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apresentação

esta publicação foi idealizada pelo Instituto Camargo Corrêa no marco do 

centenário de nascimento de Sebastião Camargo e dos 70 anos do Grupo 

Camargo Corrêa. Seu objetivo é destacar as principais características 

de um verdadeiro empreendedor, para compartilharmos com os muitos 

jovens integrantes dos programas do Instituto. Jovens que também 

tiveram uma infância difícil, mas que carregam em si o mesmo espírito 

empreendedor. 

a história de Sebastião Camargo mostra-nos que vencer é possível, 

mesmo quando a vida nos coloca diante de situações adversas. Para isso, 

é preciso ter sonhos, coragem, ousadia, determinação, disciplina e muito 

trabalho. Não basta saber aproveitar as oportunidades que surgem –  

é preciso criá-las.  

No início de sua vida, tudo parecia conspirar contra. era um menino 

pobre do interior paulista, que não tivera a chance de uma boa educação 

formal, precocemente órfão e que logo cedo assumiu a responsabilidade 

de cuidar da família. ele enfrentou o desafio com coragem e calculada 

ousadia. o resultado foi uma história de vida em que as vitórias 

superaram em muito os inevitáveis percalços.

o que se lerá a seguir são recortes impregnados de trabalho, dificuldades, 

desafios – e lições de empreendedorismo. Nas próximas páginas estão 

alinhavados fragmentos de uma história de vida, os modos de ser e 

de agir de Sebastião Camargo, um empresário absolutamente original. 

a narrativa aqui construída valeu-se do testemunho de pessoas que 

conviveram com ele, como forma de ressaltar traços de sua fascinante 

personalidade e do seu espírito empreendedor, até hoje presente no 

conglomerado econômico que criou. Na memória desses homens e 

mulheres, estão presentes os valores e os ensinamentos de uma vida 

dedicada ao trabalho – ao trabalho benfeito, como ele sempre exigiu. 

É uma memória a ser preservada em nome das novas gerações, pois 

configura fonte de ensinamentos úteis para todos aqueles que acreditam 

no potencial do homem e na energia da vida. 

uma história carregada de emoção, inteligência, motivação e sabedoria. 

Francisco de assis azevedo                                                                                            

INSTITuTo CaMaRGo CoRRêa 



metoDoLoGia

Contribuir para a preservação e a disseminação da memória social é 

missão precípua do Museu da Pessoa. Sua base de trabalho são as 

histórias de vida. os registros obtidos a partir de testemunhos colhidos 

com metodologia predefinida produzem narrativas únicas, capazes de 

oferecer referências históricas que vão além do documento físico. São 

pessoas falando da vida vivida, do trabalho, dos embates. Como as que 

aqui se reuniram para lembrar Sebastião Camargo e a trajetória que 

percorreu para plantar e regar as raízes do Grupo Camargo Corrêa.

a existência desta publicação deve-se às pessoas que, entre junho e 

agosto de 2009, se dispuseram a conceder os depoimentos que compõem 

o painel apresentado a seguir. este material foi secundado por pesquisa 

documental e iconográfica no acervo do Centro de documentação e 

Memória Camargo Corrêa, que guarda valioso material sobre a história do 

Grupo e de seu fundador. o foco foi reunir exemplos aplicáveis ao tempo 

presente com vistas à preparação para os desafios do futuro.  

É a memória a serviço do conhecimento.

Museu da Pessoa
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marcas de uma história

não era um homem fácil, era uma pessoa dura. Parecia autoritário, às vezes 
era, mas até quem tivesse o que dele reclamar concordava num ponto: era um 
homem justo, que sabia cobrar e recompensar. Seu ativo mais valioso era a 
confiança; seus sinais particulares mais evidentes, o empreendedorismo e o 
amor ao Brasil. Não apreciava pessoas passivas, respeitava quem sabia defen-
der suas ideias, aceitava confrontações. Gostava de provocar e de ser provoca-
do, sabia como ninguém tirar o melhor do seu interlocutor. era um mestre em 
fazer boas perguntas para obter as melhores respostas. 

Sebastião Ferraz de Camargo Penteado nasceu em Jaú (SP), em 25 de se-
tembro de 1909, o segundo dos sete filhos de anna Claudina Carvalho Ferraz e 
Francisco Ferraz de Camargo. era uma família pobre, o pai casado em segundas 
núpcias, a pobreza agravada pela morte temporã dos genitores. a mãe se foi 
quando Sebastião tinha 9 anos e o pai, dois anos depois. decidido a assumir 
a responsabilidade pelos irmãos, teve que optar entre continuar na escola ou 
buscar uma ocupação que ajudasse garantir a subsistência da família. Preferiu 
a segunda alternativa, e foi a partir dali que a união familiar e o amor pelo tra-
balho converteram-se nos valores centrais que pautariam toda a sua vida.

o crescimento trouxe a diversificação. em maio de 1948, Sebastião fundou 
a Companhia Jauense de Fiação S.A., seu primeiro investimento na indústria 
de transformação. A partir de então, o Grupo passou a atuar na produção de ci-
mento, de têxteis e de calçados, em concessões públicas, em projetos de meio 
ambiente e de siderurgia, afora os investimentos nas indústrias naval, de óleo 
e gás, em operações aeroportuárias e incorporações imobiliárias. 

A expressão responsabilidade social ainda não ganhara a conotação 
atual e Sebastião já nutria um jeito muito próprio de colocá-la em prática. 
Sempre investiu muito em educação, e isso valia tanto para os seus enge-
nheiros e técnicos em cursos no exterior como para as escolas montadas 
junto aos canteiros de obras, destinadas aos filhos dos trabalhadores. não 
descuidava da família dos seus funcionários – a importância conferida à fa-
mília, aliás, foi marca forte que deixou. eram atitudes muito próprias dele, 
fruto de uma prática que decorria de sua liderança natural e que deixaram 
lições perenes. Ações e condutas de responsabilidade social são hoje va-
lores intrínsecos do Grupo Camargo Corrêa. outro inestimável legado do 
seu fundador. 

Abandonou o Ateneu Jauense no terceiro ano primário, começou traba-
lhando num armazém de café de Jaú. Acertou-se no emprego, foi promovido a 
experimentador e tudo parecia correr muito bem quando, aos 1� anos, enxer-
gou uma oportunidade na empresa que construía uma estrada em Apiaí (Sp). 
empregou-se como operário, entendeu do riscado e logo virou subempreiteiro, 
atuando em serviços de terraplenagem com o suporte de uma carroça puxada 
por burros. Tomou gosto pela coisa, aprendeu a ser dono do próprio negócio 
e tornou-se empreiteiro. nos anos 1930, conheceu o advogado Sylvio Brand 
Corrêa, com quem formou uma sociedade. em 2� de março de 1939, a dupla 
juntou-se a mauro marcondes Calasans para fundar a Camargo, Corrêa & Cia. 
Ltda. – engenheiros e Construtores, com capital de 200 contos de réis e escri-
tório no centro de São paulo.

A obstinação do pequeno empreiteiro levou sua empresa, �0 anos depois, 
à condição de um dos maiores grupos empresariais privados brasileiros, res-
ponsável pela construção de algo como �% da capacidade de geração de ener-
gia hidrelétrica instalada no planeta, com receitas de r$ 15,3 bilhões em 2008, 
presença em 18 países, empregando 54 mil profissionais.
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Fator De suCesso      Ele começou com 9 anos. [A pessoa com] 9 anos de ida-
de é uma criança: como ela vai saber o que quer ser da vida? Foi algo intuitivo. 
O que ele definia como a maior razão do seu sucesso? Dizia: “Não adianta ter 
sorte se você não acordar cedo para lustrar a estrela todo dia. Não adianta ter 
sorte se você não tiver competência”. O conhecimento das pessoas era um dos 
fatores de sucesso dele. Não tinha estudos técnicos, mas tinha uma inteligência 
fora do normal e conseguia aplicar o senso prático à teoria. Um caso inédito de 
pessoa que trabalhou a vida inteira com engenharia e não era engenheiro. E 
conhecia muito mais do que muitos engenheiros. Só na percepção, no tato e no 
bom senso.

Carlos Pires oliveira dias

Lombo De burro      Uma das primeiras obras que o Sr. Sebastião fez foi uma 
estrada entre Apiaí e Iporanga (SP). Ele contava como é que era feita a obra, 
como o equipamento usava burros para transportar pedras. Ele comentava da 
obra e das condições, de como era difícil fazer, mas que tinha carinho porque foi 
a primeira obra importante que conseguiu.

Sérgio Bandeira

primÓrDios      Eles trabalhavam perto de Ribeirão Preto, fazendo taipa de 
açude puxado com carrocinha, com burro, fazendo barragem para fazendas. 
Isso foi o início da empresa.

José Clemes da Silva

ViCiaDo em Leitura      A vida dele não teve estudos, então como aprendeu? O 
aprendizado dele foi o mundo, foram os desafios, os erros, os acertos. O desafio 
dele foi tanto, ele precisou lutar tanto, que não acreditava numa vida tranquila, 
sem trabalho, sem esforços, sem luta. Aquilo que ele transmitia, transmitia com 
muita força, com muita ênfase, com muitos exemplos. No meu pai não existiam 
complexos das suas origens simples. Ele soube evoluir muito, foi um autodida-
ta, leu muito, tinha avidez pelo conhecimento. Quando ia iniciar um negócio 
que não conhecia, ele se aconselhava com técnicos de todas as áreas. Era um 
homem que estava eternamente no aprendizado.

Renata Camargo Nascimento

Pavimentação da avenida S1-Ml  

durante construção de Brasília, dF,  

na década de 1950.

