas que ele permite à sua equipe mar-

car ao longo do dia, Tarcísio está normalmen-

te disposto, e com o mesmo sorriso, quando 

abordado. Quando deixava o Planalto, quase 

duas horas depois do fim da cerimônia em 

que deixou o cargo, não foi diferente.

Já no elevador, surge na porta Fabiano Gui-

marães da Rocha, o intérprete de Libras que 

ficou famoso pelas traduções que faz do pre-

sidente Jair Bolsonaro. Provável candidato a 

deputado nas eleições de outubro, ele chama 
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o ministro para uma última foto. Tarcísio vai, 

com o mesmo sorriso.

Ao fim da cerimônia no DNIT que marcou seu 

último ato como ministro, formou-se uma 

longa fila para cumprimentar Tarcísio. Sor-

ridente, efusivo, resgatando momentos que 

havia passado com quem estava o cumpri-

mentando, Tarcísio atendeu a todos que qui-

seram esperar. 

Na longa fila, o vice-presidente de Regulação 

e Expansão da Rumo Logística, Guilherme 

Penin, aguarda sua vez. Quando chegou a 

hora, o cenário se alterou um pouco. Houve 

um longo cumprimento de mãos. Sem sor-

risos. Um olhar respeitoso de ambos os lados 

enquanto eram dadas as felicitações e os 

agradecimentos formais. Ao final, falam so-

bre seguirem se falando depois. 

“Já teve discussão até com dedo na cara”, ha-

via me contado um servidor da pasta antes 

sobre as tensas relações entre a diretoria da 

maior companhia ferroviária do país e o mi-

nistro da Infraestrutura.

A Rumo pertence ao grupo Cosan, originário 

da área sucroalcooleira de São Paulo que ao 

longo dos anos se tornou um dos maiores 

conglomerados do país. Na área de ferrovias, 

eles assumiram o controle da antiga ALL Lo-

gística, uma empresa que tinha o grupo 3G 

Capital no controle até 2014, mas que possuía 

ações pulverizadas em vários grupos, entre 

eles o BNDES.

Numa ruidosa negociação, a Rumo assumiu 

o controle e herdou uma empresa em fran-

galhos, com baixa produtividade, bilionárias 

multas por descumprimentos de contratos e 

que só não teve parte dos mais de 11 mil qui-

lômetros de ferrovias que administrava no 

Sul e Sudeste do país retomados porque dife-

rentes governos fizeram vista grossa para os 

reiterados descumprimentos. 

Quando toma o controle da empresa, a 

Rumo chama Penin, que havia trabalhado 

no alto escalão em diferentes órgãos do go-

verno nos anos anteriores, para coordenar o 

que era o processo vital para a continuidade 

da empresa: renovar os 2 mil quilômetros de 

concessão da Malha Paulista, a ferrovia que 

dá acesso ao porto mais importante do país, 

o de Santos (SP). 

Tarcísio tem obsessão por ferrovia. Ele acre-

dita que só será possível o país ter um trans-

porte de qualidade com a recuperação das 

ferrovias existentes e a ampliação da malha, 

especialmente para atender às demandas de 

carga do agronegócio, no interior do país. 

Ao chegar ao PPI, Tarcísio começa a trabalhar 

para que seja efetivado o plano de renova-

ção em troca de bilionários investimentos (na 

casa dos R$ 30 bilhões) de todas as conces-

sões, que havia sido iniciado em 2015, ainda 

no governo da presidente Dilma Rousseff. O 

mais rapidamente possível. E a prioridade era 

renovar a Malha Paulista, entre cinco outras 

concessões que venceriam entre 2025 e 2027.
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Mas a proposta que a Rumo apresentou à 

ANTT, além de seu histórico de descumpri-

mentos, faz com que o processo não ande no 

ritmo desejado. É necessário aprovar regras, 

que saem numa medida provisória e viram 

a Lei 13.448/2017, específicas para permitir a 

renovação. A pressão sobre os servidores da 

agência para renovar era grande e liderada 

por Tarcísio. Após reclamação de servidores, o 

secretário do PPI, Adalberto Vasconcelos, re-

solve tomar para ele a condução do processo. 

O TCU também entra no jogo, fazendo exi-

gências para garantir que promessas de in-

vestimentos da Rumo fossem ampliadas e 

com regras no contrato que garantissem que 

elas fossem cumpridas. Apesar das expecta-

tivas, o governo do presidente Michel Temer 

termina sem que o contrato fosse renovado.

Ao assumir o ministério em 2019, Tarcísio 

amplia a prioridade ao setor ferroviário. Mas, 

antes das renovações, ele tinha um desafio a 

cumprir logo no início do seu mandato: fazer 

a primeira licitação de uma nova concessão 

no governo Bolsonaro, a de um trecho de 1,5 

mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, entre 

Tocantins e São Paulo.

No PPI, Tarcísio foi contra marcar o leilão para 

janeiro de 2019. A ideia era leiloar no governo 

Temer, mas a longa análise do TCU sobre o 

processo e uma regra criada no PPI, de dar 

100 dias entre o lançamento do edital (que 

passou a ser ignorada no fim do mandato de 

Tarcísio) e a data do leilão para que investi-

dores pudessem estudar o processo, fizeram 

com que a data caísse em janeiro.

Ironia do destino, ele estava na Bolsa para 

bater o martelo, mas não sem antes ter mui-

to trabalho. A dias do leilão, a 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal estava disposta a entrar na Justiça 

para suspender o certame. O órgão era co-

mandado pelo então subprocurador-geral 

da República, Augusto Aras, e suspeitava de 

direcionamento da licitação para a VLI Mul-

timodal, companhia que tem a Vale como 

principal acionista.

Bernardo Figueiredo, que na época dava con-

sultoria à estatal Russa de ferrovias, a RZD, 

interessada em adquirir a concessão da fer-

rovia, disse que em reuniões que teve com 

Tarcísio, o então secretário do PPI disse que a 

VLI ganharia a concessão. A estatal russa de-

sistiu de entrar no negócio.

Adalberto Vasconcelos, que havia permane-

cido no PPI na troca de governo, e Tarcísio 

vão pessoalmente negociar com os procura-

dores, explicar em detalhes que os argumen-

tos contra a realização do primeiro leilão de 

ferrovias em mais de 10 anos não eram mais 

relevantes que ter a ferrovia operando e que 

não havia direcionamento. 

Firmaram então um compromisso com a 

procuradoria, assinado numa carta, de de-

senvolvimento do sistema ferroviário do país. 

Aras também conseguiu logo depois um 
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encontro com o presidente Jair Bolsonaro e, 

meses depois, tornou-se procurador-geral da 

República nomeado sem se submeter ao sis-

tema de escolha por lista.

Vencida a etapa da PGR, surgiu um problema 

ainda maior. A menos de uma semana da en-

trega das propostas, dois diretores da VLI Mul-

timodal, empresa controlada pela Vale, foram 

até o ministério pedir o adiamento do leilão.

A alegação era de que o projeto não estaria 

adequado, os riscos seriam elevados e não 

estavam bem equacionados no contrato, 

segundo me revelou um dos participantes. 

Tarcísio ficou indignado. Mesmo contra parte 

de sua equipe, que também achava melhor 

adiar, ele disse que havia pessoalmente ava-

liado no PPI o projeto e que ele era seguro. O 

leilão seria mantido.

Dias depois, a VLI faz uma oferta de pagar R$ 

2 bilhões pela concessão da ferrovia por 30 

anos. A Rumo ofereceu R$ 2,7 bilhões e ven-

ceu a disputa.
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A vitória da Rumo no leilão da Norte-Sul em 

2019 trouxe alegria momentânea. Mas tam-

bém preocupação de empresas que se utili-

zam das ferrovias. A Rumo já controla a única 

saída ferroviária do Mato Grosso, em direção 

a São Paulo. Com a vitória na Norte-Sul, ela 

ampliaria o monopólio, o que desagradava 

o setor do agronegócio no Mato Grosso, um 

dos grupos que atuaram pelo nome de Tarcí-

sio no ministério.

O ministério então passa a voltar suas ener-

gias para um outro projeto, a ligação fer-

roviária entre o norte do Mato Grosso e os 

terminais portuários no rio Tapajós, no Pará, 

chamada de Ferrogrão.

O projeto constou na primeira lista de con-

cessões do PPI, ainda em 2016. Seus quase 

mil quilômetros de extensão significariam 

uma redução de custos para a região produ-

tora ao redor de Lucas do Rio Verde, a área 

de maior expansão do agronegócio no Mato 

Grosso, na casa dos 60%, segundo os estudos. 

As maiores tradings de grãos do país haviam 

bancado um estudo de viabilidade e doado 

ao governo para que fosse feita a concessão, 

a qual elas diziam ter interesse em disputar. 

Mas, além das dificuldades técnicas e econô-

micas para se fazer um projeto ferroviário cor-

tando a Amazônia, havia um outro entrave ao 

projeto: a Rumo.

Reportagem da Agência Estado mostrou que 

a companhia atuava cooptando ONGs (orga-

nizações não governamentais) para contes-

tar a Ferrogrão. Isso acontecia desde 2017, 

quando Tarcísio, ainda no PPI, teve que ir ao 

Congresso para a reunião de uma comissão 

para defender a proposta, contra uma exi-

gência de se fazer, antes da licitação realiza-

da, audiências públicas com a população in-

dígena, obrigatoriamente realizada na língua 

das tribos afetadas.

Além de trabalhar contra a Ferrogrão, a Rumo 

tentava ampliar a sua ferrovia dentro do Mato 

Grosso, pedindo à ANTT a permissão para es-

tender a malha de Rondonópolis, onde ela 

termina atualmente, até Lucas do Rio Verde, 

no norte do estado. A Rumo alegava que a 

lei permitia essa extensão sem licitação, mas 

essa não era a opinião dos técnicos da ANTT.

Numa cerimônia para inaugurar um trecho 

da Ferrovia Norte-Sul em 2021, o CEO da Co-

san, Rubens Ometto, fez um discurso na pre-

sença do presidente Jair Bolsonaro implo-

rando pela autorização para construir essa 

ferrovia. Foi afagado por Tarcísio, que o cha-

mou de o “Novo Barão de Mauá”, e ignorado 

na fala do presidente, logo depois da dele, 

que se manteve no seu discurso de agressão 

a outras instituições.

Tarcísio tinha um outro plano para permi-

tir não somente a nova ferrovia da Rumo no 

Mato Grosso como qualquer outra. Ele ado-

tou um projeto de lei do senador José Serra 

(PSDB-SP) para permitir a construção de fer-

rovias por autorização.
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Pelo modelo vigente até então, as ferrovias 

precisavam ser concedidas pelo governo, 

num processo que leva tempo para a realiza-

ção de estudos para indicar valores e trajetos 

mais adequados. A ferrovia é um bem públi-

co que fica sendo gerido pelo privado, com 

regras específicas e período determinado.

O projeto de lei de Serra permitia que em-

presas pudessem propor trajetos e serem 

autorizadas a construir, por sua conta e risco. 

A ferrovia seria um bem privado, com regras 

bem menos rígidas que a das concessões 

para seu funcionamento e tempo pratica-

mente ilimitado.

O projeto de Serra foi apresentado em 2018, 

mas tinha dificuldades para tramitar no Se-

nado. A equipe do ministério atribuía isso à 

Rumo, o que a empresa sempre negou. 

Enquanto o projeto federal não andava, o go-

verno do Mato Grosso decidiu, após lobby da 

Rumo, fazer sua própria lei de autorizações. 

Em julho de 2021, o governador do estado, 

Mauro Mendes, informou ao ministro Tarcísio, 

durante uma visita dele ao estado, que faria 

o anúncio da autorização para a Rumo três 

dias depois.

A extensão da Rumo até Lucas do Rio Ver-

de tinha o apoio de empresários do setor do 

agronegócio, entre eles o ex-senador e ex-mi-

nistro Blairo Maggi. Eraí Maggi, primo de Blai-

ro, durante essa visita, foi cobrar de Tarcísio 

porque ele insistia com a Ferrogrão.

Houve uma forte discussão dos dois, pre-

senciada pelo governador do estado, Mauro 

Mendes, na qual Tarcísio defendeu que sem 

a Ferrogrão haveria monopólio, o que preju-

dicaria os produtores do estado. Irritado, ele 

voltou para Brasília sem participar de eventos 

no estado que estavam programados.

O ministro decidiu que as autorizações iam 

sair e acelerou uma proposta que já vinha 

sendo estudada desde o fim do ano anterior: 

editar uma medida provisória para criar o 

modelo de autorização ferroviária.

Não foi difícil convencer o restante da Es-

planada. Tarcísio já tinha a promessa de que 

empresas que manifestaram vontade de fa-

zer ferrovias apresentariam requerimentos, 

o que geraria notícias boas para um governo 

que enfrentava uma CPI no Senado por suas 

ações e inações na pandemia de Covid-19.

A Medida Provisória 1.065 foi editada em 30 

de agosto. Mas a guerra não terminou. Sena-

dores ameaçaram devolver a MP, alegando 

falta de urgência para o tema. 

