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TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO 
PESADA

Alberto Salum é defensor da 
tecnologia e da melhoria dos 
processos construtivos. Ele 
acredita que, quem investe mais 
em inovação tecnológica, preci-
sa ser reconhecido por isso.

Com formação em Engenharia Civil 
pela UFMG, Alberto é sócio fundador da 
Vilasa Construtora, empresa que atua 
há mais de 36 anos no mercado nacional 
de construção pesada.

O engenheiro ocupou cargos de 
vice-presidência e presidência no Sindi-
cato da Indústria da Construção Pesada 
no Estado de Minas Gerais (SICE-
POT/MG) e foi vice-presidente na Feder-
ação das Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG), na Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC) e na As-
sociação Nacional das Empresas de 
Obras Rodoviárias (ANEOR).



MOBA do Brasil - Como você vê a apli-
cação de tecnologia em obras de con-
strução pesada no Brasil?

Alberto Salum - O Brasil ainda peca por 
falta de qualidade e de orçamentação de 
projeto, tanto na parte de elaboração, 
quanto na parte de execução de obras. Eu 
acredito que as tecnologias têm que ser 
encaixadas nessa realidade. Não tem outro 
caminho na engenharia nacional que não 
seja o uso das tecnologias!

Eu sou um defensor de melhorias nos equi-
pamentos e nos processos de execução de 
obras. Aqui na Vilasa a gente preza por ter 
todo o tipo de qualidade para atender o 
cliente. Entretanto, é necessário pensar 
mais além ao investir em tecnologia.

O que acontece aqui conosco não é vonta-
de de não fazer, o que acontece é que nós 
muitas vezes não somos remunerados o 
suficiente para termos todas as tecnolo-
gias à disposição.

Os contratantes querem que você faça a 
obra dentro do menor custo, com máxima 
qualidade e tecnologia, porém não enxer-
gam que é necessário pagar por isso. A 
matemática não fecha! A visão da Vilasa é 
que a qualidade tem que ser embutida e 
tem que ser cobrada.

Eu fui presidente do Sindicato das Con-
strutoras de Minas (Sindicado da Con-
strução Pesada). O tempo todo eu mostra-
va a todos que nós tínhamos que melhorar 
a qualidade das nossas obras. E você só 
melhora a qualidade se você tiver tecnolo-
gia embarcada. Não adianta você querer 
trabalhar uma terraplenagem com uma 
motoniveladora da década de 70. Você 
precisa de um preparo para aquele serviço, 
isso significa maquinário mais atual e tec-
nologia embarcada no equipamento.

Para todas as respostas que eu te der, eu 
te falarei o seguinte: os contratantes pre-
cisam entender e pagar por isso. Quem faz 
com mais qualidade e mais tecnologia tem 
que ser reconhecido!

MOBA do Brasil - Qual a sua opinião do 
impacto cultural na implantação de tecno-
logia nas obras brasileiras?

Alberto Salum - Eu penso que nós temos 
dois tipos de impacto cultural. O primeiro 
é na alta direção da empresa, que precisa 
entender que a tecnologia tem que ser 
aplicada para que você tenha um produto 
melhor ou em nosso caso, uma obra real-
izada com maior qualidade. Quem 
trabalha comigo aqui sabe que eu busco 
excelência dentro da empresa o tempo 
inteiro. Quando meus colaboradores me 
trazem um produto, eu quero saber mais 
informações, qual é o benefício, onde eu 
terei uma melhora na qualidade. Esse 
apoio em relação ao uso da tecnologia 
precisa partir da alta direção da empresa.

Temos também o outro lado, que são os 
nossos colaboradores. Precisamos 
treiná-los e fazer com que eles usem as tec-
nologias da melhor forma possível. É 
necessário que eles se sintam confortáveis 
com as tecnologias, pois elas serão aplica-
das para a melhoria da qualidade do 
trabalho que eles mesmos executam. Isso 
requer tempo e treinamento!

Toda a cultura pensada pela alta direção 
precisa permear por todos os níveis da 
organização. Por isso é tão importante que 
a direção coloque a tecnologia como 
premissa da empresa. Se isso acontecer, o 
resto vai andar! 



MOBA do Brasil - Como você vê a atuação 
de empresas de tecnologia no segmento?

Alberto Salum - Eu vejo com bons olhos 
quando vocês trazem até mim a tecnolo-
gia. Vocês me apresentam e eu a uso na 
consequência. Hoje eu não tenho estrutura 
para ir atrás da tecnologia, por isso preciso 
que vocês nos provoquem, tragam novi-
dades e nos mostrem o que há de novo e 
que possa nos beneficiar. É legal ver em-
presas de tecnologia embarcada atuantes 
no mercado e trazendo este conhecimen-
to.

MOBA do Brasil - Qual a sua percepção 
sobre o cenário da construção pesada para 
2022? 

Alberto Salum - Não vou me ater somente 
a este ano, eu vou falar de 2022 em diante.
Eu acho que nossos contratantes públicos 
estão com problemas, por falta de exigên-
cia de qualidade e engessamento do siste-
ma. Hoje os contratantes públicos receiam 
fazerem as mudanças e adequações 
necessárias de projeto e planilhas e serem 
julgados por isto. Esta situação está colo-
cando as obras em risco. Temos também a 
atuação nefasta das empresas que, por 
desespero, tentam a qualquer custo dar 
descontos para ganharem obras e 
resolverem problemas financeiros já exis-
tentes.

O DNIT e os DER’s estão pressionados por 
preços ajustados, que não condizem com a 
realidade e, muitas vezes, a culpa não é só 
do servidor. O cenário nacional de engen-
haria acabará indo para as conces-
sionárias, que é quem atualmente tem din-
heiro no país. As concessionárias são 
grupos gigantescos que tem o poder de 
ter a concessão na mão e contratar. Estes 
sim exigem qualidade, porque eles sabem 
que o produto deles bem-feito terá durabi-
lidade maior e isso terá impacto no custo 
final. Eles exigem qualidade e pagam por 
isso! Já as obras públicas, estas estão indo 
no sentido contrário do que tinha que ser.

Um outro ponto que eu gostaria de desta-
car, é que existem empresas que ainda não 
enxergaram que, sem investimento em tec-
nologia e melhoria de processos, não tem 
como sobreviver no mercado. Em nossa 
concepção como empresa, trabalhar hoje 
sem qualidade não faz parte do nosso 
escopo.

A nossa empresa tem 36 anos de obras 
executadas e entregues. Eu não estou aqui 
preocupado, por exemplo, em ganhar em 
apenas uma etapa do processo. A minha 
preocupação é a qualidade como um todo.

Antes de investirmos em tecnologia de 
nivelamento para obras concessionadas, 
que são exigidas, nós pensamos em colo-
car também em obras públicas. 

Até pouco mais de um ano atrás a gente 
executava quase que exclusivamente 
obras públicas. Porém o orçamento da 
obra pública muitas vezes não comporta a 
qualidade do produto que queremos colo-
car. As vezes nem mesmo sem o investi-
mento na tecnologia eu consigo cobrir os 
custos da obra. Hoje não há margem para 
fazer o básico!

Na história da Vilasa nós sempre tentamos 
mudar e melhorar processos, investimos 
em equipamentos melhores e estamos 
sempre buscando o máximo em quali-
dade.