Na página da esquerda, em sentido horário: 

Sebastião Camargo (à esq.) com funcionários 

durante construção da Via anchieta, que liga 

São Paulo à Baixada Santista, na década de 

1940; Sebastião Camargo durante vistoria 

em obra da Camargo Corrêa, s/d.; rolos 

compressores da empresa de saneamento 

ambiental Cavo, posteriormente incorporada 

à Camargo Corrêa, s/d.; construção da 

usina Hidrelétrica euclides da Cunha, em 

1956, localizada em São José do Rio Pardo, 

SP, inaugurada em 24 de novembro de 

1960 e atualmente gerida pela aeS Tietê; 

funcionários do Grupo Camargo Corrêa em 

canteiro de obras.
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eXempLos ViViDos      Ele gostava de contar histórias, mas não eram histórias 
de fadas, eram histórias concretas. De como foi a infância dele, do quanto ti-
nha sido difícil para ele e a irmandade, porque perderam os pais muito cedo. Às 
vezes fazia o caminho do sítio [em Jaú] até a cidade [e apontava]: “Aqui acon-
teceu isso comigo, nesse armazém eu trabalhei pela primeira vez”. Ele gostava 
de mostrar a vida dele para que conhecêssemos o pai que a gente tinha.

Rosana Camargo de arruda Botelho

pronto para CresCer      A Camargo participou de todos os grandes investi-
mentos que foram feitos no país, em qualquer área. Nas hidrelétricas, sem som-
bra de dúvida; no metrô [de São Paulo], a Ponte Rio-Niterói, as grandes rodo-
vias na Amazônia muito antes da Transamazônica, como a Cuiabá-Santarém 
e a Belém-Brasília. Isso evidentemente exigia uma capacidade que marcou a 
figura do Sr. Sebastião. Ao mesmo tempo em que tinha essa extraordinária ca-
pacidade de se relacionar, de transitar nos mais diversos ambientes políticos, 
ele tinha a percepção claríssima da qualidade e da necessidade de fazer benfei-
to. Jamais poupou um único recurso na contratação dos melhores engenheiros. 
E deixou um grupo capitalizado e preparado tecnicamente, com capacitação de 
contratar o que fosse necessário para a diversificação que foi feita depois, em 
1994.

Raphael Nogueira de Freitas

paDrão aLto      Ele era muito exigente, sabia bater e assoprar, sabia elogiar, 
cuidar das pessoas. Impressionante a capacidade dele de criticar, de cobrar 
muito duro. Ele procurava criar um ambiente familiar dentro da empresa. Hoje, 
a maioria dos que conviveram com ele lembra muito mais dos elogios do que das 
críticas. Isso fazia parte da forma como ele achava que tinham que ser conduzi-
das as empresas e o dia a dia dos negócios. Ele tinha padrões de exigência muito 
fortes e foi moldando todo mundo.

luiz Roberto ortiz Nascimento



amiGos Do peito      Conheci o Sr. Sebastião através do Sr. Ozório [Ferrucci], 
que foi muito amigo meu. Ele gostava de nos ver trabalhar. Um irmão do Ozó-
rio, Sr. Celso, tomava conta do setor de terraplenagem da obra de Tucuruí. Um 
dia eu estava perto da casa de força, fazendo uma escavação, quando chegou o 
Ozório. Ele tinha uma Veraneio verde e, quando o Sr. Sebastião chegava à obra, 
procurava logo o Ozório. Eram muito amigos, muito amigos mesmo. Ele parou e 
veio em meu rumo: “Conhece o Sr. Sebastião?” Eu digo: “Não, Sr. Ozório”. “O Sr. 
Sebastião é esse aqui.” Eu o cumprimentei, ele procurou o meu nome, eu já tinha 
o apelido de “Parazinho”, e eles saíram andando para olhar o trabalho. Lembro 
do Sr. Sebastião com chapéu e roupa de linho; eu admirei um homem simples, 
comum, que conversava com todo mundo. Ele pegou um parafuso que estava no 
chão, chamou um rapaz e disse assim: “Filho, pega esse parafuso e coloca no seu 
armário que logo você vai precisar dele. Isso é de uma máquina.” 

dorival Ramos da Costa 

muito praZer      Meu avô era muito aglutinador, gostava de juntar todo mun-
do e se divertir. Ele ficava fumando o cachimbo dele e olhando a gente brincar. 
Lembro dele sempre trabalhando e pensando na família. Ele queria os netos 
muito próximos, a família muito próxima, porque para ele a família era tudo. 
Adorava quando íamos jantar durante a semana na casa dele. Ele perguntava 
como estavam os estudos, como estavam nossos amigos, perguntava tudo para 
cada neto, tinha atenção para todos. [Nas visitas a obras] ele gostava de expli-
car o funcionamento e o que estava acontecendo. Na fábrica de cimento, expli-
cava onde era o forno, o porquê de tudo. A gente se interessava, porque ele falava 
com muita energia, com muita paixão. E poder falar aquilo para a família dele 
era uma coisa maravilhosa. Lembro da gente visitando Tucuruí e ele mostrava 
as escolas onde todo mundo podia estudar – isso para ele sempre foi uma coisa 
muito importante. [Em São Paulo] gostava quando íamos visitá-lo no trabalho, 
tinha sempre balinha para nós. Se ele estava numa reunião, tudo bem se a gente 
interrompesse, mas tínhamos que cumprimentar todo mundo e nos apresentar. 
Ele ficava muito bravo se fôssemos mal-educados. Isso ele não admitia.

elisa Camargo de arruda Botelho

Sebastião Camargo em seu escritório de trabalho, em São Paulo.

abaixo, Sebastião Camargo na Fazenda Reflorestamento Água azul, Pa, da 

Camargo Corrêa Metais, em 21 de outubro de 1988; e Sebastião Camargo 

com Mário andreazza, então ministro dos Transportes, durante vistoria das 

obras de construção da Rodovia Transamazônica, em novembro de 1972.

Na página anterior, usina Hidrelétrica de Itaipu durante a fase de 

concretagem da barragem, em 1978. a usina foi inaugurada em 5 de 

novembro de 1982.



A família sempre foi o eixo das atitudes e dos comportamentos de Sebastião. 
era um valor determinante nos relacionamentos que estabelecia, pessoais e 
profissionais. e nisso foi radical: nada haveria de prosperar sem uma base fa-
miliar sólida. a prática daí advinda era igualmente percebida na intimidade do 
lar como nos salões atapetados e nos canteiros de obras. as conversas eram 
pontuadas com perguntas sobre a família, a educação dos filhos e dos netos, 
se netos houvesse.

Sebastião era perfeccionista tanto no produto do seu trabalho como nas 
relações pessoais. Tinha tato especial para conhecer as pessoas a partir de 
uma conversação, e sabia usar isso a seu favor. Perfeito cavalheiro, dedicava 
toda a mesura e a atenção possíveis às mulheres dos seus colaboradores. era 
adorado por elas. Nada a estranhar: Sebastião tinha nelas aliadas poderosas. 
Resolvia boa parte dos problemas potenciais envolvidos na convivência dos 
canteiros e no deslocamento de profissionais com o beneplácito das esposas 
de seus funcionários. ele conhecia o caminho das pedras.

esteio maior

Sebastião Camargo em passeio de barco com a família, em 1971; 

Sebastião Camargo (sexto, da esq. para dir.) com funcionários da 

construtora no canteiro de obras do Viaduto Ribeirão Claro, PR , s/d.

Na página seguinte, Sebastião Camargo (sentado à direita, com 

o braço sobre a mesa) em confraternização com funcionários da 

empresa em Jupiá, SP, durante construção da usina hidrelétrica, na 

década de 1960.



tuDo Limpo      Conhecia o Sr. Sebastião desde os meus 17 anos e me dava 
muito bem com ele. Aprendi a admirá-lo. Ele me convidou para ir a Ilha Solteira 
quando eu entrei na faculdade, e me inspirou muito, porque pela primeira vez 
vi um empresário acordando às 5 da manhã. Ele tomava café, depois via a obra 
toda e ia almoçar às 4 da tarde. E ficávamos até a meia-noite vendo obra. Vi 
o carinho que ele tinha pelos empregados. Ilha Solteira era a primeira grande 
hidrelétrica que ele estava fazendo. O que me impressionou foram os banhei-
ros muito limpos e a comida muito boa para o pessoal. Ele respeitava muito os 
funcionários.

Fernando de arruda Botelho 

boa eDuCação      Toda vez que ele ia [à obra] fazia questão de cumprimentar 
cada um. Ele não almoçava nem jantava sozinho, sempre chamava todo mundo, 
principalmente as esposas, que ele fazia questão de conhecer e de conversar.

denílson Bortolucci lima

Dentro De Casa      Às vezes ele tinha um relacionamento com as famílias 
melhor do que com o próprio chefe da família. Ele reunia as famílias com mui-
ta frequência, fazia questão de convidar. Inúmeras vezes ele tinha nas esposas 
de seus funcionários as grandes aliadas para ajudar a aplacar problemas que 
sempre ocorrem. Ele era uma pessoa extremamente cativante, percebia quan-
do você tinha qualquer coisa aborrecendo, e ele tinha a habilidade de, através 
das famílias, superar esse problema. A família estava entre os maiores valores 
dele. Quando recrutava qualquer funcionário de alto nível, ele fazia perguntas 
detalhadas sobre como o sujeito vivia, a família como era etc. Um valor absolu-
tamente fundamental para ele era o relacionamento de seus funcionários com 
as próprias famílias.

Raphael Nogueira de Freitas

primeira irmã      Era uma delícia de pessoa, um ser humano generoso, soli-
dário, comunicativo, amoroso, carinhoso e exigente conosco. Ele e a nossa mãe 
nos ensinaram a pedir “por favor”, dizer “obrigado”, “dá licença” e “desculpa”. 
Isso eu levo para a vida toda. Ele foi um pai que ensinou agregando, mostrando 
–  um homem extremamente ativo na nossa educação. Gostava de disciplina, 
mas, ao mesmo tempo, sabia passar a mão na cabeça quando chamava a aten-
ção. Se fizéssemos alguma coisa errada, ele nos castigava, ficávamos sem ir ao 
cinema; se tinha nota baixa, não saía de casa no fim de semana. Ele tinha 
parâmetros bem claros e transparentes do que ele gostaria que nós fôssemos. E 
comunicava bem tudo o que estava fazendo. “Agora vocês vão me levar até o 
escritório” – muitas vezes subi com a pasta dele no elevador do edifício onde ele 
ia trabalhar. Ficávamos um pouco brincando em máquina de escrever, voltáva-
mos para casa e seguíamos a nossa agenda –  ou ir para a escola ou ir brincar. 
Sempre digo que a Camargo Corrêa é a nossa irmã mais velha.