Enquanto eles discutiam como devolver a me-

dida, o Ministério da Infraestrutura soltou notí-

cias de que já havia recebido 10 requerimentos 

que previam investimentos de R$ 53 bilhões 

em ferrovias – valor mais de cinco vezes maior 

que o orçamento de investimentos do ano da 

pasta. Uma pomposa cerimônia no Palácio 

do Planalto foi marcada para dias depois para 

anunciar a boa nova, o programa Pro Trilhos.
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Os senadores recuaram e apresentaram uma 

nova saída. Segundo Tarcísio, a proposta de-

les era que a medida provisória perdesse a 

validade e que fosse votado o projeto de lei 

do Senado, ainda durante o período de vigên-

cia da MP.

“Eu falei ‘tudo bem. Eu quero é fazer ferro-

via’”, disse-me Tarcísio durante o almoço no 

dia de sua saída, classificando o lance como 

um xeque-mate para destravar a proposta, 

que foi aprovada no fim do ano pelas duas 

casas legislativas.

Entre as empresas que apresentaram os pri-

meiros pedidos estava a VLI. A companhia 

que havia perdido o leilão no início do gover-

no Bolsonaro solicitou ramais concorrentes 

aos da Rumo, um deles uma ligação para le-

var cargas de Lucas do Rio Verde diretamen-

te para o trecho da Ferrovia Norte-Sul que ela 

administra entre Tocantins e Maranhão.

Como as regras da MP não criaram normas 

para reservar para uma empresa o trecho 

que foi solicitado, semanas depois a Rumo 

decidiu pedir os mesmos trechos que a VLI 

havia solicitado, inclusive a ligação de Lucas 

do Rio Verde para a Ferrovia Norte-Sul. 

As duas acabaram autorizadas no fim do 

ano passado, mas por enquanto não há si-

nais de início de construção de ferrovias de 

qualquer dos 80 pedidos que chegaram à 

pasta até a MP perder a validade (se todos 

forem executados há uma estimativa de R$ 

240 bilhões em investimentos, mas não há 

qualquer obrigação das empresas de imple-

mentar os projetos). 

Faltam regras sobre como fazer as ferrovias, 

ainda em discussão na ANTT. Nenhuma tem 

licenciamento ambiental ou a garantia de 

que vão ter áreas desapropriadas para passar, 

entre outras condições necessárias.

Após os cumprimentos a Tarcísio na cerimô-

nia de despedida no DNIT, Guilherme Penin, 

da Rumo, vai em direção a Felipe Campos, 

que foi o assessor de comunicação do minis-

tério no lançamento do programa de autori-

zações ferroviárias, com quem eu conversava. 

Penin cumprimenta-o e pergunta onde ele 

está. Felipe responde que foi para a comuni-

cação do BNDES e recebe os parabéns.

“Você é fera”, disse o vice-presidente da em-

presa.
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Com passos lentos e cuidadosos, Maria Alice 

Gomes Freitas entra pela primeira vez no ga-

binete onde o filho, Tarcísio Gomes de Freitas, 

trabalhou nos últimos três anos na Esplanada 

dos Ministérios, no fim da tarde do último dia 

dele como ministro.

Tarcísio me chama para apresentar a mãe e 

logo tem sua atenção voltada para um as-

sessor que o pede uma decisão urgente. Per-

gunto a Maria Alice se ela está orgulhosa pelo 

trabalho do filho.

“Ah, graças a Deus”, responde e olha para o 

aparador onde estão alinhados martelos que 

foram batidos nas cerimônias de leilão du-

rante seu mandato: “Tantos martelinhos.”

Trabalhadora doméstica no início da vida 

adulta, ela conheceu o pai de Tarcísio, Amaury 

Vieira Freitas, no Rio de Janeiro. O pai era car-

regador e trabalhava na área central da cida-

de. Decidiram vir tentar a vida na nova capi-

tal como milhares de brasileiros fizeram nos 

anos 1960 e 1970.

Ao longo do dia, por várias vezes, Tarcísio 

agradeceu à mãe “pelo joelho dobrado” em 

orações por ele. Maria Alice é evangélica. 

Já o pai era católico, tendo chegado a ser mi-

nistro da congregação que frequentava. Em 

Brasília, foi trabalhar no Banco do Brasil. O 

ministro conta que ele foi autodidata na lín-

gua francesa, cresceu no banco até ser cha-

mado para trabalhar no Banco Central, onde 

se aposentou.

O pai é descrito como um incentivador de 

Tarcísio na carreira militar e nos estudos. 

Mesmo sendo civil, apoiou a decisão do f i-

lho de fazer prova para estudar no Colégio 

Militar de Brasília. Depois, foi também ele 

que deu força para que o f ilho f izesse a gra-

duação no IME.

Em 2009, Amaury morreu atropelado quan-

do andava por uma das ruas de Brasília, em 

circunstâncias que não foram esclarecidas. 

Por duas vezes, ao longo do dia de sua des-

pedida do cargo, o ministro embargou a voz 

ao falar do pai.

“Se ele fosse vivo, acho que ele ia estar feliz 

com o que aconteceu nesses últimos anos. 

Saudade é um bicho esquisito. É uma dor 

que não dói. É uma tristeza que sorri dentro 

da gente.”
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Quando falava, após o leilão da Codesa, sobre 

o ministro Tarcísio de Freitas não negociar 

propósito, a secretária de Fomento, Planeja-

mento e Parcerias do Ministério da Infraes-

trutura, Natália Marcassa, contou também 

sobre uma reunião do ministro com uma 

empresa do setor de concessão de rodovias.

Lembrando mais uma vez ter achado “que es-

colheu o lugar errado para trabalhar”, Natália 

disse que os dirigentes da companhia levaram 

a proposta para ele reequilibrar o contrato, au-

mentando valores de pedágio, em troca da 

conclusão de obras já previstas no contrato e 

novas inclusas, dentro do mandato dele.

Segundo Natália, a resposta de Tarcísio foi: “A 

gente não vai fazer isso porque você não tem 

credibilidade. Se quiser, devolve. Se não, vou 

até o inferno buscar você para você entregar 

o contrato”.

A secretária não revelou o nome da empresa. 

Apurei que a reunião foi com a Via Bahia, con-

cessionária das rodovias BR-116/324 na Bahia. 

É uma concessão federal licitada no governo 

do presidente Lula, ainda da chamada 2ª eta-

pa de concessões rodoviárias federais. [Um 

participante da reunião disse que era um 

encontro para negociação em andamento, 

com o conhecimento do ministério e do mi-

nistro, e que não houve acordo sobre as pro-

postas que os dois lados apresentaram.]

As concessões dessa época, o segundo man-

dato do presidente Lula, caracterizaram-se 

por ofertas das empresas de valores de pedá-

gio muito abaixo do máximo, o que era per-

mitido e incentivado pelas regras do leilão, já 

que vencia quem ofertava o maior desconto. 

Mais à frente, os descontos resultaram em di-

ficuldades para a execução dos investimen-

tos previstos em ampliação da capacidade 

das rodovias, que invariavelmente atrasaram 

ou não foram feitos em todas as concessões 

desse período.

Na etapa seguinte de concessões, a 3ª, já no go-

verno da presidente Dilma Rousseff, as ofertas 

dadas pelas empresas para os valores de pedá-

gio continuaram sendo muito abaixo do máxi-

mo permitido, na casa dos 40% de desconto. 

Como as obrigações de obras eram ainda 

maiores que as da etapa anterior, o resulta-

do foi que as obras só foram feitas até o nível 

ou pouco acima do que permitiria às conces-

sionárias cobrar pedágio, resultando em es-

queletos de contratos inadimplentes para os 

quais desde o governo do presidente Temer 

se tenta dar uma solução.

Tarcísio costuma usar uma frase, que foi lan-

çada pelo ex-ministro Moreira Franco quando 

esteve no PPI, que a “aritmética se misturou 

com a ideologia” e, por isso, as concessões 

deram errado.

A ideologia, no caso, era a decisão dos gover-

nantes do PT de fazer concessões com valor 

de pedágio mais baixo que as feitas pelos go-
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vernos do PSDB, tanto federal como no esta-

do de São Paulo, que eram objeto de crítica 

do partido.

A aritmética era que os valores que as empre-

sas ofertaram para o pedágio, com as obriga-

ções que tinham que cumprir, não cabiam na 

conta. Os bancos se recusaram a financiar e 

as obras não saíram. Não há consenso, con-

tudo, sobre essa visão, já que, para alguns, as 

condições ofertadas pelo governo não foram 

cumpridas e, por isso, houve a inadimplência.

Tarcísio atribui as decisões erradas sobre a 

licitação da 3ª etapa ao ex-secretário do Te-

souro Nacional Arno Augustin, da gestão Dil-

ma. Segundo ele, que estava no DNIT à épo-

ca, a presidente “não ouvia ninguém” sobre 

o tema e só confiava em Arno, o que levou às 

decisões de ampliar as obrigações das con-

cessionárias para que fizessem toda a dupli-

cação das rodovias concedidas num prazo de 

cinco anos. Eram cerca de quatro mil quilô-

metros de duplicação.

“Eu estava no DNIT na época e tinha certeza 

que aquilo era impossível. Não havia como 

contratar todas aquelas obras em cinco anos. 

Eu avisei ao então ministro César Borges que 

não tinha como fazer”, contou-me Tarcísio 

numa conversa ao longo do dia da sua saída.

[O ex-ministro Cesar Borges informou não 

ter em memória “qualquer registro da con-

versa e seu alegado alerta”. Ele também 

negou interferência do então secretário do 

Tesouro Nacional. “Os problemas posterio-

res (das concessões) decorreram da demora 

do financiamento de longo prazo do BNDES 

e sua negativa em realizá-los, alegando a 

diminuição do tráfego previsto face a crise 

econômica de 2015/2016. Por diversas vezes 

tentou-se a repactuação dos contratos para 

viabilizar as concessões, infelizmente recha-

çadas, trazendo grandes prejuízos para a in-

fraestrutura nacional.”]

Na atual gestão, a estratégia do governo foi 

por fazer concessões que tentavam casar as 

obras de ampliação das rodovias com a pre-

visão de demanda, o que alonga o prazo de 

obras, e evitar que as empresas pudessem 

fazer ofertas elevadas de descontos no pedá-

gio, o que mais à frente levaria a dificuldades 

no financiamento. 

As modificações no formato são anunciadas 

em roadshows por meio dos quais Tarcísio 

e sua equipe rodaram o mundo para se en-

contrar com representantes de bancos, fun-

dos de pensão e empresas. Tarcísio costuma 

vangloriar-se de que os investidores consi-

deram o programa brasileiro “o mais sofisti-

cado do mundo”.

Cinco leilões de rodovias foram realizados na 

gestão de Tarcísio, todos vencidos por em-

presas nacionais que já operavam conces-

sões de rodovias no Brasil. O sexto projeto, 

com edital lançado na gestão dele, foi leiloa-

do em maio de 2022, também para uma em-

presa nacional, sem disputa. Uma tentativa 
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de leilão em fevereiro não teve interessados 

e está sendo remodelada.

Mas solucionar os problemas antigos é o que 

o ministro chama de um dos “pilares” de sua 

gestão. Como das seis concessões licitadas na 

3ª etapa, em 2013 e 2014, cinco não cumpriram 

com as obrigações (além da inadimplência das 

empresas da 2ª etapa), o governo do presiden-

te Temer decidiu propor uma lei permitindo 

que elas devolvessem a concessão sem pena-

lidades mais duras, em troca de se manterem 

conservando a via até que uma nova empresa 

assumisse. A Lei 13.448 foi sancionada em 2017.

Mas a forma como as concessões seriam de-

volvidas precisava de um decreto regulamen-

tador, o que Temer se recusou a assinar até 

o fim do seu governo. Temia que fosse inter-

pretado como um benefício para empresas 

ligadas à Lava Jato (a maioria das concessio-

nárias que não cumpriu obrigações na 3ª eta-

pa tinha entre seus acionistas empreiteiras 

condenadas na operação).

O tema era um dos que Tarcísio cuidava no 

PPI, e, ao ser empossado ministro, ele afirmou 

que ia propor o que ele chamava de “solução 

elegante”. Em vez de relicitar as concessões, 

faria o reequilíbrio dos contratos para que 

fosse possível realizar as obras pelas mesmas 

empresas, agora num prazo maior, mas sem 

reajustes de pedágio.

Não foi muito longe com a ideia. Dentro da 

equipe dele e, mais ainda, no Ministério da 

Economia e no Palácio do Planalto, a ideia foi 

rechaçada. Mais uma vez, ninguém queria es-

tar associado ao que era interpretado como 

benefício para quem esteve na Lava Jato.

Mas o decreto que Temer se recusou a assi-

nar também não saía no governo Bolsonaro, 

o que impedia que os processos de relicita-

ção pudessem começar de fato. Desta vez, 

era o Ministério da Economia que não queria 

aprovar a proposta, sob a alegação de que as 

empresas não tinham direito a receber por 

nada do que fizeram, o chamado pagamento 

por ativos não amortizados. 

Sem o pagamento pelos ativos não amortiza-

dos, previsto em contrato, o Ministério da In-

fraestrutura dizia que não haveria devolução e 

a situação ficaria em conflito judicial por anos. 

O impasse durou meses e o decreto ganhou o 

apelido de “decreto da semana que vem”, até 

que em agosto de 2019 ele foi publicado.