Rosana Camargo de arruda Botelho
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Ele era muito dedicado. Uma coisa que ele preservava 

muito era a família – a família e os trabalhadores. 

José alves Cabral Filho
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marCa inDeLéVeL      Meu pai colocava a família acima de qualquer outra 
coisa. Era carinhoso, atencioso, e sempre procurava transmitir conhecimentos e 
realidades da vida que, para ele, tinha sido muito dura. Como empresário, sua 
obra e os importantes valores que ele imprimiu construíram este extraordinário 
Grupo. Passei, então, a entender o quão brilhante e genial ele foi no campo em-
presarial, além de extraordinário pai e chefe de família. 

Regina Camargo Pires oliveira dias

ensinar a pesCar      Ele era muito participativo nas nossas conversas, gos-
tava muito que a gente fosse viajar com ele para a fazenda. E nos ensinava a 
pescar, porque adorava pescar. Ele colocava uma pedrinha [na ponta da linha], 
enfileirava todos os netos e fazia a gente treinar. Primeiro tinha que aprender a 
arremessar com uma pedrinha, depois com a isca, e só então pescar.

elisa Camargo de arruda Botelho

brasiL proFunDo      Era um homem profundo em tudo o que ele fazia, com uma 
autenticidade muito grande  –  você sentia isso. Não precisava estar diretamente 
[com ele] todos os dias, mas os momentos em que ele ficava conosco eram mo-
mentos plenos, dedicados 100% às filhas. Quando a empresa era menor, era uma 
coisa única: a casa, a empresa, a família. Ele era sistemático, nada era por acaso: 
se íamos para alguma obra, tinha uma razão de ser. Não era uma viagem de lazer, 

era uma viagem para conhecer o desafio, as dificuldades, os sucessos, os homens, 
o Brasil, uma outra realidade e um trabalho inovador. Era um fim de semana que, 
para nós, tinha toda uma conotação de mostrar o que ele achava da vida – o olhar 
dele para a vida, para o trabalho, para a família, como ele gostava de viver. Ele 
disseminava isso em todos os momentos que podia.

Renata Camargo Nascimento

CuiDaDo espeCiaL      Na Camargo, a família da gente nunca teve a preocupa-
ção de ir para lá ou para cá. Ia tranquilamente, confiante, não tinha problema, 
podia ser para onde fosse. Quando diziam “você vai ser transferido”, sabíamos 
que não haveria problema. Vinha da empresa, do modo de ela agir com os fun-
cionários. A gente sentia o valor e as famílias sentiam aquela segurança. Até 
as crianças tinham orgulho quando perguntavam: “Onde seu pai trabalha?” 
“Trabalha na Camargo.” Muitas das vezes, nas visitas [a obras], o sujeito 
abrindo valeta, o Sr. Sebastião ia lá, pegava na mão e perguntava: “Como vai? 
E a família, como está?” Ele gostava muito de perguntar pela família da gente. 
Se a pessoa relatasse para ele algum problema, ele imediatamente mandava 
o superior daquele funcionário tomar as iniciativas. Ele agia assim: exigente 
por um lado e justo por outro. Um dia ele me disse: “Fala para o seu filho fazer 
administração de empresas”. Foi um conselho que ele me deu.

odair Soares da Silva

À esquerda, funcionários da Camargo Corrêa 

trabalhando na construção da BR-29, que liga 

Brasília ao acre, na década de 1950;  

à direita, funcionários em Vilhena, Ro, durante 

construção de trecho da mesma rodovia.

Na página ao lado, Sebastião Camargo 

(à dir.) conversa com funcionário durante 

construção do viaduto em Ribeirão Claro,  

PR, s/d.



ContaDor De HistÓrias      Ele gostava de falar de si próprio para dar exem-
plos das decisões que tomou na vida e que foram corretas. E também das de-
cisões incorretas. Esse tipo de história ele gostava muito: citar as dificuldades 
por que passou na vida, os êxitos que teve, e as razões pelas quais teve êxito ou 
fracasso em determinado momento. Obviamente ele teve muito mais êxitos do 
que fracassos, é isso que a história dele conta. Ele gostava de contar histórias 
da sua vida sempre de uma maneira simples, humilde, nunca para se vanglo-
riar, e sim para servir como exemplo. O Sr. Sebastião tinha um modo próprio de 
conversar para abstrair o conhecimento e a personalidade das pessoas. Tenho a 
impressão de que essa talvez tenha sido uma das grandes qualidades dele como 
empresário, a de rapidamente conhecer uma pessoa. Como exemplo, encontros 
que tive junto com ele e determinados empresários, para os quais o entendimen-
to dele era totalmente diverso do meu. E 100% das vezes ele tinha razão, porque 
no futuro, logo em seguida a esses encontros, a impressão dele a respeito da pes-
soa sempre se confirmava. Isso era uma habilidade intrínseca, e talvez tenha 
sido um dos grandes segredos dele como empresário exitoso. Ele era de conversa 
muito agradável, perguntava muito da família, dos negócios, gostava muito de 
contar histórias. Era toda uma técnica que talvez nem ele mesmo soubesse des-
crever qual teoria ele usava para conseguir o intento de conhecer a pessoa na 
sua intimidade, conhecer a moral da pessoa, seus conceitos. Ele dava muita 
importância ao relacionamento familiar  – como era a sua família, como se 
relacionava com os filhos. 

Carlos Pires oliveira dias

o eDuCaDor      “Quantos tubulões você fez neste mês?”  “Trinta.” “Tinha que 
ser 35, só fez 30? Quantos pilares você concretou?”, “Vinte e dois.” “Eram 20... 
22 está bom.” Era assim, desse jeito. Fazia uma reunião, às vezes na casa dele, 
às vezes num jantar, e ali ele fazia o nosso programa, procurava o nosso com-
prometimento com as metas. Ele era uma pessoa muito racional, muito objetivo 
nas coisas dele, não desviava a conversa. Outra característica: ele não teve es-
cola, aprendeu com a vida. Eu podia levar a ele os relatórios mais complicados, 
ele começava a ler e aí percebia que não entendia algo. Então falava assim: “Me 
explica isso direito”. Eu dava a explicação, ele já discutia o relatório enquanto 
lia e, no fim, tomava a decisão. Não levava para casa, não deixava para depois. 

Ele me educou muito. Posso dizer que grande parte do meu comportamento hoje 
é dele, foi transmitida por ele. Eu absorvi muito dele.

eduardo Carlos Krueger

meias branCas      Ele tinha um chuveiro desse tamanho, que mandou fazer. 
Tomava banho frio, puxava duas cordinhas. Está lá ainda. Ele usava terno es-
curo, sapato que brilhava e meias brancas. Eu achava horrível. Ele falava que 
era limpeza. Eu dizia: “Sr. Sebastião, fica tão feio quando o senhor senta e apa-
rece a meia branca!” Ele falava: “É limpeza, Du. Roupa branca é limpeza”.

durcila Comunian Cassavia
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sem DesperDÍCio      Sr. Sebastião era uma pessoa com uma capacidade de enten-
dimento e conhecimento incríveis. Conversava pouco, era objetivo e definia as coisas 
em instantes. Dizia que, se existisse um problema, resolva: se deixar para depois, 
esse problema pode se agigantar. Ele era agradável com seus amigos, respeitava todo 
mundo, e quando ficava bravo não adiantava... Ele chegou um dia na obra e en-
controu parafuso, sucata e pregos no chão, tudo novo e sem uso. Foi ficando irritado. 
À medida que andava, ele encontrava aquilo. Chegou num certo ponto, começou a 
catar e falou para o engenheiro-chefe da obra: “Abre a mão”. E punha em cima da 
mão dele. Virou para ele e falou: “Você está sendo pago para cuidar do que é meu”. 
A partir desse dia não se encontrava mais nada no chão. O desperdício foi extre-
mamente minimizado. Ele tinha isso como princípio, como método: não aceitava 
desperdício. Nada para ele era impossível. “Ah, não dá para fazer” – não usasse esse 
termo com ele. Não tinha medo de nada, era um homem destemido. Ele tratava sério 
o peão, tratava sério o engenheiro, tratava sério todo mundo. Ele não nivelava nem 
por baixo nem por cima: tratava todo mundo bem. Era isso.

Francisco Rufino Pereira

boa prosa      Muito educado, conversava com todo mundo. Havia alguns operado-
res que eram da confiança dele. Quando ele chegava [à obra], mandava buscar onde 
estivessem para conversar com eles, cumprimentar, saber como estava a família.

Jorge de Souza Ricardo

enGenHeiro emérito      Nos idos de 1960, a empresa era o retrato do seu pro-
prietário. Essa era a imagem do Sr. Sebastião como empreendedor, uma pessoa 
que a todo momento trazia uma inovação para a engenharia, para ser um fator de 
diferenciação. Não era fazer as mesmas coisas da mesma forma que todos faziam, 
e sim fazer de forma diferente. O Sr. Sebastião foi homenageado com um prêmio de 
Engenheiro Emérito pelo Instituto de Engenharia. Foi nessa cerimônia o meu pri-
meiro contato formal com ele. Posteriormente, quando eu estava trabalhando no 
Metrô de São Paulo, um dia ele foi visitar as obras e aí foi o meu primeiro contato 
com a pessoa do Sr. Sebastião no campo de trabalho, que era o canteiro. Eu era um 
engenheiro iniciante, mas sentia orgulho de trabalhar numa empresa em que o 
proprietário estava sendo homenageado por uma instituição de engenharia como 
sócio emérito. Se era homenageado é porque havia o reconhecimento da grande 
contribuição que ele trouxe para o desenvolvimento da engenharia nacional.

Carlos antônio Rossi Rosa



Construção da linha Norte-Sul do 

Metrô, no centro da cidade de São 

Paulo, na década de 1970;

abaixo, construção da Via anchieta, 

na década de 1940.