Passaram-se quase dois anos até que os pri-

meiros estudos fossem levados ao TCU (Tri-

bunal de Contas da União), que apontou para 

outro problema: era necessária uma lei mu-

dando a forma como o governo quer indeni-

zar as concessionárias pelos ativos não amor-

tizados, separando a conta em duas partes 

– uma paga antes, logo após o leilão para es-

colher a nova operadora, e outra para depois.

O ministério ainda tentou modificar o enten-

dimento no órgão de controle, mas sucumbiu 

e pediu que fosse feita uma emenda numa 
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medida provisória (a 1.089) para colocar expli-

citamente na lei de licitações essa possibili-

dade. A proposta foi aprovada no Parlamento 

e carece de sanção presidencial.

Na prática, Tarcísio não conseguiu fazer ne-

nhuma relicitação em sua gestão. Também 

não foi possível, mesmo cumprida a promes-

sa relatada por Natália Marcassa na reunião 

com a Via Bahia (a de ir ao inferno), tirar a 

concessão da Via Bahia. 

Em audiência pública na Câmara, o ministro 

chamou a concessionária de pior concessão 

do Brasil. A ANTT chegou a abrir um processo 

de caducidade contra ela e reduzir a tarifa de 

pedágio pelos alegados descumprimentos. 

Entre agentes do mercado, o que a secretá-

ria chama de não negociar propósitos é visto 

como uma característica negativa do minis-

tro, ser “turrão”.

Todas as decisões contra a concessionária 

estão, no momento, revertidas pelo Judiciá-

rio, que vem dando razão à empresa: houve 

descumprimentos por parte do governo que 

precisam ser solucionados antes das medi-

das como redução de valores ou caducidade. 

É o que se chama de reequilíbrio.

O controlador da Via Bahia é o grupo Roa-

dis, com sede na Espanha e concessões em 

cinco países. É faturamento anual é estima-

do em 3,5 bilhões de euros. Ele é controlado 

pelo PSP Investments, que gestiona US$ 204 

bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) de recursos de 

fundos de pensão de várias categorias de tra-

balhadores do Canadá.

A rodovia segue sem as obras, com três mi-

lhões de veículos pagando pedágios men-

salmente.
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Enquanto Tarcísio tirava fotos após a cerimô-

nia do Palácio do Planalto, Alan Lopes, seu 

chefe de gabinete, aproxima-se e comenta 

comigo sobre o reiterado assédio ao chefe: “O 

Felipe fez um belo trabalho de marketing”.

Ele se referia a Felipe Campos, o assessor 

Especial de Comunicação da pasta até 2021. 

Eu respondo a ele que, de fato, foi um bom 

trabalho, mas lembro de uma das lições de 

marketing do curso de Comunicação Social: 

“Só dá certo quando tem produto. Tem pro-

duto?”, pergunto. Ele ri e responde: “É, tem”.

Felipe conta que foi chamado pelo então as-

sessor de Assuntos Institucionais da pasta, 

Gustavo Sabóia, atualmente secretário-geral 

da Mesa do Senado, para trabalhar de uma 

maneira diferente do que vinha sendo feito. 

O ministério só “levava porrada” e não fazia 

nada propositivo, na visão do então assessor.

A estratégia, segundo Felipe, foi traçada ini-

cialmente para utilizar-se da onda bolsonaris-

ta para fazer crescer as redes sociais do minis-

tro. Por isso, o tema escolhido para o primeiro 

tweet de Tarcísio foi sobre integridade.

“Em respeito ao compromisso firmado pelo 

presidente @JairBolsonaro de máxima trans-

parência nas ações do governo federal, inau-

guro este canal de comunicação para a divul-

gação do meu trabalho como futuro Ministro 

da Infraestrutura. Anuncio também a criação 

da Subsecretaria de Governança e Integrida-

de, área voltada especificamente para o com-

bate à corrupção no setor e que vai elaborar 

um protocolo para o processo seletivo de ser-

vidores, com a criação de um banco de talen-

tos em parceria com a PF e a CGU.”

A mensagem hoje tem 814 retweets e 3.620 

curtidas, nada mal para uma estreia. Mas, se-

gundo Felipe, o primeiro tweet a “bombar” 

veio dias depois, quando durante ataques a 

bens públicos no Ceará, uma bomba coloca-

da num viaduto da BR-020 fez com que ele 

fosse interditado ao tráfego.

Na rede social, o ministro disse que o DNIT 

já estava atuando e prometeu uma respos-

ta rápida. Três dias depois, anunciou que o 

viaduto estava liberado ao tráfego. A partir 

daí, os temas foram redirecionados para des-

tacar elementos de “eficiência” e “produção” 

do órgão.

Num momento em que o governo pati-

nava, com várias crises em pastas onde os 

nomeados mal conseguiam entender a di-

ferença entre decreto e portaria, o Ministé-

rio da Infraestrutura acabou virando uma 

espécie de editoria de boas notícias para o 

“gabinete do ódio”, como f icou apelidado 

o grupo que cuidava das redes sociais do 

presidente Bolsonaro.

O perfil do presidente no Twitter passou a 

reforçar cada vez mais as mensagens de Tar-

císio, o que começou a ampliar seu alcance 

e número de seguidores. Hoje, são 1,2 milhão 

apenas nessa rede social.
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Para Felipe, as redes sociais tiveram êxito 

como estratégia de divulgação porque o pró-

prio Tarcísio entendeu seu funcionamento, 

exigindo uma persona própria que focasse 

na eficiência. E também interagindo com se-

guidores diretamente em vários momentos.

As realizações da pasta começaram a ser re-

produzidas em memes em várias redes so-

ciais. Usuários anônimos passaram a criar 

personas relacionadas ao nome e aos seus 

feitos, especialmente os ligados ao asfalta-

mento de rodovias e aos leilões de concessão. 

Felipe garante que nenhum foi criado pela 

assessoria do ministério.

Estar no Twitter do ministro também passou 

a ser uma forma de mostrar eficiência inter-

na dos órgãos do ministério e dos vinculados 

a ele. Segundo Felipe, uma disputa passou a 

ocorrer para ver quem produzia informações 

positivas para que fossem publicadas por Tar-

císio. Empresas que prestam serviços para a 

pasta também passaram a mandar imagens 

de seus empreendimentos.

Desde o fim do ano passado atuando como 

assessor da presidência do BNDES, Felipe 

conta que o seu maior orgulho foi ter, com 

essa estratégia, apoiado no “rebrand” do DNIT, 

o órgão responsável pelas rodovias federais.
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A ampla sala em que Tarcísio ocupa no sexto 

andar do bloco R da Esplanada tem uma pri-

vilegiada vista para o Lago Paranoá e a Pra-

ça dos Três Poderes. No entanto, o ministro 

trabalha numa mesa de reuniões sentado de 

costas para a vista. 

Sua visão principal é a parede onde está uma 

tela de TV com notícias em tempo real.

Foi nessa mesa que, ainda no começo do go-

verno, Tarcísio conta que recebeu o então go-

vernador de São Paulo, João Doria, que pediu 

audiência para tratar do Campo de Marte, um 

pequeno aeroporto dentro da cidade de São 

Paulo, hoje usado para a aviação executiva.

O plano do governador era receber a unida-

de – sobre a qual havia uma disputa pela pro-

priedade de terra entre a União e os governos 

locais – para fazer ali um projeto imobiliário, 

desalojando a aviação.

O ministro ponderou que a unidade era impor-

tante para a aviação e que não poderia ser fe-

chada. Ele relata então que o agora ex-governa-

dor teria dito: “Não se meta no meu caminho”.

Para evitar uma discussão maior, Tarcísio dis-

se que mostrou a sua vista da janela e disse 

a Doria que, se ele convencesse quem esta-

va no prédio mais à esquerda, ele não seria o 

problema. Era o Palácio do Planalto, onde Jair 

Bolsonaro dá expediente.

O aeroporto segue sendo federal e agora está 

incluído na próxima rodada de concessões, 

prevista para este ano, para seguir como uma 

unidade voltada à aviação executiva.

Depois desse episódio, Tarcísio diz que houve 

mais uma conversa entre os dois, quando o mi-

nistro desmarcou uma reunião após Doria fazer 

uma série de críticas ao presidente Bolsonaro.

“Quem você pensa que é para desmarcar 

uma reunião com o governador de São Pau-

lo”, teria dito Doria.

“Eu sou ministro da Infraestrutura”, respon-

deu Tarcísio [Questionei a assessoria do go-

vernador sobre as conversas mas não houve 

resposta até o fechamento da edição].

Tarcísio desde então passou a se referir ao ex-

-governador como “arrogante” e “traíra”, o que 

é também uma expressão usada no Planalto 

para se referir a João Doria, que deixou o gover-

no no dia 31 de março, mas acabou desistindo, 

no fim de maio, de concorrer à Presidência.

Na cerimônia em que transmitiu os cargos de 

ministro, Bolsonaro fez questão de tocar no 

tema, dizendo que tinha uma foto antiga do 

pai com uma vara de pescar com uma traíra, 

dizendo que lidava com elas há muitos anos. 

“E eu comi todas”, disse o presidente, arran-

cando risos de Tarcísio.

No dia 31, o ex-governador que se elegeu as-

sociando a imagem ao bolsonarismo ganhou 

mais uma alcunha: Nero, em referência ao 

imperador que colocou fogo em Roma.
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“Querem agências, eu dou. Assine embai-

xo que a indicação é tua. Duvido que vão 

querer assinar. Muita gente que nem sabe 

o que é uma agência, quem dirá quem está 

nos assistindo. Os interesses em jogo. Uma 

agência pode muito mais que o próprio mi-

nistério. E você tem que negociar o óbvio. O 

trivial. O básico. O elementar. Tá lá para criar 

dificuldade, para vender facilidade. Não pre-

cisa dizer que nasceu no governo Fernando 

Henrique Cardoso.”

A fala acima foi do presidente Jair Bolsonaro 

em seu discurso na cerimônia de despedi-

da dos ministros que deixavam o cargo, no 

dia 31 de março, no Palácio do Planalto. Na 

introdução a ela, Bolsonaro falava que não 

aceitou acordos políticos para nomeação de 

cargos em seu governo, o que está longe de 

corresponder à verdade, e emendou com a 

sua repisada má avaliação sobre a função 

das agências.

O fortalecimento das agências reguladoras é 

um dos “quatro pilares” que o ministro Tarcí-

sio de Freitas, que ouvia o discurso sem fazer 

expressão nesse momento, dizia serem o sus-

tentáculo de sua atuação na pasta ao longo 

dos quatro anos.

A avaliação dele é na mesma linha da maior 

parte dos agentes do setor privado, especial-

mente os que lidam com infraestrutura. Eles 

consideram menos risco ter uma agência 

com pessoas que são indicadas pelo governo, 

sabatinadas pelo Senado e que ganham um 

mandato fixo para regular e fiscalizar seus 

contratos, do que integrantes do governo, 

que mudam ao sabor dos ventos da política. 

A avaliação é que isso gera mais estabilidade 

para contratos de mais de 30 anos. É como é 

feito no mundo todo desde o século passado, 

mas que a linha de pensamento dos grupos 

que apoiam Bolsonaro aponta ser um dos 

problemas do “sistema”, uma usurpação do 

poder que eles acreditam ser total do man-

datário eleito.

A primeira tentativa de Tarcísio de fortalecer 

as agências foi logo no início do mandato, 

quando ele apresentou um plano de fundir 

a ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres) e a ANTAQ (Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários).

Filhas de uma mesma ninhada gestada 

numa crise de corrupção do governo Fer-

nando Henrique em 2001, ANTT e ANTAQ só 

foram criadas separadas para que fosse pos-

sível atender a pedidos de caciques políticos 

diferentes do Congresso na época, segundo 

contam os que participaram da criação.

A tentativa de fusão em 2019 causou o primei-

ro grande atrito de Tarcísio com o Congresso, 

e se formou uma pesada oposição no Parla-

mento à proposta, previamente combinada 

com Bolsonaro, que logo foi abandonada.

Com as duas agências e mais a ANAC (Agên-

cia Nacional de Aviação Civil) no guarda-chu-



50

IN
F

R
A

N
O

T
ÍC

IA
S

 -
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
S

 E
 R

E
G

U
L

A
Ç

Ã
O

va da pasta, Tarcísio decidiu investir então 

nos chamados “nomes técnicos” para serem 

enviados como escolhas do governo para 

ocupar as vagas abertas (além de apoiar um 

projeto de lei de mudanças das agências, que 

já vinha sendo discutido desde o governo Te-

mer, e foi aprovado em 2019).

Um dos escolhidos para cumprir essa função 

foi Davi Barreto. Formado no ITA (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica), ele foi auditor 

concursado do TCU (Tribunal de Contas da 

União) na área de infraestrutura até passar 

em outro concurso para ser conselheiro subs-

tituto do Tribunal de Contas do Ceará.

Após passar alguns anos nesse cargo, que 

é equivalente ao de ministro substituto do 

TCU, Davi aceitou o desafio de voltar a Brasí-

lia para comandar a ANTT. Foi indicado para 

uma vaga de diretor da instituição, que, na 

época, antes da nova lei, tinha o diretor-geral 

escolhido por um decreto presidencial entre 

os diretores nomeados.

Sabatinado e aprovado com louvor, Barreto 

acabou não nomeado para a diretoria-geral 

pelo decreto presidencial. O então diretor-ge-

ral, Mário Rodrigues, indicado pelo PL para o 

cargo na gestão anterior, mantinha-se no co-

mando mesmo após uma busca e apreensão 

da Polícia Federal contra ele, em 2019.

Em 2020, com o fim de seu mandato, Ro-

drigues deixou a agência e a diretoria-geral 

acabou com Marcelo Vinaud, que era seu 

substituto. Com a mudança da lei das agên-

cias, Barreto tinha, agora, que ser aprovado 

de novo pelos senadores, desta vez não mais 

como diretor, mas como diretor-geral. Com 

indicação de Tarcísio, o nome dele foi envia-

do aos senadores para ser diretor-geral, mas 

o processo não andava.

Entre os projetos de modernização do setor 

regulado que a agência passou a tocar esta-

va uma modernização do transporte rodovi-

ário de passageiros interestadual. Barreto foi 

escolhido para conduzir o que era chamado 

de processo de “abertura do mercado”, con-

siderado concentrado em poucos grupos de 

empresas de ônibus, que tem mais de 300 

empresas no segmento no país.

O projeto tinha o apoio do Ministério da In-

fraestrutura e do Ministério da Economia. A 

ideia básica era regulamentar um modelo 

de venda de passagens por aplicativos, que 

tem uma companhia que entrou no mercado 

apresentando o que ela chama de inovação, a 

Buser. A avaliação do governo é que essa se-

ria uma maneira de “estimular a competição” 

e, assim, baratear os preços das passagens.

Pelo sistema da Buser, as passagens são 

vendidas num modelo em que o ônibus é 

enchido e sai quando tiver com número de 

passageiros adequado, sem obrigação de 

cumprir um horário específico, ou estar num 

determinado ponto. As empresas “regulares” 

alegaram que essa era uma concorrência as-

simétrica, já que têm que cumprir obrigações 
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como horários e locais fixos, o que o sistema 

concorrente, que elas comparam a outro 

mercado, o de fretamento, não exige.

Alinhado com as diretrizes da Economia e da 

Infraestrutura, o diretor Davi Barreto avançou 

com uma resolução da agência que tentava 

ampliar a abertura do mercado, mas, segun-

do ele disse em audiências sobre o tema na 

época, “sem criar assimetrias” com as empre-

sas reguladas.

As empresas tradicionais, contudo, não acei-

taram o modelo. Alguns dos senadores com 

mais poder no Senado na época tinham re-

lações estreitas com o setor. Entre eles, Ro-

drigo Pacheco (PSD-MG), que viria a se tornar 

presidente do Senado em 2021. Sua família é 

dona da Viação Real e da Santa Rita [Pache-

co, em respostas a jornalistas sobre o tema, 

diz que nunca participou da administração 

das companhias].

O Senado então passou a tramitar com um 

projeto de lei que, na prática, restringia o po-

der da agência de fazer a abertura do merca-

do da maneira como vinha sendo planejada. 

Senadores declararam durante a votação que 

conversaram com o ministro Tarcísio e que 

ele era contra a proposta restritiva, o que pro-

vocou alguns adiamentos na votação.

Mas não foi só o projeto do transporte rodo-

viário de passageiros que parou de andar no 

Senado. As mudanças de outros marcos re-

gulatórios da infraestrutura, apoiados pelo 

ministério, como o chamado BR do Mar (para 

regulamentar a cabotagem) e o Marco das 

Ferrovias (para permitir implantação de fer-

rovias por autorização) também travaram. E 

os nomes indicados pelas agências nem se-

quer eram recebidos pela Mesa do Senado. O 

impasse durou meses.

Até que Davi Barreto foi surpreendido ao ler 

no Diário Oficial da União, em 29 de junho 

de 2021, que o governo havia retirado a in-

dicação de seu nome para a diretoria-geral 

do órgão. 

Para seu lugar, foi indicado um servidor con-

cursado do Ministério da Infraestrutura, Ra-

fael Vitale, que foi aprovado rapidamente no 

Senado, assumiu a agência e, com um voto 

de minerva, determinou que a resolução que 

regulamentaria o transporte rodoviário, apre-

sentada por Barreto, não poderia ser aprova-

da e teria que ser reestudada.

Sem resistência do governo, o projeto de lei 

alterando o modelo de transporte rodoviário 

para criar restrições ao modelo da Buser foi 

aprovado pelos congressistas e sancionado. 

Em seguida, os senadores também aprova-

ram o BR do Mar e o Marco das Ferrovias.

“O Congresso deu muito respaldo para as 

nossas ousadias. Quero agradecer a todos os 

parlamentares aqui presentes”, disse Tarcísio, 

em seu discurso de despedida no DNIT.
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“Eu gosto do campo”, disse Tarcísio quan-

do perguntei a ele sobre como era para um 

engenheiro ter que trabalhar em escritório. 

“Mas não fico mal no escritório.”

Ele conta que essa é uma característica pou-

co encontrada na engenharia. Em geral, ou o 

profissional gosta de trabalhar diretamente 

com as obras, ou fazendo projetos, orçamen-

tos e outros serviços de escritório. 

Quando pode, Tarcísio fala sobre aspectos 

técnicos das construções das quais parti-

cipou, sempre de maneira apaixonada. Ao 

longo do dia, foram várias descrições por-

menorizadas de soluções de engenharia que 

encontrou para empreendimentos dos quais 

esteve envolvido ao longo da carreira, espe-

cialmente no Exército.

Quando pergunto a ele o que faz quando vai 

numa obra e se isso tem alguma função para 

o ministro, ele responde que a primeira pro-

vidência é perceber se as empresas contrata-

das estão trabalhando ou fazendo a chama-

da “operação presença”.

“Isso você vê na hora. Se a máquina tá ali só 

andando de um lado para o outro, eu chamo 

para cobrar a mobilização [termo usado para 

descrever sobre o ritmo dos empreendimen-

tos]”, contou.

Ele revela que também aprende quando vai 

a campo, fazendo perguntas sobre máquinas 

novas que chegam, novas tecnologias usadas 

pelos construtores. Nas chamadas obras de 

artes especiais, nome técnico dado a pontes 

e viadutos, gosta de entrar no “caixão”.

Eu pergunto o que é caixão e Tarcísio come-

ça uma longa explicação sobre a área sob as 

obras de arte especiais, que sustentam as 

pistas, que é feita em forma de uma caixa 

para reduzir o peso sustentado pelas vigas. 

Pormenorizada.
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Sentado de costas para a Praça dos Três Po-

deres, Tarcísio tinha à sua frente na parede 

do gabinete o quadro do Barão de Mauá, o 

empresário que foi o primeiro a investir em 

ferrovias no país, no século XIX, e virou o pa-

trono da pasta. Ao lado dela, havia uma cami-

sa do Santos autografada por Pelé e outra do 

Flamengo, autografada pelo time campeão 

da Libertadores da América de 2019.

Além da tela onde notícias sobre o setor de 

infraestrutura e do ministério aparecem em 

tempo real, essa parede guarda, num quadro 

de vidro, um objeto pouco comum para ficar 

exposto. É uma base de madeira onde são 

batidos martelos por leiloeiros. Quebrada.

A história dessa base de madeira quebrada está 

relacionada a uma virada de chave na imagem 

do ministro da Infraestrutura, especialmente 

na base de apoio de Bolsonaro. No dia 7 de abril 

de 2021, ao finalizar o leilão que repassou ao se-

tor privado a administração de 22 aeroportos 

federais, Tarcísio levou o pequeno martelo de 

leiloeiro acima da cabeça e desceu com toda a 

força por três vezes, dividindo a peça em duas.

A imagem do ministro destruindo a peça de 

madeira, com toda a energia, viralizou. Era mais 

um dos momentos difíceis do governo Bolsona-

ro – o ápice de mortes da pandemia de Covid-19 

– e a imagem casou bem com o discurso do go-

verno, da necessidade de destruir adversários 

que supostamente estariam atrasando o país.

Mas a energia descarregada pelo ministro 

foi por um motivo específ ico: o leilão es-

teve ameaçado de acontecer até às 20h03 

da noite anterior, quando uma decisão do 

então presidente do STJ (Superior Tribunal 

de Justiça), Humberto Martins, suspendeu 

uma liminar que não impedia, mas desfigu-

rava a disputa.

Dias antes, essa liminar do TRF (Tribunal Re-

gional Federal) da 1ª Região, em pedido da 

empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda, 

havia determinado a retirada do Aeroporto 

de Manaus (AM) do Bloco Norte. Pelo modelo 

de concessões aeroportuárias, os aeroportos 

mais lucrativos sustentam os menos. 

A retirada de Manaus inviabilizaria a conces-

são das outras seis unidades do bloco Norte, 

além de ter sido descrita pelo governo como 

“ameaça à segurança jurídica” dos outros dois 

blocos (Sul e Central). Com isso, R$ 6,1 bilhões 

em investimentos previstos nas 22 unidades 

poderiam não ocorrer, informava o governo 

em sua defesa, que não teve sucesso entre os 

desembargadores.

A disputa por Manaus remontava ao gover-

no anterior e tinha sido travada entre a então 

diretoria da Infraero, comandada por um in-

dicado do presidente do PL, Valdemar Costa 

Neto, e os integrantes do PPI, onde estava 

Tarcísio de Freitas.

A estatal decidiu fazer, por conta própria, um 

processo próprio de aluguel dos terminais de 

carga dos aeroportos que administrava por 10 

anos, o que na prática tornava inviável a con-

cessão completa de vários deles, que vinha 

https://www.youtube.com/watch?v=MnyFux5_8pE
https://www.youtube.com/watch?v=MnyFux5_8pE
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sendo estudada desde o governo Lula e ago-

ra estava a cargo do PPI. 

Recentemente, Valdemar voltou a mostrar a 

sua oposição ao processo de desestatização, 

comparando – sem explicar de forma inteli-

gível – a privatização da Vale à do Aeroporto 

de Congonhas (SP) [o assessor de imprensa 

de Valdemar à época disse que ele não fa-

laria à Agência iNFRA além do que estava 

no vídeo].

Em Manaus, a vitória da licitação do aluguel 

por 10 anos foi da SB, sem concorrentes, já no 

fim de 2018. O contrato chegou a ser assina-

do por dirigentes da Infraero, mas nunca foi 

publicado pela estatal, o que o governo pas-

sou a tratar como um contrato inválido, o que 

era negado pela empresa privada. 

Uma denúncia enviada em 2018 ao TCU suspen-

deu os trâmites da contratação em 2019, com a 

alegação de que o contrato era prejudicial à In-

fraero e daria um retorno estimado para a a SB 

de “262% ao ano”. A própria Infraero, já sob nova 

gestão em 2019, anulou a concorrência.

Nos dois anos até a licitação da concessão de 

todo o Aeroporto de Manaus, por 30 anos, fo-

ram várias idas e vindas na Justiça, até que a 

SB obteve a decisão favorável do TRF-1 pouco 

antes do leilão, derrubada pelo presidente do 

STJ na véspera da disputa, alegando “segu-

rança jurídica” pelo respeito aos atos admi-

nistrativos do governo. 

O leilão acabou ocorrendo, com vitória da 

VINCI Airports, empresa francesa que já ope-

rava uma unidade no Brasil. Tarcísio relem-

brou durante a cerimônia do último leilão 

em que participou como ministro, em 30 de 

março de 2022, daquele momento: “Uma vez 

eu bati isso aqui com força. O pessoal disse ‘É 

emoção?’. Não, é raiva. Ficamos até 11 da noite 

derrubando ações judiciais”.

E prosseguiu: “É uma constante no Brasil, a 

tal da urgência fabricada. Botar obstáculo 

pra gente não avançar. E eu conto com um 

exército muito competente, igual ao Exército 

de Caxias, não perde uma”, disse Tarcísio, re-

ferindo-se à consultoria jurídica da pasta, co-

mandada por Natália Resende, servidora da 

AGU (Advocacia-Geral da União), graduada 

em Engenharia, Direito e Ciências Contábeis, 

mestre em Tecnologia Ambiental e Recursos 

Hídricos e doutoranda em Regulação.

Mas a disputa prosseguiu por meses. Duas 

semanas depois do leilão, o próprio presiden-

te do STJ, Humberto Martins, reviu sua deci-

são e mandou de novo retirar o aeroporto de 

Manaus do Bloco Norte, alegando também 

segurança jurídica (agora para proteger o 

contrato assinado com a SB). Dias depois, o 

presidente do STF (Supremo Tribunal Fede-

ral), Luiz Fux, suspendeu a decisão de Martins. 

A pressão seguiu então para o Congresso. 

Numa audiência pública da Comissão de Fis-

calização e Controle da Câmara, em 22 de ju-

https://www.agenciainfra.com/blog/tcu-reforca-tese-do-governo-por-anular-contrato-que-ameaca-sexta-rodada-de-concessoes-de-aeroportos/
https://www.agenciainfra.com/blog/tcu-reforca-tese-do-governo-por-anular-contrato-que-ameaca-sexta-rodada-de-concessoes-de-aeroportos/
https://www.agenciainfra.com/blog/tcu-reforca-tese-do-governo-por-anular-contrato-que-ameaca-sexta-rodada-de-concessoes-de-aeroportos/
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nho, deputados, todos dizendo-se apoiadores 

de Bolsonaro, acossaram o ministro no trata-

mento da licitação do Bloco Norte.