Na página da esquerda, em sentido 

horário, obras do Moinho de Trigo 

Jauense, a primeira indústria do  

distrito Federal na década de 1950; 

Sebastião Camargo cumprimenta 

mulheres de trabalhadores 

durante vistoria das obras da 

Rodovia Transamazônica, na 

década de 1970; construção da 

usina Hidrelétrica de Caconde, 

SP, conhecida como Graminha, na 

década de 1960, atualmente gerida 

pela empresa aeS Tietê. 

patrono De Formatura      O curso de pós-graduação da Fundação Getúlio 
Vargas tinha uma turma muito variada, uma porção de gente vinda de várias 
formações. Em 1974, foi a nossa vez de terminar o curso de pós-graduação. Va-
mos fazer uma formatura, houve uma comissão e [discutimos] todas as ideias 
possíveis para saber quem seria o patrono da turma. Alguém sugeriu Sebastião 
Camargo. “Mas como? Sebastião Camargo não é formado.” “Mas nós somos 
uma turma de Administração, e você quer alguém melhor do que Sebastião Ca-
margo para falar de administração?” Aquela ideia pegou muito rapidamente. 
Por vias indiretas, fizemos chegar a ele a pergunta se aceitaria ser patrono da 
turma. Ele respondeu que sim, que teria imenso prazer em ser o patrono. Mar-
cada a data da formatura, tudo acertado, chegamos ao dia. O Sr. Sebastião 
veio com um assessor, e com um discurso que havia preparado para o evento. 
Interessante foi ver que ele estava nervoso. Sebastião Camargo, a liderança 
da indústria de construção no Brasil, acostumado a lidar com presidentes da 
República e ministros, estava nervoso com a formatura dos alunos. Chegou fi-
nalmente o momento. Ele foi ao pódio, começou a fazer o discurso, tremia com 
o papel e fazia pausas, parava um pouquinho e enxugava o suor com a mão; 
estava confuso fazer aquilo e uma hora dessas as folhas todas caíram ao chão. 
Ele recolheu, mas não conseguiu recompor na ordem em que estavam. Então 
começou a falar de improviso. Aí, sim, tivemos o discurso de formatura que a 
gente podia ter querido. Aprendemos com um capitão da indústria o que é ser 
empreendedor, o que é ser empresário no Brasil: das dificuldades, de como era 
necessário muita garra, muito esforço continuado, e das recompensas que isso 
trazia. Ele acreditava imensamente no potencial do Brasil –  e esse foi o tom do 
discurso: nós, formandos, deveríamos ter esse espírito empreendedor; o Brasil 
estava aí para ser conquistado, mas isso exigia esforço, exigia trabalho, perseve-
rança. Foi um discurso maravilhoso que tocou a todos. Vinha do fundo da alma 
do Sr. Sebastião, foi espetacular. Depois, como presente aos formandos daquela 
turma, ele disse: “Vou levar vocês para a Bahia, porque vocês precisam conhecer 
o Brasil do petróleo. O Brasil tem petróleo, sim, é importante”. E nos levou a 
todos para conhecer o Pólo Petroquímico de Camaçari.

Cassio dreyfuss 
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meLHor Do munDo      Um tio da mi-
nha mulher, muito meu amigo, casou 
com uma irmã dele. Eu já conhecia de 
nome a Camargo Corrêa, mas aí houve 
um liame entre as duas famílias. Se-
bastião era um grande brasileiro; um 
homem que, vindo do nada, conseguiu 
fazer a empresa majestosa que ele fez, 
que engrandece o Brasil. Quando eu 
servia em Campo Grande (MS), ele 
foi me buscar de avião para ficar com 
ele dois ou três dias em Urubupungá. 
Visitamos tudo e passamos os dias 
conversando. E ele tinha uma conver-
sa muito interessante, muito singela, 
mas muito direta. Lembro uma pas-
sagem: “Sebastião, onde você arran-
ja esses seus empregados?” Ele disse: 
“Eu tenho os melhores empregados 
do mundo”. Nunca me esqueci disso. 
“Você tem os melhores empregados do 
mundo?” – achei um pouco de exage-
ro. “Vou dar um exemplo, Leônidas. 
Eu agora tive um problema” – eu não 
me lembro se foi um problema estrutu-
ral – “e aí eu mandei saber quem era 
a pessoa que mais entendia disso no 
mundo. Contratei e ele veio”. Eu digo: 
“E vai ganhar quanto?” Sabe quanto 
ele ganharia? Num dia, mais do que 
eu no mês. E eu disse para o Sebastião: 
“É, você tem os melhores funcionários 
do mundo mesmo”. 

leônidas Pires Gonçalves 

banHo espeCiaL      Ele começou a vir 
para Porto Primavera e a ficar. Fizemos 
uma casa de visita para ele, com uma 
característica no banheiro: aquele 
chuveirão de não sei quantas polega-
das, de bronze. Você tem que montar 
um banheiro específico, com cano de 
duas polegadas para atender ao chu-
veiro e o ralo para escoar. Eu trabalha-
va na administração e manutenção 
da vila e fomos construindo essa casa 
de visita para o Sr. Sebastião. No pri-
meiro banho dele inundou tudo, o ralo 
não foi suficiente. Ele gostava de tomar 
banho com tudo aberto e o pessoal, 
quando fez o teste, não chegou a abrir 
tudo. Inundou a casa.

Wanderley Martins Silva

muita áGua      Estive em Tucuruí na 
primeira etapa. O primeiro dia que eu 
vi o Sr. Sebastião e conversei com ele foi 
dentro da casa de visitas, quando nós 
estávamos construindo. Ele chegou e 
estávamos instalando o chuveiro da 
suíte dele. Eram dois pedreiros lá den-
tro e ele chegou à porta. Ainda brincou, 
dizendo que tinha de ter cuidado, que o 
chuveiro da casa dele era um chuveiro 
muito grande, um diâmetro de 30 cen-
tímetros, e tinha que tomar banho com 
muita água – água para pegar o corpo 
inteiro, e não só a cabeça.

José Clemes da Silva

triViaL VariaDo      A comida em 
si, ele não pedia, não exigia cardápio 
algum, só recomendava para que não 
houvesse desperdício. “Roberto, nada 
de exuberância, coisa bem simple-
sinha. Amanhã vem aqui o vice-go-
vernador, mas é bem simples. Faça 
só aquilo que você faz para nós que 
ele vai gostar” –  ele falava assim. A 
recomendação dele era não exagerar e 
não desperdiçar as coisas.

Roberto Paulino Barreiro

praZeres À mesa      Ele trouxe umas 
galinhas, havia um galinheiro bem 
feitinho, e ele pediu para botar as ga-
linhas para chocar. Quando os pin-
tinhos estavam na terceira pena, pe-
quenininhos, o meu ex-marido trazia 
para cozinhar: colocava manteiga 
e jogava água; tirava aquele caldo e 
separava. Os pintinhos ele fritava na 
manteiga, e o caldo colocava no ma-
carrão, fazia aquele molhinho que o 
Sr. Sebastião comia. E tinha que ter 
a pimenta –  batida no liquidifica-
dor com azeite de oliva – em cima da 
mesa. No mais, era filé de peixe sim-
ples, grelhado na manteiga. E água 
com gás.

Rosalina alves da Silva Soares
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pLantar FLores      Ele estava na-
morando Dona Dirce. Ele vinha com 
uma camisinha branca, por cima da 
calça, gordinho, era bonito. E a gen-
te falava: “Sr. Sebastião vem ver a 
fazenda”. O que ele fez? Ele comprou 
a fazenda, que estava bem acabadi-
nha, bem feia. Sebastião reformou 
tudo, fez banheiro para todas as ca-
sas da colônia, pôs eletricidade que 
não tinha, comprou um rádio para 
cada casa dos colonos. Para nós era 
uma festa. Depois disso, lembro que 
ele falava para nós fazermos jardim: 
“Todo mundo tem que ter jardim na 
frente”. Ficou linda a fazenda.

durcila Comunian Cassavia

Minha avó foi um exemplo, como mulher e 

como companheira dele. Ele foi crescendo e 

precisava dela no trabalho e na vida. 

Gabriella Camargo Nascimento Palaia

Quem é ela
dirce foi a mulher da vida de Sebastião. Conheceram-se em Jaú, ainda novos, 
filhos de famílias próximas, todos residentes e trabalhando em fazendas de 
café. Casaram-se em 2 de outubro de 1946, e desde sempre o respeito e a 
admiração que Sebastião devotou a dirce Navarro de Camargo Penteado não 
foram apenas retóricos: ele era ouvinte atento das ponderações da mulher e, 
nas refeições familiares, nunca se sentava sem que dirce estivesse à mesa. 

aFiniDaDe      Em Jaú, mamãe co-
nhecia as irmãs de papai. Mas foi uma 
demorada conquista, porque ele saiu 
de Jaú para trabalhar e não quis criar 
família enquanto não tivesse uma si-
tuação estável. Ele foi pai aos 40 anos, 
se casou com 36. Mamãe foi o balanço 
na vida de meu pai. Ela tinha muita fé, 
extremamente religiosa, muito famí-
lia, equilibrada. Ela complementava 
papai e papai tinha uma admiração 
tremenda por ela como dona de casa, 
como ela criava os filhos. Ela sempre 
foi sensata nos gastos, era muito cen-
trada e boa conselheira nas horas em 
que ele precisava – como ele foi bom 
conselheiro quando ela precisou. Era 
um casal que tinha afinidade e cum-
plicidade. Mamãe sempre foi o esteio 
da nossa família. Quando papai es-
tava nervoso, ela largava o que fosse 
para estar junto a ele, sempre a grande 
apoiadora dele.