Como contou a edição da Agência iNFRA, “os 

deputados federais Aluisio Mendes (PSC-MA), 

José Nelto (Podemos-GO) e Giovani Cheri-

ni (PL-RS) repetiram argumentos que eram 

usados pela empresa para defender a retira-

da do terminal de carga da concorrência, len-

do perguntas previamente preparadas”. 

Com energia semelhante à com a qual havia 

destruído a base do martelo em abril, Tarcí-

sio rebateu os argumentos, referindo-se a 

um dos números usados como “conta de pa-

daria”, e disse que não ia ceder a “lobbies” e 

“pressões políticas”.

Tarcísio explicou que a SB pagaria por ano R$ 

47 milhões para a Infraero para administrar o 

terminal de carga. E a estatal, sozinha, arreca-

dava R$ 150 milhões por ano com a adminis-

tração do terminal de cargas de Manaus. 

“O senhor assinaria ou publicaria um contra-

to que gerasse um prejuízo de R$ 1 bilhão em 

10 anos?”, perguntou o ministro ao deputado 

José Nelto. “Esse contrato não é válido, nunca 

foi. Se fosse, seria rescindido”, disse Freitas.

Em 29 de setembro de 2021, a vencedora 

do leilão, a VINCI Airports, assinou o con-

trato para gerir as sete unidades. Mas os 

problemas com a 6ª rodada de aeroportos 

continuam. Até hoje, resta uma ação na 

Justiça Federal em Santa Catarina – que 

também ameaçou suspender o leilão dias 

antes – por causa de uma obra no Aeropor-

to de Navegantes.

O governo defendia que a obra – a construção 

de uma nova pista – não deveria ser obrigató-

ria. Estava condicionada ao aumento do volu-

me de tráfego. Se o número de voos chegasse 

a um certo nível, a obra teria que ser feita pelo 

futuro concessionário. Se não chegasse até o 

fim do contrato, a obra não seria feita. O meca-

nismo é chamado de gatilho de investimentos.

A bancada parlamentar de Santa Catarina 

queria tornar a obra obrigatória no contrato, 

alegando que sem ela o desenvolvimento 

do estado estaria ameaçado pelos próximos 

30 anos. Liminares também foram obtidas 

para suspender a licitação, e revogadas antes  

da disputa. 

Tarcísio conta que, ao investigar o motivo de 

tanta insistência na obrigatoriedade, identifi-

cou que o problema não era fazer mais uma 

pista, mas a desapropriação dos terrenos ao 

redor, que era o interesse de parlamentares 

que brigavam pela mudança.

“Nunca é pelo motivo que eles alegam”, dis-

se-me o ministro quando almoçávamos no 

dia de sua despedida.



56

IN
F

R
A

N
O

T
ÍC

IA
S

 -
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
S

 E
 R

E
G

U
L

A
Ç

Ã
O

Enquanto nos dirigíamos para a sede do 

Republicanos, Tarcísio revelou estar anima-

do com a entrada no partido e feliz pela ne-

gociação ter dado certo. Pergunto se o fator 

de ter que explicar a todo tempo sua rela-

ção com o presidente do PL, Valdemar Costa 

Neto, contribuiu. 

Tarcísio respondeu com um suspiro de alívio.

Mas por pouco essa aliança com o Republica-

nos não funcionou. O presidente Jair Bolso-

naro não queria ouvir falar em outro partido 

para seu candidato ao governo de São Paulo 

que não fosse o PL.

Mas a recepção a Tarcísio no partido não foi 

das melhores, desde o início. O grupo ligado 

a Valdemar rejeita o ministro, alegando que 

ele joga a responsabilidade de todos os pro-

blemas para a gestão anterior.

Houve uma tentativa no fim de 2021 de apro-

ximação com Valdemar, com Tarcísio se justi-

ficando sobre o que havia feito, alegando fal-

ta de experiência. Mas a relação seguia pouco 

amistosa e a filiação não acontecia.

Ao mesmo tempo, o Republicanos se afasta-

va da coordenação do governo e o presidente 

da legenda, Marcos Pereira, dava declarações 

indicando que o partido poderia até mesmo 

deixar a aliança para a eleição.

Tarcísio conta que procurava Marcos Pereira 

não mais sobre a filiação dele, mas para que o 

partido pudesse apoiá-lo numa aliança com 

o PL em São Paulo. Mas veio de Pereira uma 

proposta que levou o ministro a dizer que, de 

novo, “era um sinal”.

“Ele me disse que se o presidente concor-

dasse em filiar a mim e à Damares [Alves] no 

partido, o partido fechava a aliança nacional”, 

contou Tarcísio.

A proposta era tentadora. Segundo o minis-

tro, o Republicanos é bem organizado em 

São Paulo, além de “ter a Record”, referindo-

-se à emissora de TV controlada por Edir Ma-

cedo, chefe da Igreja Universal, que é a prin-

cipal base do Republicanos.

Mas a proposta, em princípio, não seduziu o 

presidente Bolsonaro, que seguia resistente. 

O mais importante para ele era que Tarcísio 

disputasse a eleição com o mesmo número 

dele, o 22, e não com o 10.

O ministro contou que passou a trabalhar 

com o argumento de que o benefício era 

muito maior e que o número não seria pro-

blema porque o 10 não estaria na eleição pre-

sidencial. Bolsonaro foi convencido e a alian-

ça foi fechada.

Para Tarcísio, disputar com o número 10 

tem uma vantagem adicional. Ciente de 

que Bolsonaro segue com uma alta rejei-

ção no estado onde vai concorrer, o minis-

tro diz que a ideia é agregar o voto do que 

ele chama de “franja do bolsonarismo”, 
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eleitores que votaram no presidente em 

2018 e que hoje se mostram descontentes 

com o governo.

Nos discursos ao longo do dia, Tarcísio por vá-

rias vezes criticou a falta de destaque a boas 

ações e números do governo por parte da im-

prensa. Na conversa comigo, ele mantém a 

visão de que Bolsonaro faz um bom governo 

e “tem muito a mostrar”.

“Mas o Bolsonaro busca demais o conflito. 

Isso atrapalha”, diz resignado o ministro, co-

mentando que o conflito foi “como Bolsonaro 

se fez na política”, sem se mostrar confortável 

com essa situação.
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Ao entrar no apartamento de Tarcísio, Cris 

aparece e me recepciona com um bom dia. 

Havíamos nos conhecido dois dias antes, na 

cerimônia de filiação ao Republicanos, quan-

do Tarcísio contou a ela que eu faria a repor-

tagem. Ao me apresentar, disse que às vezes 

eu falava mal dele.

“Então não vai entrar”, respondeu ela, man-

tendo o ar sério enquanto todos riam ao redor.

Cris é sarcástica, como demonstrou em vá-

rios momentos ao longo do dia. Mas, como 

eu não sabia disso antes, levei uma caixa de 

alfajores argentinos como presente para o 

café da manhã. Ela recebeu rindo.

“E o seu presente é esse aqui”, disse a Tarcísio, 

entregando-lhe uma pequena sacola com 

três envelopes de sal de frutas.

O ministro e a esposa riram da piada, que ti-

nha a intenção de avisá-lo, como neófito na 

política, sobre a vida dura dos candidatos em 

campanha, que têm que comer o que apa-

rece. Como me disse uma vez um político de 

quem cobri a campanha: “Recusou comida, 

perdeu o voto”.

Cris não deixou de ser sarcástica ao ver o pre-

sente. Aproximou-se de mim e, alto o sufi-

ciente para que Tarcísio ouvisse, falou: “Devia 

ter trazido o outro, que ajuda a emagrecer”.

Ao longo do mandato, Tarcísio ganhou e per-

deu peso várias vezes. Antes da pandemia, 

chegou a voltar a fazer natação na piscina do 

prédio para ajudar com a balança, mas disse 

que acabou desistindo. 

“Não tinha tempo”, reclamou.

A falta de exercício nem chega a ser a maior 

preocupação de quem trabalhava com ele, 

mas sim sua alimentação. Por gosto próprio, 

seus assessores dizem que ele comeria san-

duíche todos os dias.

Preocupadas, as secretárias chegaram a en-

comendar almoços mais saudáveis para to-

dos, na tentativa de incentivar o chefe a co-

mer melhor. Mas ele acabava não comendo, 

alegando alguma urgência. Elas desconfiam 

que era por outro motivo.

“Ele dizia que a comida já estava fria e pedia para 

trazer um McDonald’s”, contou me um assessor.
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No caminho entre a sede do Republicanos 

e a Câmara, Tarcísio conta um pouco sobre 

como foram as negociações com os partidos 

para formar sua chapa ao governo de São 

Paulo. Depois de receber mais uma ligação, 

ele diz que agremiações que estavam longe, 

“depois que Nero botou fogo em Roma”, que-

rem se reaproximar.

Um deles é o PP, partido comandado pelo 

ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está 

acordado para fazer parte da aliança para a 

candidatura do presidente Jair Bolsonaro à 

reeleição. Em São Paulo, no entanto, o parti-

do já havia fechado apoio à candidatura do 

agora governador do estado, Rodrigo Garcia. 

[Ao longo de abril e maio, houve aproxima-

ções do partido em São Paulo com Tarcísio, 

mas nada está definido.]

Como na área federal, o PP tem cargos em 

troca do apoio ao governo estadual, espe-

cialmente na área de trânsito, que o partido 

comandou em praticamente todos os mo-

mentos desde a criação, em 2003, do Minis-

tério das Cidades, no governo do presidente 

Lula. É comum que os partidos comandem 

nos estados setores que também controlam 

na área federal.

Mas, ao ser eleito, Bolsonaro decidiu tirar a 

área de trânsito do Ministério das Cidades, 

que também trocou de nome ao se fundir 

com a Integração Nacional e virou Desenvol-

vimento Regional. O Ministério da Infraestru-

tura assumiu a missão.

Na área de trânsito, num país que é um dos 

que registra mais mortes no mundo desse 

tipo (32 mil em 2019), o presidente Bolsona-

ro tinha alguns de seus principais motes da 

campanha no setor de infraestrutura, como 

acabar com os pardais e a “indústria das mul-

tas”. E uma obsessão pessoal: acabar com as 

multas por não uso de cadeirinhas de prote-

ção de bebês e crianças.

As medidas que Bolsonaro queria imple-

mentar, obviamente, iam contra qualquer 

diretriz que pudesse manter o país na tra-

jetória de redução de mortes no trânsito, o 

que o Brasil vinha experimentando desde a 

década passada e se estagnou nos últimos 

três anos. Por isso, o primeiro diretor-geral 

do Denatran (Departamento Nacional de 

Trânsito), Jerry Adriane Dias Rodrigues, que 

era assessor parlamentar do deputado Hugo 

Leal, pediu demissão.

Tarcísio acabou saindo pela tangente ao levar 

um projeto de lei ao Congresso para alterar 

o Código Brasileiro de Trânsito, com proposta 

para acabar com a multa da cadeirinha, apre-

sentando um discurso que nem defendia 

nem atacava a proposta.

Dizia que era o Congresso que ia dizer se a 

sociedade estava “madura” para permitir que 

os pais não fossem punidos por não proteger 

seus filhos com o equipamento. A proposta 

da cadeirinha nem chegou a constar do rela-

tório final do projeto que atualizou o Código 

de Trânsito.
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Em seu discurso na cerimônia no DNIT no dia 

de sua saída, Tarcísio defendeu o presidente 

Bolsonaro, dizendo que o trânsito sempre foi 

uma das maiores preocupações dele para 

que os trabalhadores do setor não fossem 

prejudicados com punições (uma das provi-

dências da mudança do Código de Trânsito 

foi aumentar a pontuação por multas que 

passam a impedir que motoristas profissio-

nais dirijam).

E, ainda, reduzir os custos com burocracias 

exigidas para quem trabalha. Uma delas foi 

dos primeiros embates de Tarcísio no Con-

gresso: a exigência de que todos os moto-

ristas fossem treinados em simuladores de 

tráfego, o que ele dizia ser um custo desne-

cessário aos motoristas. Tarcísio foi chamado 

por deputados do PP que defendiam a pro-

posta, que acabou rejeitada.

No fim do dia da despedida, a reaproxima-

ção com o PP e outros partidos não funciona. 

Tarcísio não parece muito preocupado e diz 

que “quem quiser venha”. Seu plano, segun-

do disse, é “passar o rodo” se vencer a eleição 

nas áreas onde há esquemas.

Pergunto, com cara de espanto (da lembran-

ça dos 15 anos de cobertura de governos sub-

nacionais, onde o nível de cooptação política 

dos partidos em relação à máquina pública 

é muitas vezes superior ao da máquina fede-

ral), como ele vai fazer para governar.

“Vou fazer igual aqui”, referindo-se à esco-

lha do presidente Bolsonaro no início do 

governo de escolher nomes técnicos para 

gerir os ministérios. 
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As fotos com os assessores já estavam rare-

ando quase trinta minutos depois que Tarcí-

sio entrou no salão reservado do Palácio do 

Planalto ao fim da cerimônia com os minis-

tros quando quatro jornalistas de veículos 

de imprensa chegam e solicitam falar com 

o ministro. 