Rosana Camargo de arruda Botelho

QuaDro na pareDe      Minha avó 
era muito parecida com ele nesse lado 
de família, de trabalho. Ela o com-
preendia, sempre o acompanhava no 
trabalho, sempre. E era muito aglu-
tinadora com os filhos, com os netos. 
Eu adorava pintar, e pintei na escola 
– é tão forte na minha memória que 
eu lembro até hoje – um quadrinho de 
não sei o que, e nesse dia fui almoçar 
na casa da minha avó. Ela viu o qua-
drinho e achou que era para ela – e 
eu achei que ela não ia dar a menor 
bola. Minha avó emoldurou a pintura 
e colocou na escada da casa dela. E 
sempre perguntava: “Elisa, quando 
você vai me pintar outro quadro?”.

elisa Camargo de arruda Botelho

Contrapeso      Papai teve duas gran-
des felicidades: a sorte de casar com a 
minha mãe e ter tido o desafio que ele 
teve na vida. A minha mãe deu o fio ter-
ra para ele. Ele era uma pessoa intensa, 
ela tinha o equilíbrio, a tranquilidade, a 
paz, a organização. Tinha também um 
passado com muitas dificuldades; eles 
se respeitavam muito, era algo muito 
complementar. Também isso propor-
cionou ao meu pai a vida que ele teve. 
O fato de minha mãe ser uma mulher 
tão equilibrada, tão sóbria, tão direta 
e firme, deu a ele a tranquilidade de 
poder se dedicar à empresa. Ele teve 
a companheira que precisava. Isso os 
deixou juntos por 50 anos.

Renata Camargo Nascimento

Sebastião Camargo na fábrica  

de cimento em Bodoquena,  

MS, com dona dirce e  

Renato Pires oliveira dias;

Na página ao lado, o casamento de 

Sebastião Camargo e dirce Navarro 

de Camargo Penteado, em 2 de 

outubro de 1946, Jaú, SP. 
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na gestão dos empreendimentos, Se-
bastião era um centralizador com talento 
para delegar responsabilidades às pes-
soas certas. Tinha o dom de direcionar 
seus engenheiros, técnicos e operadores 
para a exata função em que cada um era 
mais apto. Valorizava a formação acadê-
mica, era um incentivador da capacitação 
técnica e da excelência. a tecnologia que 
buscava era sempre a melhor do mundo e 
isso vindo de um homem sem estudo for-
mal algum, um autodidata tocador de um negócio de engenharia e construção, 
pós-graduado pela vida na coordenação de obras gigantescas de infraestrutura 
destinadas ao desenvolvimento do país e da sociedade.

Não foi difícil a Sebastião perceber que maior do que o desafio da cons-
trução em si era a edificação das bases garantidoras do bem-estar dos fun-
cionários e agregados: casas, escolas, hospital, saneamento e outros serviços 
postos a funcionar em lugares inóspitos, como o canteiro de obras de uma 
hidrelétrica ou uma fábrica de cimento em local remoto. Houve momentos, por 
exemplo, em que Tucuruí empregava quase 30 mil funcionários, o que pratica-
mente triplicava o número de pessoas vivendo no entorno da obra. 

Sebastião tocava seu trabalho com olhos postos no desenvolvimento do 
Brasil. Não tinha medo de apostar quando acreditava no potencial do negócio 
e nos benefícios sociais que traria. Quando investiu na indústria de cimento, 
era quase um sexagenário; ao autorizar as participações na alcoa e na alparga-
tas, já havia entrado na casa dos 70 anos de idade. era um senhor empreende-
dor com fôlego de menino. 

o líder em campo

alojamento nas obras da estrada de Ferro Sorocabana, década de 1940; à direita, Sebastião 

Camargo com funcionários durante vistoria a obras da construtora, s/d; na página ao lado, 

Sebastião Camargo com funcionário em canteiro de obras, década de 1950. 



Fiat LuX      Graminha (SP) é uma usina hidrelétrica muito pequena, e na pri-
meira lampadinha que acendeu para mim, pensei: “Puxa, como meu pai con-
segue transformar um rio? Como ele consegue gerar eletricidade fechando um 
rio?” São coisas que você admira, a dedicação dele para que tivessem sucesso 
esses primeiros empreendimentos da construtora.

Rosana Camargo de arruda Botelho

primeiras impressÕes      Fiquei entre 1959 e 1962 [numa empreiteira que 
prestava serviços à Camargo Corrêa]. Eu convivia muito com o operário, sem-
pre tive relações muito boas com o operariado. Nessa época estavam começando 
Urubupungá. A Camargo havia ganho a concorrência de Jupiá e eu estava em 
Jurumirim. E os operários falavam muito bem da Camargo Corrêa. Diziam que 
era uma firma muito boa, forte, tinha muito equipamento, uma firma boa para 
trabalhar. Isso me influenciou. Quando a obra de Jurumirim estava no fim, 
queriam me transferir para o sul da Bahia, uma outra barragem. Fiquei pen-
sando comigo: “Eu, para o sul da Bahia? Eu não, eu vou para a Camargo!” Não 
conhecia São Paulo, nunca tinha vindo a São Paulo, não sabia como era. Pro-
curei a Rua João Brícola, entrei no prédio, vi as placas e não tinha nada de Ca-
margo Corrêa. “E agora?” Perguntei ao porteiro: “E a Camargo Corrêa, onde é?” 
“Não está mais aqui, está agora no Banco de Boston, na Rua Líbero Badaró.” 
Ele me ensinou: “Duas ruas ali, a primeira rua esquerda você já vai encontrar 
o banco, você entra no elevador”. Cheguei lá e vi: Camargo Corrêa, sexto andar, 
sétimo andar. Quando cheguei, era tudo parede de vidro, carpete no chão e tudo 
revestido de madeira. Eu assustei. Eu era muito caipira, não tinha noção de 
coisa mais luxuosa. Apesar da educação que eu tinha tido de casa, aquilo me 
assustou. Ainda falei para minha mulher: “Aqui eu não entro, sei lá como é que 
é isso!”. Minha mulher falou: “Agora você está aqui, agora você vai”.

eduardo Carlos Krueger 

eterno entusiasta      A grande mudança de escala foi Jupiá; depois, Ilha 
Solteira. Sr. Sebastião estava sempre envolvido com o desafio maior. Em ja-
neiro de 1963, Jupiá era um extraordinário desafio. Quem conhece construção 
de hidrelétrica sabe que o grande momento é quando você desvia o rio do seu 
leito natural, e outro grande momento é o fechamento para o enchimento do 

lago – mas o segundo é bem mais 
simples do que o primeiro. Quan-
do começou, Jupiá era a vida da 
Camargo Corrêa. Jupiá e Ilha 
Solteira, em Urubupungá, não 
podiam dar errado. Anos depois, 
o Sr. Sebastião, já com mais ida-
de, teve exatamente o mesmo tipo 
de atitude em Tucuruí, na segun-
da metade da década de 1970 e 
primeira da de 1980. Ele ia toda 
sexta-feira para lá, girava pela 
obra até meia-noite e depois ia 
jantar. Ele sempre teve a ideia de 
que para conseguir resultado co-
mercial é preciso executar no pra-
zo e executar bem. Eu ouvia falar 
muito da Camargo Corrêa quan-
do estava construindo a usina de 
Jupiá. Eu era estudante de Enge-
nharia, pedi uma hora para o Sr. 
Sebastião Camargo e fui recebido 
no fim de outubro de 1962 pelo 
dono da empresa. Eu disse: “Vou 
me formar em dezembro e vim pe-
dir emprego. Quero trabalhar em 
Urubupungá”. Acertei na mosca, 
porque ele falou: “Primeiro você 
vai fazer as suas provas, vai se formar e volta aqui em janeiro para começar a 
trabalhar”. Ele tinha na época 53 anos. Convivemos até o seu falecimento, em 
1994. O entusiasmo que percebi nele, a vivacidade, o grande empreendedor que 
ele era eu vi até o último ano da vida dele. Isso nunca mudou.

Raphael Nogueira de Freitas



em sentido horário, instalações 

da fábrica de cimento em 

Bodoquena, MS, inaugurada 

em 1993; obras do Metrô de 

São Paulo, na qual a Camargo 

Corrêa foi pioneira na utilização 

da máquina Shield, o popular 

“Tatuzão”, equipamento utilizado 

para escavar o subsolo sem 

maiores impactos na superfície; 

Sebastião Camargo visita as obras 

da usina Hidrelétrica de Porto 

Primavera, SP, em 8 de outubro 

de 1983, com José Goldemberg, 

então presidente da Cesp; 

Sebastião Camargo visita obras 

da usina Hidrelétrica de Serra da 

Mesa, Go, em 29 de abril de 1987; 

operário na usina Hidrelétrica de 

Tucuruí, Pa, s/d.



os pioneiros      Eu já estava casado, tinha nascido o meu primeiro filho, isso 
em 1975. E um rapaz chamado Zé Teixeira passou na minha casa e disse assim: 
“Olha, vai em Tucuruí! Vai que está chegando a Camargo Corrêa para fazer uma 
barragem lá”. Eu não sabia nem o que era uma barragem. “É um serviço muito 
grande, as máquinas estão descendo nas carretas em São Miguel do Guamá (PA), 
depois descem para a baía do Guajará, pegam o Tocantins e vão para Tucuruí, as 
balsas levam.” A obra em Tucuruí começou em outubro de 1975, eu cheguei em de-
zembro. No lugar faltava tudo: saneamento, a rede hospitalar era precária, grupo 
gerador, uma tristeza e uma impressão ruim. “Mas nós vamos ficar aqui.” 

dorival Ramos da Costa

toDos Juntos      As obras grandes que fizemos, como Tucuruí, hoje estão em 
locais desenvolvidos perto do que eram na época –  um verdadeiro fim de mun-
do. Não havia escola boa, então era difícil cativar os melhores engenheiros [com 
filhos] para uma aventura dessas. Havia um sem-número de pessoas nessa 
situação. E o Sr. Sebastião fazia questão de, nos jantares da obra, chamar as 
esposas e sempre ser agradável com elas. Estimulava as esposas a encontrarem 
o que fazer na obra. Muitas eram professoras na escola, outras nutricionistas no 
refeitório. Ele procurava ocupar as pessoas no ambiente em torno da obra. Era 
algo como ligar a família ao próprio negócio, fazendo com que todos – não só o 
funcionário, mas a família dele – se sentissem orgulhosos de estar ali.

Carlos Pires oliveira dias

tempos DiFÍCeis      Tucuruí era uma loucura de gente e de serviço, uma obra 
imensa de grande. As vilas ainda estavam em construção. Estrada não tinha, 
era só estrada de chão, pela Transamazônica. O Jornal Nacional era gravado: 
o que passava hoje era o de ontem. No tempo de chuva, às vezes faltavam sal, 
açúcar, essas coisas de mercado.

odair Soares da Silva

paDrão De QuaLiDaDe      Ele dizia que o empreendedorismo não é para o enri-
quecimento pessoal, é para o enriquecimento de uma nação. Falou isso para mim 
em 1991, quando me chamou para ir para [a fábrica de cimento de] Bodoquena. 
Veja o que ele deixou para o país em termos de patrimônio de engenharia, de ino-
vação, de reconhecimento de vários engenheiros? E sem ser engenheiro! Quando 
a fábrica estava praticamente pronta, saí com o Sr. Sebastião para andar no en-
torno e o pneu do carro furou. Estava um sol muito quente, isso foi em setembro 
de 1992. “O senhor vai para o escritório que eu troco o pneu.” Estava no meio do 
mato, a dez quilômetros da fábrica. Chamei o motorista pelo rádio, para levar o 
Sr. Sebastião para o escritório. E fiquei trocando o pneu da Veraneio. Dali a pouco 
vejo um carro parar. Não percebi que era ele que estava voltando, pensei que era o 
motorista. Ele falou bem assim: “Eu nunca deixei um companheiro na estrada, 
você não vai ser o primeiro”. Ele esperou trocar o pneu e voltamos para o escritó-
rio. São exemplos que ele dava e que marcavam muito. Não só marcavam, como 
a gente ficava mais comprometido com ele, com a empresa e com os valores dele. 
Ele nunca deixou de visitar ou dar importância a qualquer área de uma obra: 
manutenção, refeitório, alojamento. Nunca uma área de um projeto ficava sem 
ser visitada. E tinha certeza de que com esse procedimento sempre encontraria o 
projeto no padrão que ele esperava de todos. Estava escrito isso? Não. Era uma em-
presa que não precisava escrever. Todo mundo sabia o padrão que ele queria. Um 
dia, nós saímos do aeroporto de Bodoquena no sentido da fábrica e o Sr. Sebastião 
começou a me questionar se eu estava sabendo de tudo. Eu estudava a fábrica, 
não sabia fazer cimento, não sabia fazer nada, mas três meses depois eu sabia 
exatamente o que era uma fábrica de cimento. Andando pela estrada, ele disse: 
“Quanto eu tenho de jazida aqui?”. “O senhor tem 1.500 anos de jazida para essa 
fábrica que está aí.” Deu uma baforada no cachimbo, passaram-se uns minutos e 
ele fez a seguinte pergunta: “E quando acabar essa matéria-prima, o que é que eu 
vou fazer com essa fábrica?”. Eu falei: “Sr. Sebastião, essa preocupação o senhor 
não deveria ter” – e não falei pela idade dele. “O senhor tem que se preocupar se 
surgir um produto substituto do cimento. Aí não vai valer nada nem a jazida nem 
a fábrica.” “É, você está certo” – e não falou mais nada. Ficamos uns dez minutos 
em silêncio até chegar à fábrica.

Celso Ferreira de oliveira
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neGÓCios De VaLor      Nos cimen-
tos, depois de fazer a primeira fábrica 
em São Paulo, ele foi fazer uma no 
meio do Mato Grosso do Sul, onde 
só havia estradas de terra. E dizia: 
“Tudo bem, demora, mas eu tive di-
nheiro, não precisei dever e posso de-
morar. O importante é desenvolver o 
Brasil”. [A fábrica de] Apiaí foi num 
lugar muito difícil, era a área mais 
pobre do Estado de São Paulo. E ficou 
uma cidade fantástica, porque inves-
timos na educação, fizemos escolas, 
demos apoio para todo mundo e foi 
muito bom. Sr. Sebastião era um líder 
por natureza.

Fernando de arruda Botelho

eXpertise em Cimento      Em 1984, 
a Camargo produzia em torno de 600 
mil toneladas por ano, hoje produz 
mais de 5 milhões de toneladas por 
ano. Quando eu comecei, a empresa 
tinha um forno só. Hoje, no Brasil, es-
tamos com quatro fábricas completas 
mais três moagens – sete fábricas, en-
tão. Mais um grupo na Argentina que 
foi comprado, a Loma Negra. No final 
da construção, durante o start-up, o 
Sr. Sebastião ia com certa frequência 
à [fábrica de] Bodoquena. Lembro 
quando rodou a primeira cadeia de 
equipamentos, que foi a moagem da 
matéria-prima para o forno de ci-

falou: “Odair, como é bom construir, 
viu? Eu queria ter uns 20 anos a me-
nos para construir mais. Apesar dos 
problemas, é muito gratificante cons-
truir”. Palavras dele.

odair Soares da Silva

absoLutamente tuDo      Eram 
reuniões bastante intensas. A cada 
15 dias, na sexta e no sábado, corrí-
amos todo o projeto [de Bodoquena] 
com ele, mostrávamos como estava o 
andamento das obras, como estavam 
sendo implantadas, como estavam os 
contratos com os fornecedores, se os 
fornecedores estavam entregando os 
equipamentos necessários, como cada 
sistema estava sendo implantado, os 
detalhes do funcionamento de cada 
sistema. Ele queria saber de tudo a 
respeito do projeto. Sempre chamava 
as pessoas pelo nome, dificilmente 
esquecia o nome das pessoas. Ele não 
queria apenas saber como estava o 
projeto, queria saber quem eram as 
pessoas que trabalhavam para ele, 
quem era o responsável para cuidar 
do patrimônio dele, principalmente 
as máquinas e os equipamentos. Exi-
gia que nossos ambientes de trabalho 
fossem sempre limpos e organizados.

José antonio Clarete zanotti

mento. Eu estava olhando, sozinho 
num canto, ele chegou perto e disse: 
“Isso aqui agora tem vida. Até agora 
não servia para nada, era um monte 
de equipamento. Agora tem vida, ser-
ve para alguma coisa, está cumprindo 
a sua finalidade”.

Sérgio Bandeira 

Gosto peLa Coisa      “Seu Sebas-
tião vem à obra!” E a obra toda tinha 
o cuidado de deixar as coisas o me-
lhor possível para a visita, porque ele 
era muito exigente. Desorganização, 
coisa mal arrumada, material joga-
do, desperdício, não interessa se era 
coisa cara ou barata, ele não gostava. 
Quando chegava à oficina, se pegasse 
qualquer coisa jogada em situação de 
desperdício, ele criava caso. Andava 
pela oficina, olhava os equipamen-
tos e tinham que estar sempre em 
ordem: os equipamentos quebrados, 
organizados e limpos, bem posicio-
nados dentro da oficina; os armários 
limpos, organizados; as bancadas, 
também; as peças, acondicionadas. 
Se a máquina está desmontada, 
aguardando uma peça, as peças que 
foram desmontadas não podem estar 
jogadas, tinha que estar tudo arru-
madinho. Era assim. É uma discipli-
na saudável, a gente acostumou com 
isso. Um dia, conversando comigo, ele 
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mÍnimos DetaLHes      A postura era 
claramente de fiscalização e de incen-
tivo. Ele queria saber de tudo, absolu-
tamente tudo. Chegava [a Jupiá] na 
sexta-feira às 7 da noite e íamos jantar 
à 1 hora da manhã. Ele saía pela obra e 
você não parava de responder a pergun-
tas sobre tudo. Já Ilha Solteira era uma 
obra imensa, não havia nada parecido 
no país e pouquíssimas no mundo com 
o mesmo porte. Com a experiência ad-
quirida em Jupiá, era uma postura de 
querer saber de tudo o que estava acon-
tecendo, nos mínimos detalhes, sobre 
equipamentos, as produções, o relacio-
namento com a fiscalização, os proble-
mas de pessoal, os planos, os projetos, o 
planejamento. O contato com governos e 
com autoridades era feito por ele, asses-
sorado por diretores. Mas na sexta-feira 
à noite, ele queria era saber do parafuso, 
do tipo de óleo e de quantas em quantas 
horas era trocado, do contato com o tra-
torista e o motorista do caminhão para 
ver se estavam cuidando bem do equi-
pamento. A primeira metade da visita 
era de absoluto controle, saber tudo o 
que estava acontecendo; e a segunda 
metade era reunir o pessoal, incentivar, 
premiar. Fazia questão que trouxésse-
mos as esposas. Esse é o diferencial do 
grande empresário: ele tinha a acuida-
de de saber o que era importante. E o re-
lacionamento tinha que ser de absoluta 

franqueza. Ele sempre disse: “Não te-
nho nenhuma preocupação com notícia 
ruim, tenho preocupação com notícia 
que não me é dada”.

Raphael Nogueira de Freitas

oLHar atento      Desde que descia 
do avião, ele já subia num automóvel 
com espírito de observação crítica, no 
sentido de fazer com que as pessoas se 
sentissem cobradas. Através da críti-
ca e do desafio, ele buscava fazer com 
que as pessoas ficassem totalmente 
envolvidas com o empreendimento. 
Sobre os empregados, ele dizia: “Se 
não tratar o empregado de forma a 
que ele se sinta como um trabalhador 
que tenha respeito social, ele estará 
prestando um mau serviço a você”. 
Havia uma hierarquia de encarrega-
dos na obra e ele, pela simplicidade 
de comunicação, se alimentava das 
informações dessas pessoas. Elas se 
sentiam diferenciadas quando o pró-
prio fundador ia ao local de trabalho 
para fazer perguntas, fazer observa-
ções, dar contribuições.

Carlos antônio Rossi Rosa

acima, no sentido horário, 

equipamentos em operação no 

canteiro de obras de Jirau, Ro, em 

julho de 2009; obras do Metrô de 

São Paulo, s/d.; detalhe da fábrica 

de cimento de Bodoquena, MS.