O tom da conversa é ameno, mesmo quan-

do há perguntas mais incisivas. Tarcísio fala 

pausadamente, tenta trabalhar os assuntos 

um a um e direcionar as respostas para os 

discursos que ele previamente elabora e pas-

sa a repetir. Usa com habilidade técnicas que 

foram passadas para ele em media trainings 

que recebeu ao longo de sua carreira.

No caso da disputa em São Paulo, a conversa 

começa com ele trabalhando o que vão ser os 

temas de sua campanha futura: a segurança 

pública “descontrolada” no estado, habita-

ção, financiamento da saúde, obras públicas 

“paradas”, tributos e empregos. 

E repete frases sobre o “exaurimento do gru-

po” que está no poder, que vai propor um 

“modelo novo”, que vai fazer uma campanha 

propositiva, para “solucionar problemas”. Os 

repórteres passam então a fazer perguntas 

relacionadas às pautas de costumes defen-

didas pelo presidente Bolsonaro e seus se-

guidores. É um tema que, visivelmente, in-

comoda-o.

“Minha postura sempre foi da técnica, da 

busca de solução. Eu sou engenheiro. Enge-

nheiro busca solução”, disse ele, trazendo a 

conversa de novo para seu campo, falando 

sobre obras.

Os jornalistas insistem, com perguntas sobre 

como ele vai tratar temas como armas e abor-

to, e dizem que os adversários vão polemizar 

com ele por causa da aliança com Bolsonaro.

“Vão falar sozinho. [...] Se quiserem falar desse 

tema, vão ser candidatos a presidente e de-

bater com o Bolsonaro”, responde Tarcísio, 

sem levantar a voz. 

Ao longo de todo o mandato, Tarcísio mante-

ve uma relação cordial com jornalistas, espe-

cialmente os que fazem cobertura do setor. 

Como outros integrantes do governo, recla-

ma quando pode da forma como a mídia tra-

ta o que ele aponta como feitos e aponta con-

tradições entre as previsões apresentadas e 

os números “reais”.

“Nunca permitam que a narrativa tome con-

ta da realidade, se abater pelo pessimismo. 

No dia que vocês permitirem que a narrati-

va se sobreponha à realidade, vocês estarão 

condenando o futuro do Brasil a virar a nar-

rativa que está sendo imposta”, disse em seu 

discurso na cerimônia do DNIT.

Mas o que mais o deixa irritado é o desco-

nhecimento com o setor de infraestrutura. 

Em outra entrevista, ao final do leilão da B3 

na véspera do dia da despedida, Tarcísio en-

trou ao vivo na CNN para falar sobre o leilão 
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no qual dois grupos disputaram a concessão 

do Porto de Vitória (ES). 

O vencedor ofertou R$ 106 milhões para ficar 

com o ativo, além de se comprometer a pa-

gar e investir mais quase R$ 1 bilhão, o que ele 

propagandeava naquele momento como um 

“grande sucesso”.

A comentarista do canal faz uma interferên-

cia perguntando se não havia uma “frustra-

ção” com o setor portuário, já que outros ati-

vos previstos não foram leiloados durante sua 

gestão. Com a cara fechada, Tarcísio respon-

de: “Frustração nenhuma”.

E enfileira uma série de números indicando 

crescimento do setor, comparando a quan-

tidade de ativos leiloados com os governos 

anteriores e a melhoria da gestão financeira 

das autoridades portuárias. O ar de poucos 

amigos se manteve durante toda a conversa 

e piorou depois, quando outro comentarista 

foi tratar da eleição e insistiu na pergunta so-

bre ele ser um “carioca” tentando o governo 

de São Paulo.

Tarcísio então passou a apresentar seu contra-

-argumento pré-construído sobre o fato, apos-

tando que as pessoas não estão interessadas 

na origem do candidato, que São Paulo recebe 

bem pessoas do mundo todo, que outros políti-

cos eleitos pelo estado também não nasceram 

lá, citando o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso e o deputado federal mais votado na 

eleição passada, Eduardo Bolsonaro.

Mas o comentarista insistiu: “Mas o problema 

é você ser carioca”.

“Como que a gente vai debater com um ar-

gumento desses?”, reclamou Tarcísio no dia 

seguinte, quando conversávamos no carro 

sobre o tema.
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Para o governo que anunciava que obteria 

R$ 1 trilhão em “privatizações”, o mandato do 

presidente Jair Bolsonaro está muito longe 

da meta. Houve, até o momento, uma única 

privatização – entendida como venda de uma 

empresa diretamente controlada pela União 

–, a que arrecadou R$ 106 milhões de ágio 

e, se tudo der certo, outros cerca de R$ 320 

milhões pelas ações da Codesa (Companhia 

Docas do Espírito Santo), estatal de portos do 

Espírito Santo.

A promessa do trilhão foi feita pelo ministro 

da Economia, Paulo Guedes, quando ainda 

era o “Posto Ipiranga” da campanha do can-

didato Bolsonaro, em 2018. Uma secretaria 

para cuidar do tema foi criada na pasta e en-

tregue ao empresário Salim Mattar, contro-

lador de uma locadora de veículos. Um ano 

e meio depois de entrar, Salim deixou o go-

verno com uma estatal federal a mais do que 

havia no país antes de ele assumir o cargo.

Apesar da privatização da Codesa ter inaugu-

rado a contagem do trilhão, a relação entre as 

equipes da Economia e da Infraestrutura não 

foi boa, especialmente no início do governo. 

Houve conflitos em setores diferentes sobre 

a forma de executar políticas públicas. E na 

área de privatizações não foi diferente.

Na Economia, a reclamação é que se fazia cor-

po mole nas pastas para não vender as em-

presas, por corporativismo. Na Infraestrutura, 

a avaliação é que parte das estatais tinham 

funções necessárias e era mais eficiente ficar 

com elas, além do que se avaliava haver uma 

visão “simplória” da Economia sobre o pro-

cesso para vender uma empresa pública.

No caso da Codesa, o plano de vendê-la co-

meçou, de fato, em 2012, com a publicação 

da Medida Provisória dos Portos. Em 2016, 

ela entrou no PPI para venda, tirada logo de-

pois por pressão política da senadora Rose de 

Freitas (MDB-ES).

Os estudos e audiências públicas para ven-

der a empresa, que voltou ao PPI em 2019, 

levaram quase três anos, incluindo viagens 

para conhecer modelos de portos privados 

da equipe, inclusive à Austrália. Mas essa foi 

a parte simples. 

Após a venda da empresa na B3, Tarcísio 

agradeceu ao diretor-presidente da Code-

sa, Julio Castiglioni, pelo trabalho, contan-

do inclusive que a equipe foi ameaçada en-

quanto tocava o processo. Uma operação 

da Polícia Federal em 2021 levou à prisão 

temporária de ex-dirigentes da empresa, 

parentes da senadora.

“Para cumprir essa missão, antes ele teve que 

limpar. Tirar indicados políticos, apadrinhados, 

gente que não queria nada. Ele teve que su-

portar pressões, ser corajoso, suportar as ame-

aças, teve que ter fortaleza”, disse Tarcísio.

Mas, além das sete estatais que controlam 

portos públicos, sobre as quais o plano é ven-

der todas, o Ministério da Infraestrutura tem 



64

IN
F

R
A

N
O

T
ÍC

IA
S

 -
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
S

 E
 R

E
G

U
L

A
Ç

Ã
O

outras três empresas públicas: a Infraero (ae-

roportos), a Valec (ferrovias) e a EPL (plane-

jamento). O plano era juntá-las para formar 

uma única estatal.

A EPL foi criada em 2012 pela ex-presidente 

Dilma Rousseff com o nome de Etav (Empre-

sa de Transporte Ferroviário de Alta Velocida-

de). Ela tinha duas funções: construir o trem 

de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São 

Paulo e recriar o Geipot (Grupo Executivo de 

Integração da Política de Transportes), um ór-

gão que foi extinto no governo do presidente 

Collor, que era responsável por planejar o se-

tor de transportes.

Mas a estatal, mesmo mudando o nome para 

EPL (Empresa de Planejamento e Logística) 

quando o projeto do trem de alta velocida-

de fracassou, seguiu sendo conhecida como 

a “estatal do trem bala” e era uma das prin-

cipais vítimas das falas de Mattar e Guedes 

quando queriam atacar o tamanho do esta-

do, indicando que ela “não servia para nada”.

No entanto, a EPL, da qual Tarcísio foi pre-

sidente do conselho de administração no 

governo do presidente Michel Temer, era 

considerada fundamental para os planos 

do ministério de retomar um planejamen-

to de estado para o setor e, principalmen-

te, fazer estudos de viabilidade para as 

concessões prometidas.

Tarcísio forçou a saída do então presidente 

da estatal, Jorge Bastos, que o havia indica-

do para trabalhar no PPI no governo Temer, e 

nomeou um de seus homens de confiança, o 

advogado Arthur Luis Pinho, com quem tem 

relação desde as escolas militares.

O plano de juntar a EPL com as outras em-

presas também foi engavetado em sua ges-

tão [foi retomado por Marcelo Sampaio em 

maio], sob o temor de que os estudos para 

licitação de concessões fossem afetados. A 

empresa segue ativa, sob elogios de Tarcísio, 

que diz que, “no futuro”, o ministério só terá 

uma estatal.
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Depois de descerrar as cortinas que tapa-

vam as fotos dos ex-diretores-gerais do an-

tigo DNER (Departamento Nacional de Es-

tradas de Rodagem) e do DNIT no gabinete 

da diretoria do órgão, Tarcísio recuou alguns 

passos da parede onde estava a galeria, ain-

da sob aplausos.

Ele olhou para a própria imagem na parede e 

deu alguns passos à frente. Mediu um pouco 

a distância e fez um leve movimento no qua-

dro com os dedos para alinhar a foto.

“Eu tenho TOC”, me falou sobre sua caracte-

rística de querer organização com tudo. 

As medalhas que recebeu estavam organi-

zadas em caixas metodicamente uma ao 

lado da outra. Os diplomas, em ordem cro-

nológica. Até os martelos dos leilões têm 

uma lógica e uma forma de alinhamento: 

pela tonalidade da madeira, do mais escuro 

para o mais claro.

“Quando o pessoal da limpeza vem aqui e 

mexe, eu chego e já vou colocar no lugar de 

novo”, contou durante a visita ao gabinete.
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Ao terminar a cerimônia no gabinete do dire-

tor-geral do DNIT, Tarcísio recebeu os cumpri-

mentos dos superintendentes regionais que 

foram convidados para o evento reservado. 

Falava com eles cobrando a realização de 

alguns empreendimentos – “Tem que estar 

pronto no aniversário de Jataí, hein”, comen-

ta com um – e relembrando de episódios do 

passado – “Você ainda tem aquela cabeça de 

gavião que eu te dei?”, pergunta a outro.

O gavião é uma peça de artesanato. Numa 

das entrevistas que fiz com o agora ministro, 

quando era diretor do DNIT, em 2014, Tarcísio 

tinha uma mesa cheia de peças de artesana-

to em seu gabinete. 

Apontando a mesa, contou sobre o que levava 

àquele acúmulo. Segundo ele, uma das com-

pensações ambientais para fazer uma obra 

que, na avaliação do licenciamento ambien-

tal, impactava uma área indígena no norte do 

país, era comprar artesanatos dos indígenas.

Tarcísio conta que a condicionante foi aceita 

e estava sendo cumprida. Com rigor. Ele exi-

gia que semanalmente fosse enviada para 

ele a produção comprada pelo órgão. Rindo, 

ele contou sobre o pedido que recebeu para 

que parasse de exigir a produção porque os 

indígenas estariam ficando “estressados”, 

nas palavras dele.

“Falei que não. Se estava pagando, tinham 

que entregar”, contou-me Tarcísio na época, 

dizendo que distribuía as peças que chega-

vam, principalmente para parlamentares.

Em várias conversas, mesmo antes de ocupar 

o cargo, Tarcísio sempre revelou horror à ati-

tude de parte dos setores de meio ambiente 

e de proteção aos povos indígenas de se uti-

lizar do instrumento da compensação como 

forma de pressão para obter benefícios, o que 

para esses defensores é a única forma de se 

conseguir que eles tenham direitos mínimos 

negligenciados pelo Estado. 

Sua avaliação é que é possível conciliar obras 

estruturantes e proteção ambiental e que a 

falta do investimento, em alguns casos, é fa-

tor de degradação ambiental. O tema per-

meou sua tese no mestrado do IME, ressal-

tou ele numa das conversas ao longo do dia, 

“quando isso não era moda”.

Em sua gestão, os acordos que mais destaca-

va em seus discursos foram os com o CBI (Cli-

mate Bonds Initiative) e a GIZ (Agência Ale-

mã de Cooperação Internacional) para que 

os projetos de concessão da pasta tivessem 

o chamado selo verde, o que para ele será re-

quisito para obter financiamento para obras 

no futuro.