Na página ao lado, de cima para 

baixo, obras de pavimentação do 

Grupo Camargo Corrêa em 1990; 

funcionários da Camargo Corrêa 

durante reunião sobre segurança 

de trabalho, na usina Hidrelétrica 

de Tucuruí, em setembro de 2001; 

construção da ensecadeira na 

Hidrelétrica de Jirau, Ro,  

em junho de 2009.
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Lembranças De tuCuruÍ      Ele ia visitar obras e levava a família. De Tucuruí eu 
tenho flashes de memória da imensidão, do poder, da dedicação dele. Lembro de 
estar em cima da barragem e ver muito caminhão, muito trator; tenho essa imagem 
de coisa gigantesca, de um cenário de grandiosidade, de força. Hoje eu passo para os 
meus filhos a dedicação e o esforço para ser o melhor. Se você se compromete a fazer 
uma coisa, que se comprometa a fazer o melhor. Era o trabalho dele, era como ele 
via a vida. Ele queria transmitir isso de maneira natural, como exemplo de vida. Ele 
tinha como meta o desenvolvimento do país, ele acreditava no Brasil. 

Gabriella Camargo Nascimento Palaia

DeLeGação responsáVeL      Ele foi uma pessoa única, a minha referência 
sempre foi o meu avô. Ele valorizava muito as pessoas: a maneira como tratava 
as pessoas mais próximas era como se fossem parte da família. Tinha um espíri-
to admirável e a capacidade de reunir pessoas competentes. Isso tem muito a ver 
com a capacidade de confiar nas pessoas. Se ele não tinha conhecimento do que 
se estava fazendo, precisava de pessoas com esse conhecimento – e ele delegava 
para fazer com segurança. Nenhum líder consegue fazer o que ele fez sozinho, por 
isso precisou confiar e delegar. Ele tinha um instinto apurado. Tomava riscos, mas 
sabia que aquilo ia dar certo. Ele estaria orgulhoso de saber onde o Grupo está 
hoje. Ter uma empresa diversificada e líder, para ele, seria uma enorme conquis-
ta. Aprendi com ele a ter força de vontade e determinação, e que a qualidade na 
Camargo Corrêa é um valor. As pessoas e o mercado reconhecem. 

Marcelo Pires oliveira dias

nos trinQues      Eu sempre tive uma imagem muito boa dele, um empreen-
dedor e uma pessoa muito humana. Tudo tinha que ser benfeito, tinha que ter 
perfeição no que se fazia. E, acima de tudo, o cuidado com o patrimônio. Isso foi 
uma coisa por que ele sempre zelou e sempre cobrou muito.

José Clemes da Silva

mais um      Ele foi visitar Tucuruí, a obra estava no fim, e fui recebê-lo. Fomos 
passear pela obra, na perua, e ele disse: “Para! Para! Para!”. Paramos na frente 
da eclusa, ele olhou e falou: “Isso é que nem filho, e a gente é que nem mulher. 
Para ter filho a gente sofre, sofre, sofre, e, depois que tem, está aí, essa maravi-
lha. E, ano que vem, queremos ter outro!” 

denílson Bortolucci lima

metrÔ De são pauLo      Quando eu entrei na Camargo Corrêa, em 1971, havia 
um momento forte na implantação da linha do metrô em São Paulo. O metrô ti-
nha começado por volta de 1967, mas a Camargo havia ganho a complementa-
ção da linha na região central da cidade. Era um desafio, porque era o primeiro 
local em que estava se implantando o metrô no Brasil.

Carlos antônio Rossi Rosa

ponte rio-niterÓi      Nós estudamos e deixamos uma coisa muito benfeita. 
Se fosse em outro país, já tinha caído aquela ponte, porque dois ou três navios 
já bateram feio nela. Foi muito bem construída e foi um desafio tremendo para 
a Camargo Corrêa – e isso era uma coisa marcante para o Sr. Sebastião. Minha 
mulher [Rosana Camargo de Arruda Botelho] lembra que gastou um sapato 
porque foi e voltou na Ponte Rio-Niterói durante o dia, com o pai. Ela era peque-
na, andou 14 quilômetros e passou três dias com os pés para cima.

Fernando de arruda Botelho

apoio inteGraL      O Sr. Sebastião sempre foi um incentivador de associações com 
outras empresas mais evoluídas para adquirir conhecimentos. Isso aconteceu no 
Metrô de São Paulo, na Ponte Rio-Niterói, nas grandes hidrelétricas. Ele ia atrás do 
que havia de melhor no mundo e encostava pessoas do nosso quadro de funcionários 
nesses outros para absorver aquilo que ele entendia que nós não tínhamos. Isso fez 
com que a Camargo Corrêa fosse a primeira empresa que tivesse condições técnicas 
no nível das empresas internacionais. No caso de hidrelétricas, isso se confirma 
até hoje. Temos mais quilowatts “construídos” do que qualquer outra empresa no 
mundo. Isso é realmente algo de se admirar. Na hora em que você tinha que vencer 
desafios numa obra em termos de prazo, de qualidade, ele dava todo apoio moral e 
material no que diz respeito a equipamento. Nessas grandes obras temos as pessoas, 

Ele preferia ter duas ou três grandes obras do que ter 20 ou 
30 obras pequenas. E procurava inovar: ele sempre fazia 
algo que os outros não faziam.

luiz Roberto ortiz Nascimento
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os recursos humanos, mas tem que ter o equipamento também. Sem isso você não 
consegue cumprir as metas. E ele sempre foi de municiar as obras com os melho-
res equipamentos existentes no mundo. Constantemente enviava pessoal nosso ao 
exterior, às fábricas, para ver o que estavam desenvolvendo em termos de novas tec-
nologias. Exigia e acompanhava muito bem a manutenção das máquinas. Era um 
equilíbrio a fazer: ao mesmo tempo em que exigia o cumprimento das metas, não 
poderia deixar de cumprir as regras de manutenção de equipamentos. Coisa que ele 
conhecia e acompanhava bem, e exigia que fosse benfeito.

Carlos Pires oliveira dias

obsessão peLa QuaLiDaDe      Uma característica muito pessoal do Sr. Se-
bastião, além da tenacidade e da perseverança com que ele buscou tudo na vida, 
foi a lição de que você nunca deve desistir dos seus objetivos. Evidente que todos 
tínhamos a percepção claríssima de que o objetivo de uma empresa é ter lucro;      
isso é o que sustenta o corpo. No caso de Ilha Solteira, havia 16 mil empregados, 
suas famílias e tudo o mais, e a empresa tem a obrigação de ter esse lucro para 
que possa sustentar essa estrutura toda, reinvestir, ganhar outros empreendi-
mentos e ir para frente. Mas jamais em detrimento da qualidade. Isso eu ouvi 
dele, claramente: “Você tem que fazer os trabalhos tendo lucro e com qualidade. 
Se não for capaz de fazer com qualidade e tendo lucro, então não faça”. Por 
diversas vezes, pedaços de empreendimento que a própria fiscalização havia 
aceitado, nós tivemos que desfazer e fazer novamente, por ordem dele, porque 
não havia atingido o nível de qualidade que ele achava adequado.

Raphael Nogueira de Freitas

o máXimo      O Sr. Sebastião gostava de fazer o melhor; a questão da cobrança e 
do preço era outra coisa. Nós tínhamos que ser os melhores, ele não aceitava que 
não fôssemos os melhores.

Francisco Rufino Pereira

Herança preCiosa      Ele era alucinado por qualidade em todos os sentidos: 
qualidade no trabalho, qualidade na inteligência, na maneira de falar – você 
tinha que ter uma qualidade no falar, e principalmente objetividade. Qualida-
de na comida, na casa em que ele morava, qualidade na roupa – ele era um ho-

mem que vivia impecável. Isso ele transportou para a empresa: ele deixou uma 
empresa com um DNA de qualidade e excelência. 

Renata Camargo Nascimento

prioriDaDe 1      Ele mostrava, a todo momento, um desejo de oferecer à enge-
nharia o que de mais moderno existia em solução de equipamentos ou em ino-
vações tecnológicas. Era uma condição que todo engenheiro almeja, desenvolver 
um trabalho com o melhor da técnica e com o melhor equipamento. Foi assim 
que a empresa cresceu, com qualidade e saúde boa. Ela foi, e é, uma grande 
formadora de pessoas. A outra grande coisa é que a empresa não pode sacrificar 
a qualidade para obter um lucro maior. Ele soube mostrar que a qualidade es-
tava acima de tudo para você reivindicar uma remuneração adequada. Isso ele 
passou a todos dentro da organização.

Carlos antônio Rossi Rosa 

VontaDe e CauteLa      A associação com a Alcoa trouxe a oportunidade para 
o grande investimento que fizemos na época. Foram 250 milhões de dólares, de 
1982 a 1984 – era muito dinheiro para ajudar a Alcoa a terminar a fábrica de 
alumínio que estava fazendo em São Luís (MA), baseada no fornecimento de 
energia de Tucuruí. [No alumínio] 35% do custo é energia elétrica. Compramos 
40% da Alcoa no Brasil. Foi um projeto muito bem desenhado, e o Sr. Sebastião 

da esquerda para a direita, Sebastião Camargo em Vilhena, Ro, durante construção de 

trecho da Rodovia Brasília-acre, na década de 1950; Sebastião Camargo com funcionários 

da Camargo Corrêa durante a construção de Brasília, dF, na década de 1950.



foi o grande condutor disso, para que a gente conseguisse criar um novo negócio 
para o Grupo. Nós tínhamos mais recursos do que esse valor dos 40%, podería-
mos ter colocado na Alcoa 49%, por exemplo. Mas ele disse: “Não vamos colocar 
todos os ovos na mesma cesta”. Aí criamos a empresa de silício metálico. A ideia 
original era essa: não colocar todo o dinheiro na Alcoa, para diversificar o risco. 
No caso do silício metálico, ele estava muito na dúvida. Fizemos o projeto [da fá-
brica], contratamos pessoas, estudamos, achamos a jazida, descobrimos para o 
que servia o silício metálico, porque a gente também não sabia... Depois de tudo 
isso, projeto pronto, orçamento feito, equipamento cotado, o Sr. Sebastião não 
deixava começar. A primeira coisa a fazer era encomendar os equipamentos. Até 
que um dia apareceu um representante da Dow Corning, uma grande consumi-
dora de silício metálico [nos Estados Unidos]. Ele sabia do nosso projeto e veio 
fazer uma visita: “Sr. Sebastião, eu não só quero comprar o seu silício como, se o 
senhor quiser, quero ser sócio da sua empresa”. Convidou-o para conhecer a sua 
indústria, a maior fabricante de produtos de silicone do mundo, uma empresa 
espetacular, inovadora, com laboratórios, um negócio fantástico. Sr. Sebastião 
ficou animado. Depois de três dias de visita, numa reunião o presidente da em-
presa disse: “Sr. Sebastião, se o senhor quiser, compro 40% da sua empresa”. 
Só então ele se decidiu: “Não vou vender os 40%. Se ele quer comprar é porque é 
bom. Agora vamos em frente”. E liberou a compra dos equipamentos.