A tentativa de avançar em busca de um selo 

para as iniciativas não foi suficiente, na visão 

do CPI (Climate Policy Initiative), um cen-

tro de estudos sobre meio ambiente ligado 

à PUC-Rio. Avaliação do órgão indicou que 

os estudos de impacto ambiental de gran-

https://www.agenciainfra.com/blog/indefinicao-procedimental-e-falta-de-dados-marcam-projetos-de-transporte-na-amazonia-indica-estudo/
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des obras ferroviárias e rodoviárias na região 

amazônica têm “indefinição de procedimen-

tos” e “pouca transparência nos dados”, entre 

outros problemas.

Em algumas grandes obras prometidas, a 

realização do licenciamento ambiental, eta-

pa sem as quais as obras não podem pros-

seguir, também não andou como prometia 

Tarcísio. Na saída do gabinete do diretor-ge-

ral do DNIT para o auditório onde haveria a 

cerimônia de transmissão do cargo, encon-

tro Karoline Lemos, diretora de Infraestrutu-

ra Aquaviária do departamento.

Servidora concursada do órgão, ela era a res-

ponsável pelas obras de derrocamento do Pe-

dral do Lourenço, um trecho de 43 quilôme-

tros no Rio Tocantins que impede, na maior 

parte do ano, a navegação na hidrovia Tocan-

tins-Araguaia de barcaças para o transporte 

de grãos. É um dos caminhos mais cobiçados 

pelo agronegócio para levar seus produtos 

até os terminais portuários do norte do país, 

pelos baixos custos logísticos.

A navegação nessa hidrovia é um caso ane-

dotário sobre a infraestrutura brasileira. Du-

rante quase três décadas, o impedimento 

para transportar nessa área era a constru-

ção da Hidrelétrica de Tucuruí, que impedia 

a navegação por não ter sido feita com uma 

eclusa, uma estrutura que permite que em-

barcações possam transpor a barragem de 

uma hidrelétrica.

A obra da eclusa de Tucuruí virou uma prio-

ridade nacional. Constou em planejamentos 

de obras por vários governos durante três dé-

cadas, sem nunca ficar pronta. Por anos foi 

símbolo de obras paradas do Brasil. Até que, 

em 2010, foi entregue. 

Mas a eclusa acabou não servindo para mui-

ta coisa em relação ao transporte de grãos. O 

motivo: era necessário fazer o derrocamento 

do Pedral do Lourenço e ele nem tinha proje-

to. Há mais de uma década são feitos estudos 

para contratar e licenciar a obra (nesse perí-

odo, por falta de uso, a eclusa chegou a ser 

alagada, como mostra esta reportagem da 

Agência iNFRA).

Pergunto a Karoline se saiu o licenciamen-

to para o derrocamento, que ela foi pessoal-

mente defender numa audiência pública na 

região, sob forte rejeição, como me contou 

ano passado. Com olhar desolado, ela respon-

de: “Ainda não saiu...”.

https://www.agenciainfra.com/blog/depois-de-30-anos-de-obra-eclusa-de-tucurui-alaga-e-pedral-do-lourenco-so-comeca-em-2021/
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Enquanto o novo ministro da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio, é aplaudido após seu pri-

meiro discurso, Wagner Oliveira, assessor da 

Secretaria-Executiva do ministério, sobe ao 

palco e pede permissão para quebrar o pro-

tocolo e fazer uma oração. Solicita para que 

todos se coloquem de pé, o que ocorre.

“Já fizemos isso tantas vezes, não é Tarcísio, 

Marcelo”, lembra Wagner.

Wagner começa uma oração evangélica, 

clamando a Deus. Tarcísio, ainda no palco, 

está com as mãos sobre o espaldar da cadei-

ra. Na medida que a oração segue, ele leva 

os braços à frente do corpo e vira as palmas 

para cima.

De olhos fechados, ele balbucia palavras. 

Sua cabeça faz leves movimentos para fren-

te e para trás, assim como os braços que 

sobem e descem ao longo das palavras de 

Wagner. Ao f im da oração, que durou pou-

co mais de três minutos, ele junta as palmas 

e abre os olhos.

Em vários momentos ao longo do dia, Tarcí-

sio falou sobre sua fé, em como acredita no 

poder da oração, na bênção, na misericór-

dia, em Deus. Num dos momentos, criticou 

o fato de ser visto como oportunista quan-

do fala de fé.

“Hoje em dia a gente não pode falar de Deus 

que o pessoal diz que é política, é aceno para 

a base. Não, gente, é coração mesmo”, afir-

mou no discurso no DNIT.

Católico, frequenta a igreja desde criança. 

Um dos seus programas quando estava na 

escola militar em Campinas (SP) era ir em 

reuniões da Opus Dei, uma instituição ca-

tólica, nos fins de semana. Quando elogiava 

Marcelo Sampaio em seu discurso do DNIT, 

Tarcísio se emocionou num ponto:

“É uma pessoa que às vezes eu tava em apu-

ros e ele chegava para mim e dizia: ‘Chefe, 

vamos fazer uma oração’. Isso não tem pre-

ço”, disse Tarcísio, segurando o choro. “E Deus 

abençoou muito nosso ministério.”

Tarcísio escolheu o Republicanos, o parti-

do que é praticamente um braço da Igreja 

Universal, um das maiores denominações 

neopentecostais do país, para disputar 

as eleições. Ele garante que segue sendo  

católico.

Na despedida do gabinete, os assessores 

perguntam o que ele vai levar dos presentes 

que recebeu ao longo do mandato, que estão 

numa cristaleira, numa escrivaninha e num 

armário em frente à mesa de reuniões. 

Lá estão troféus, placas, medalhas, miniatu-

ras de trens, caminhões, navios e aviões, os 

famosos martelos e uma imagem de Nossa 

Senhora Aparecida, dada a ele pelo arcebispo 

de Aparecida (SP), Orlando Brandes. 
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Foi um agradecimento por ele ter incluí-

do no projeto de remodelagem da rodovia 

Presidente Dutra, entre Rio de Janeiro e São 

Paulo, um caminho protegido para evitar 

que romeiros que vão para a basílica sejam 

atropelados.

“Os martelos são do ministério, têm que fi-

car aqui.”

“E a santa?”

“Essa é minha. Vai comigo”, decretou.
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Tarcísio pôs apelido em vários dos seus su-

bordinados. Diogo Piloni, secretário de Por-

tos, era "Gigante", por causa da baixa estatura. 

O motorista Clenilson da Silva Luz era o "Sor-

riso", porque "tá sempre assim", mostra-me 

Tarcísio um momento dele sorrindo. No ga-

binete, o garçom Ivan Domingos dos Passos 

era o "Obama", porque é a "cara do Obama".

Ivan está segurando a bandeja e, sorridente, 

serve-nos um copo d'água. Tarcísio agradece 

e comenta: "Esse tá aqui em todos os mo-

mentos, qualquer hora".

"Já servi aqui meia-noite e meia, lembra?", re-

lembra Ivan para emendar: "Caminhoneiros".

Não foram poucas as madrugadas que Tar-

císio passou envolvido com caminhoneiros 

ao longo dos três anos e três meses em que 

esteve à frente do ministério. Felipe Campos, 

seu ex-assessor de Comunicação, conta que 

uma das primeiras fotos de Tarcísio a viralizar 

no Twitter foi de um usuário da rede que o 

fotografou de madrugada numa lanchonete 

simples em Brasília, comendo hambúrguer 

com mulheres de caminhoneiros que tinham 

sido recebidas na pasta mais de 10h da noite 

para levar reivindicações.

Considerados fundamentais para a eleição de 

Bolsonaro em 2018, após uma greve que des-

truiu de vez as poucas chances do ex-presiden-

te Michel Temer de entrar na disputa, estavam 

fortalecidos e na expectativa de ter uma série 

de benefícios ao longo do atual governo. 

No imaginário dos autônomos, os caminho-

neiros que têm veículo próprio e trabalham 

quando são demandados por quem tem 

carga, no governo Bolsonaro eles teriam um 

preço de frete mínimo a receber e custos dos 

insumos estáveis, especialmente o do diesel, 

e de preferência sem pedágio. Mas isso, ob-

viamente, não aconteceu. E os problemas co-

meçaram a surgir.

Antes dos problemas, no entanto, Tarcísio 

caiu nas graças da categoria por um feito 

que, de fato, pode ser considerado extraordi-

nário. Ter concluído a pavimentação da BR-

163/PA até o distrito de Miritituba, às margens 

do rio Tapajós.

A dimensão que é dada ao feito, para facilitar 

as peças publicitárias estatais, é que Bolsona-

ro inaugurou uma rodovia que tinha come-

çado no governo dos militares. Esclarecendo: 

a abertura da rodovia de fato começou no 

governo Ernesto Geisel e foi concluída alguns 

anos depois. 

Até o governo Fernando Henrique, a rodovia 

de mais de 2 mil quilômetros entre Pará e 

Mato Grosso era não pavimentada, o que era 

comum para aquele tempo, já que não havia 

tráfego que justificasse seu asfaltamento.

O aumento do tráfego fez começar o asfalta-

mento, por Cuiabá (MT), já no fim do século 

passado. Por pouco mais de 20 anos, diferen-

tes governos foram asfaltando a via, até que 

sobrava um trecho de pouco mais de 100 qui-
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lômetros, pouco antes de Miritituba, quando 

Tarcísio assumiu o ministério.

A rodovia se tornou uma das mais importan-

tes do país porque é um caminho barato para 

transportar os grãos produzidos no norte do 

Mato Grosso para navios e, de lá, eles serem 

exportados. Num período de 20 anos, a ex-

portação de grãos pelo Norte, que não existia, 

já ultrapassou em quantidade a pelo Sul.

Mesmo sem ainda estar totalmente pavi-

mentada, as chamadas tradings, grandes 

companhias que fazem a intermediação no 

mercado de grãos entre produtores e com-

pradores, determinavam aos caminhoneiros 

que usassem essa rota para levar a carga.

Mas, quando chovia, os trechos não pavi-

mentados viravam atoleiros e começavam 

então engarrafamentos quilométricos de 

carretas. Aconteceu nos verões de 2015 e de 

2017. Em 2019, já com Tarcísio à frente da 

pasta, repetiu-se.

Era carnaval quando o ministro decidiu ir 

para o local onde caminhoneiros já estavam 

parados há uma semana, sem conseguir ir 

para frente ou para trás. Era necessário levar 

comida e água, com equipes de órgãos do 

governo. O diretor do DNIT e alguns de seus 

principais engenheiros foram junto.

"Eu achei que eles iam bater na gente", con-

tou Tarcísio no discurso de despedida que fez 

no DNIT.

A equipe do ministro o acompanhava filman-

do tudo e ele entrou em vários caminhões 

para perguntar sobre a situação. Pedia des-

culpas pelos transtornos e dizia que no ano 

seguinte aquilo não ia acontecer mais. Os ví-

deos foram para o ar.

Mas havia um problema para concretizar 

a promessa: as obras naquela região são 

complexas. Há grandes desníveis no terre-

no que, com as chuvas torrenciais, formam 

verdadeiros lagos, entre outros problemas 

para a engenharia.

Como em seis meses do ano as chuvas são 

torrenciais e não há pedras em locais pró-

ximos para se usar, a previsão dos técnicos 

era que esses poucos mais de 100 quilôme-

tros fossem totalmente asfaltados no verão 

de 2022.

"Vai ter que ficar pronto no fim do ano", de-

terminou Tarcísio numa reunião tensa, ainda 

no aeroporto, com os engenheiros do DNIT 

que se olhavam incrédulos, segundo me con-

tou Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, dire-

tor do órgão, um ano atrás.

A partir da decisão montou-se uma ope-

ração de guerra para que a estrada fosse 

terminada em 2019. Houve troca de pesso-

al, reuniões semanais, visitas constantes, 

algumas com a presença do ministro, uso 

dos melhores softwares de engenharia para 

executar uma obra de três anos em pratica-

mente nove meses.
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Os engenheiros iam vencendo as etapas no 

período seco, mas remanescia um proble-

ma a poucas semanas do início do período 

chuvoso. A solução planejada para drenar as 

águas de uma região por onde a estrada pas-

saria se mostrava ineficiente, mesmo com o 

uso das melhores máquinas possíveis. Dire-

tores do órgão foram para o Pará e consegui-

ram encontrar, olhando no campo, um cami-

nho para o escoamento. 

No fim de novembro, a reunião semanal es-

tava pronta para começar na sede do órgão 

para tratar da BR-163. Mas ela foi aberta com 

as palavras de um dos engenheiros que es-

tavam na obra com a frase que levou alívio 

e comemoração: "Essa reunião não precisa 

mais acontecer. O asfaltamento foi concluí-

do", contou-me o diretor-geral do DNIT, San-

tos Filho, um ano atrás.

A inauguração do trecho, como a presen-

ça do presidente Bolsonaro e a memória 

dos vídeos dos caminhões parados no ano 

anterior contrapostas à dos veículos pas-

sando por uma estrada nova e asfaltada f i-

zeram com que se consolidasse a imagem 

do "Tarcisão do Asfalto", o "Asfaltador-Ge-

ral" e outros apelidos do ministro nas re-

des sociais.

Tarcísio costuma comemorar também o fato 

de que o valor do frete, valor que é pago por 

quem tem a carga aos caminhoneiros, redu-

ziu-se em todo o país no setor de grãos, pe-

los menores custos e riscos de se transitar na 

agora asfaltada BR-163, porque a nova opção 

gerou concorrência.

Em tese, os caminhoneiros não seriam preju-

dicados por fretes mais baixos porque pode-

riam fazer mais viagens a menor custo de ma-

nutenção e diesel em uma rodovia asfaltada. 

Mas não é essa a visão de parte da categoria.

Isso porque, na prática, a estimativa de estu-

diosos no tema é que o país possa ter algo 

como 3 milhões de caminhões a mais que o 

nível necessário para o transporte de carga, o 

que faz com que empresas transportadoras e 

autônomos trabalhem com margens baixas 

ou até negativas, a depender do seu tama-

nho, também de acordo com levantamentos 

das entidades do setor.

Para os autônomos, a situação é ainda pior, já 

que eles têm que se valer de atravessadores 

para conseguir carga, que muitas vezes podem 

ficar com mais da metade do preço do frete 

pago pelos donos da carga, segundo contas 

feitas pelo próprio Ministério da Infraestrutura.

Para transportadoras e autônomos, quando 

os custos sobem, especialmente do diesel, 

eles veem o pouco que sobra se esvair. Com 

a desvalorização do real e a alta do preço do 

barril de petróleo desde 2019, a melhoria na 

estrada se transformou em mais lucro para a 

monopolista Petrobras.

Ainda em 2019, grupos de autônomos come-

çaram a prometer paralisações quando a es-
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tatal anunciava aumentos do diesel. Tarcísio 

recebeu a categoria no ministério, prometeu 

mais fiscalização sobre o cumprimento da ta-

bela de frete, mas no fim do ano, a situação 

permanecia. Parte dos caminhoneiros classi-

ficaram o ministro de "enrolão" e iniciaram a 

convocação de novas paralisações.

Foram no total nove chamadas para parali-

sações nos três anos e meio de Tarcísio, que 

para o ministro passaram a ser convocadas 

com "fins políticos" por “pessoas que não têm 

liderança entre os autônomos”. 

Nenhuma teve adesão considerável. Mesmo 

assim, Tarcísio passava as madrugadas acor-

dado, parte delas tentando uma solução, fa-

lando pessoalmente por telefone e respon-

dendo em áudios reclamações dentro dos 42 

grupos de WhatsApp de caminhoneiros de 

que ele participava, segundo disse Marcelo 

Sampaio em sua posse.

Mas também em contato com serviços de 

inteligência de vários órgãos de segurança 

pública para receber informações e planejar 

ações que impedissem bloqueios, e monito-

rando decisões judiciais que pudessem punir 

quem fechasse rodovias.

A estratégia deu certo até a convocação do 

próprio presidente da República, Jair Bolso-

naro, de protestos gerais para o dia 7 de se-

tembro de 2021. Parte dos caminhoneiros (li-

gados aos chamados frotistas, que têm vários 

caminhões) aderiu ao movimento que bus-

cava ameaçar o STF (Supremo Tribunal Fede-

ral). Caminhões foram usados para bloquear 

o acesso ao órgão.

Em várias cidades, havia caminhões dispo-

níveis para bloquear pistas, e a informação 

é que a ordem para isso vinha do próprio 

presidente Bolsonaro – de acordo com vá-

rios áudios que circulavam nos grupos. Mas 

a insuficiente mobilização faz os protestos 

se esvaziarem. Parte dos caminhões, porém, 

manteve-se mobilizada.

Foi Tarcísio quem levou ao presidente a in-

formação de que uma paralisação ali, com 

ameaça de desabastecimento e mais infla-

ção, poderia levar a uma crise que ameaçaria 

a própria reeleição. Bolsonaro se convence e 

grava um áudio pedindo para que os cami-

nhoneiros desfizessem os bloqueios. Vários 

dizem ser uma fake news e mantêm.

Na manhã do dia 9, Bolsonaro parou no fa-

moso cercadinho para falar com apoiadores e 

pediu novamente para que os bloqueios fos-

sem encerrados. Os caminhões começaram 

então a deixar os bloqueios. Os que saíram da 

Esplanada, em Brasília, passaram por baixo 

de um viaduto da cidade onde foi colocada 

uma faixa: "Vocês foram enganados".

As paralisações não se encerraram depois 

do 7 de setembro. O movimento ficou mais 

forte e, em novembro, novas convocações de 

paralisação em todo o país, agora especifica-

mente por causa dos aumentos do diesel. O 
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discurso dos caminhoneiros havia mudado. 

Não queriam mais controle dos custos, mas 

aumento dos fretes.

Em Santos (SP), o maior porto do país ficou 

praticamente uma semana sem receber ou 

enviar cargas por contêiner por causa da 

falta de caminhões transitando. Não havia 

bloqueios físicos, mas caminhoneiros eram 

ameaçados se transitassem na região. Um re-

ajuste dos valores teve que ser dado para que 

o trabalho voltasse. Movimento semelhante 

ocorreu no Mato Grosso, com os transporta-

dores de grãos.

Aí as reclamações sobre Tarcísio começaram 

a ser feitas não pelos caminhoneiros, mas 

pelos donos das cargas. O ministro passou a 

apoiar o pleito dos trabalhadores, lembrando 

que desde o início incentivou para que eles 

se organizassem para poder repassar custos, 

como faz qualquer setor da economia. 

Passou a ser qualificado pelos empresários, 

que diziam que não era essa a informação 

que eles passavam a eles, como "político", 

que estava incentivando "locaute".

"Isso não é locaute", reclamou comigo quan-

do transitávamos por Brasília no dia de sua 

saída do cargo. "São os caras se organizando 

para conseguir uma vida melhor."

No discurso ao ser empossado ministro, Mar-

celo Sampaio decidiu contar uma das situ-

ações que viveu com Tarcísio sozinho e que 

disse jamais ter revelado a outra pessoa. 

Numa noite, ao ir despedir-se, ele encontrou 

Tarcísio transtornado, mexendo no telefone e 

perguntou o que era: "Eu tô pagando a parce-

la de um caminhão".

O ministro revelou que a mulher de um cami-

nhoneiro havia dito que perderia o caminhão, 

único bem da família, se não pagasse as pres-

tações em atraso. 

"Ele orientou ela a renegociar a dívida e foi 

além, pagou a fatura atrasada e não falou a 

ninguém, nem mesmo à Cris", disse Sampaio. 
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Durante o almoço, pergunto ao ministro se 

ele acredita que Marcelo Sampaio está pre-

parado para substituí-lo. Com apenas 36 

anos, Sampaio será o ministro mais jovem a 

assumir o órgão. Também é o primeiro con-

cursado da pasta a chegar ao cargo máximo.

"Ah, vai", responde Tarcísio, com um ar de tran-

quilidade. "Ele é um técnico preparado", comen-

ta o ministro antes de começar a explicar no que 

havia ajudado seu substituto a se preparar para 

a nova função: "Eu levei ele em várias conversas. 

Tivemos almoços com os ministros do TCU".

Tarcísio conta que o estreitamento de relações 

com integrantes dos órgãos de controle, do 

Judiciário e do Ministério Público foi um pe-

dido dele aos assessores. Ele considera funda-

mental explicar diretamente aos interessados 

o que está sendo feito pela pasta, a lógica que 

está por trás das decisões tomadas.

Antes de assumir o cargo de ministro, Tarcísio 

era muito mais combativo nesses relaciona-

mentos com outros órgãos e também com o 

mercado privado. Os conflitos eram comuns. 

Entre muitos os que conheciam os meandros 

da governo, a aposta, no início da gestão, era 

que Tarcísio não resistiria no cargo muito 

tempo se mantivesse o comportamento que 

tinha como subordinado.

No ministério, o estreitamento da relação foi 

a forma como Tarcísio acredita que conse-

guiu reduzir as barreiras à realização de lei-

lões, obras públicas e novas leis relativas ao 

setor de transportes. O ministro conta que, 

em alguns casos, até a equipe dele era contra 

essa estratégia.

"Eu pedi para falar com o ministro [Ricardo] 

Lewandowski. Minha equipe falou, 'tem cer-

teza?'", revelou Tarcísio, enquanto seguíamos 

de carro para a sede de seu partido.

Tarcísio lembrou que foi tratar com o minis-

tro do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade im-

petrada pela ex-procuradora-geral da Re-

pública Raquel Dodge contra trechos da Lei 

13.448/2017 que tratavam da renovação ante-

cipada dos contratos ferroviários e da possibi-

lidade de fazer investimentos cruzados. Fez o 

mesmo com outros ministros.

Ele conta que teve uma boa recepção do mi-

nistro Lewandowski, que tem reiteradamen-

te votado contrário a pautas de interesse do 

presidente Jair Bolsonaro na corte, e que, ao 

explicar o mecanismo de investimentos cru-

zados, ouviu como resposta do ministro que 

aquela era "uma boa ideia". 

No julgamento, que podia jogar por terra um 

investimento de cerca de R$ 5 bilhões, ago-

ra em andamento por parte da Vale para a 

construção da Fico (Ferrovia de Integração 

Centro-Oeste), o resultado foi 10 a um a favor 

da constitucionalidade da lei. Edson Fachin 

foi o único voto divergente.

"O que eu mais fiz aqui nesses três anos e 

meio foi política", avaliou o ministro ainda 

quando falávamos sobre o tema.
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O secretário nacional de Aviação Civil, Ronei 

Glanzmann, é um dos que ficam na fila ao 

fim da cerimônia de transmissão de cargo no 

DNIT para falar uma última vez com Tarcísio. 

Após cumprimentos calorosos, nos encontra-

mos na saída e ele disse:

"Cara, anota isso aí: esse cara vai ser presiden-

te do Brasil."

Glanzmann é um dos servidores concursados 

que estão trabalhando no setor de aviação ci-

vil praticamente desde o início do programa 

de modernização dos aeroportos, iniciado no 

segundo mandato do presidente Lula, logo 

após o chamado apagão aéreo.

O programa segue sendo implementado. De-

pois de passar por vários cargos, Glanzmann 

era diretor da Secretaria de Aviação Civil da 

gestão anterior e foi promovido ao cargo prin-

cipal na gestão de Tarcísio, onde permanece. 

Entusiasmado, ele fala sobre o frenesi com 

Tarcísio no grupo de WhatsApp da família.

"Eu comecei a ver um monte de mensagem e 

meme sobre o Tarcísio. Vinha cada vez mais e 

mais. Não sabiam que eu trabalhava com ele. 

Quando um falou, nossa... Foi um monte de 

pergunta, todo mundo queria saber", contou o 

secretário, que diz que Tarcísio tem "um com-

putador na cabeça", como contou num vídeo 

homenagem a ele exibido no evento do DNIT.

A percepção de que Tarcísio entrou para a po-

lítica de vez e que vai em busca do que vários 

dizem ser um sonho dele, ser presidente do 

Brasil, é compartilhada por outros membros de 

sua equipe e também por pessoas próximas ao 

ministro. Entre elas, o agora ministro da Infra-

estrutura, Marcelo Sampaio, que o substituiu. 

Na cerimônia de filiação do então ministro 

ao Republicanos, dois dias antes da trans-

missão de cargo, conversávamos sobre o que 

ele pretendia fazer na pasta, quando, segui-

do por repórteres, Tarcísio passou apressado 

em direção ao palco onde seria a cerimônia. 

Sampaio olhou e comentou:

"Isso não vai parar, não. Ele vai para 2026."

https://drive.google.com/file/d/1oW12BDbI9I9waaS-ezNik-TVrbypSnw3/view
https://drive.google.com/file/d/1oW12BDbI9I9waaS-ezNik-TVrbypSnw3/view
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São 21h20 da noite de 31 de março de 2022. 

Ainda no auditório do DNIT, onde conversa 

descontraidamente com alguns jornalistas 

ao fim de mais de três horas de cerimônia, 

Cris se aproxima de Tarcísio e diz, como a mãe 

que impõe limite a um filho: "Vamos embora. 

Eu tô cansada".

Tarcísio parece despertar de um transe. São 

quase doze horas de comemorações, elogios, 

abraços, incentivos, agradecimentos, lem-

branças, aplausos, orações, lágrimas. Pouco 

antes, ao chegar à sala do diretor para a ce-

rimônia da galeria de ex-diretores, ele tinha 

falado ao iniciar seu discurso: 

"Eu não tô treinado para tanta emoção".

Já do lado de fora do auditório, eu me apro-

ximo para minha despedida, dando os pa-

rabéns pelo que havia acontecido. Ele, mais 

uma vez, agradece pelo que chamou de 

"honra" eu ter proposto a reportagem. Res-

pondo que agradecia pela confiança. Relem-

bro das várias pessoas que se emocionaram e 

deram demonstrações de afeto e admiração 

em relação a ele ao longo do dia e emendo 

uma pergunta: 

“Você imaginava isso?"

"Eu tinha um plano. Mas não pensava que a 

gente faria tanto", disse andando sobre o cor-

redor coberto por um toldo em acrílico que 

leva à garagem externa do prédio.

Caminhando, Tarcísio diz que não tem nada 

do que reclamar. E faz questão de repetir a 

nova frase curta e direta com que tenta resu-

mir e comunicar processos complexos:

"É o fim de um ciclo. E o começo de outro."