luiz Roberto ortiz Nascimento 

apenas o essenCiaL      Fomos para o norte. A nossa ideia, em fazer a fábrica 
de alumínio, era que fosse perto de uma cidade. Chegamos a São Luís do Ma-
ranhão. A cidade tinha uma infraestrutura, tinha porto, mas a desvantagem 
da distância da energia elétrica. No entremeio, a Alcoa chegou à conclusão 
de que não haveria alumina para essa fábrica, então nós teríamos que fazer 
uma fábrica de alumina também, uma refinaria, e, de repente, uma fábrica 
de 200 milhões de dólares passou a ser de 1 bilhão de dólares. Arrumamos um 
endividamento, o maior empréstimo que o Brasil levantou na época: eram 800 
milhões de dólares. No meio desse processo, a matriz da Alcoa teve um proble-
ma econômico, e vendemos 40% do projeto. Era uma monstruosidade naquela 
época, porque 1 milhão de dólares de gasto por dia, durante quatro anos, é mui-
to dinheiro. As projeções eram fantásticas, só que no dia da inauguração do 
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projeto, o preço do alumínio já estava quase a metade da projeção; o caixa da 
empresa mal dava para pagar os juros do empréstimo e a matriz não tinha di-
nheiro para nos acudir. Decidi que a gente ia em frente e procuraria um acionis-
ta que pudesse entrar com o dinheiro. Sebastião Camargo tinha um incentivo do 
imposto de renda da construção de Tucuruí, que ele tinha de aplicar na região 
norte. Eram 400 milhões de dólares de incentivo fiscal. Fui visitar o Sebastião, 
sentei com ele, expliquei o projeto e ele se interessou. Ele era muito cuidadoso, 
levou tempo. Queria me conhecer, queria conhecer a Alcoa; ele não falava in-
glês. Foi uma negociação muito interessante porque ele gostou da ideia, gostou 
da empresa, gostou dos executivos que eu lhe apresentei; e ele dizia assim: “O 
negócio é muito simples – para cada direito seu, eu quero uma obrigação, e para 
cada obrigação minha, eu lhe dou um direito”. Bem, o americano vem de uma 
tradição em que o advogado ganha por página. Não tem o sistema que temos no 
Brasil, onde você se refere ao código comercial e as cláusulas já estão definidas. 
Nos EUA, você redefine as cláusulas a cada contrato. O primeiro contrato veio 
“desse tamanho”. Sebastião devolveu e disse: “Mais do que 20 páginas não vale; 
o contrato não passa de 20 páginas.” 

alain Belda 

esCaLaDa internaCionaL      Foi um aprendizado muito difícil, o nosso pesso-
al teve dificuldades de se ambientar na Venezuela, não foi fácil. Tínhamos sócios 
venezuelanos, achamos que os sócios iam fazer a parte deles, e não fizeram. Mas 
acabamos achando uma solução. O problema foi grande com os sindicatos. No Bra-
sil, o cliente estabelecia as regras: como é o alojamento, o horário de trabalho etc. Na 
Venezuela, o sindicato queria água gelada na frente de serviço de hora em hora. Ha-
via greve toda hora, foi um momento difícil, mas o aprendizado nós trouxemos para 
cá: como lidar com esse tipo de situação, como trabalhar em consórcio. A Camar-
go Corrêa costumava trabalhar sozinha, e o mercado estava começando a se abrir 
para você se juntar. Itaipu, por exemplo, era um consórcio: você tinha que dividir 
responsabilidades, resultados, riscos e dividir o comando também. Esse foi o gran-
de aprendizado que [a hidrelétrica venezuelana de] Guri trouxe para nós. Quando 
mais tarde voltamos para o exterior, já estávamos com outra visão, com outra forma 
de atuar, com outro tipo de treinamento para poder viver e lidar em outros países.

luiz Roberto ortiz Nascimento

linha de transmissão nas 

proximidades da usina Hidrelétrica 

de Tucuruí, Pa, em junho de 2009; à 

esquerda, Sebastião Camargo visita as 

obras da usina Hidrelétrica de Serra da 

Mesa, Go, em 29 de abril de 1987. 

Na página ao lado, no alto, Rodovia 

Ilo desaguadero, no Peru, construída 

pelo Grupo Camargo Corrêa em 1997; 

abaixo, fábrica de silício metálico da 

Camargo Corrêa Metais, s/d.
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 exemplos e lições A pouca educação formal não impediu Sebastião de estimular diuturnamen-
te as pessoas à sua volta a que estudassem o máximo possível. ele insistia 
nisso, era um tema recorrente. Não era incomum bancar cursos no exterior, 
nas melhores escolas, e fazia questão de ouvir dos seus apoiados, de viva voz, 
o resultado dos programas de estudo. Como de hábito, ele também aprendia 
muito nesses processos. Tal apetite pelo conhecimento o levou a transformar-
se num animador da inovação sem limites, em todos os sentidos, materiais e 
humanos. esta foi a receita de crescimento da empresa que fundou. a articu-
lação produtiva de aptidões que promoveu, passo a passo, resultou num con-
glomerado econômico com expertises bem definidas e ânimo renovado para 
iniciativas novas. 
Sebastião deixou prontos os alicerces que sustentaram o crescimento e a diversi-
ficação do grupo empresarial que leva seu nome. e exemplos a serem seguidos.

Sebastião Camargo durante inspeção a obras, década de 1980; 

ao lado, caminhão da Camargo Corrêa em canteiro de obras.



empresa sem DÍViDas      Vem muito do passado dele. O que a gente ouvia, até 
por ele mesmo, é que tinha sido muito difícil. Ficava com a sensação de que tra-
balhava para pagar juros para os bancos. Ele entendeu que o negócio não podia 
funcionar com dívida, ainda mais trabalhando para o governo. Você não sabia 
quando ia receber. Ele media a capacidade de crescimento da empresa pela ca-
pacidade de geração de caixa próprio, para não ter que depender de bancos. Por 
duas razões: primeira, pelo passado, quando ele deve ter tido dívidas e sentiu a 
dificuldade; e, segundo, pelo tipo de cliente que ele tinha no setor de construção: 
o recebimento era incerto. Não tinha jeito, senão quebrava. Vários concorrentes 
e alguns amigos dele quebraram nesse período. Aliás, desapareceram todos. A 
Camargo Corrêa é a única empresa ainda viva que trabalhou na construção de 
Brasília. É a mais antiga, já temos 70 anos. Ele tinha, sabia, dizia: “Não se 
preocupe, se perder tudo eu começo de novo, daqui a uns anos estou aí de novo”. 
Ele confiava no taco dele, na capacidade de montar um time e de fazer as coisas 
acontecerem. A liderança dele funcionava: as pessoas que trabalharam com ele 
eram quase gênios; sem ele não conseguiam os mesmos resultados. Ele era o ma-
estro desse time. Como está na bandeira de São Paulo, “Non ducor duco”, não 
sou conduzido, conduzo. Ele foi um desses que nasceu para conduzir.

luiz Roberto ortiz Nascimento 

Como neGoCiar      Nós aprendemos muita coisa com o Sr. Sebastião, ele era 
uma pessoa especial. Uma das coisas que ele ensinou – não vou usar bem as 
palavras dele – era: “Você nunca deve pagar uma coisa na frente, não pague na 
frente”. Isso eu adoto até hoje. Eu combino com a pessoa: “Te pago tanto agora 
e tanto quando você entregar e eu aprovar”. Não pague na frente porque você 
desanima as pessoas. Isso era uma regra dele, não abria mão disso.

denílson Bortolucci lima

tuDo no LuGar      A Camargo Corrêa sempre foi organizada, ela nasceu or-
ganizada. Sr. Sebastião era um homem superorganizado na verdadeira acepção 
da palavra. Como funcionava o almoxarifado? Ele punha as peças que eram 
difíceis dentro de umas caixas e essas caixas você punha uma sobre a outra, e 
ali já ficavam as peças, que eram numeradas. Havia um cardex onde você tinha 
aquelas peças naquela caixa. Na hora de fazer a mudança, numerávamos as 

caixas, púnhamos dentro do scraper, e a gente sabia onde estavam as peças, se 
quebrassem no caminho. Quebrava o parafuso da roda, você ia lá e falava: “O 
parafuso da roda está na caixa 27 da máquina 6”. A caixa 27 é a 16ª caixa de 
baixo para cima; ficava fácil localizar. A Camargo Corrêa era organizada na-
quele tempo em que as empresas todas eram pequenas; a Camargo era pequena 
também, mas era muito organizada.

Francisco Rufino Pereira

CinCo piLares      A parte de segurança nós temos muito cuidado, e isso você 
não vê em outra empresa. Trabalhamos em cima da produtividade dos equipa-
mentos e da qualidade. Criamos os cinco pilares: segurança, em primeiro lugar; 
aí vêm produtividade, qualidade, tecnologia – que é a parte da engenharia –, e 
esse conjunto dá o quinto, a excelência.

dorival Ramos da Costa

a reGra é muDar      Nesse mundo de obra como Tucuruí, onde chegamos 
a ter quase 26 mil funcionários, ele escolhia pessoas que tinham capacidade 
de liderar pessoas com baixa instrução, e pessoas com capacidade de liderar 
pessoas com grande capacitação. Ele tinha feeling para escolher essas pessoas. 
Ele falava assim: “Me fale do problema e seja sucinto” –  ele usava muito essa 
expressão. O que você acha da produção do mês passado? O que poderíamos 
fazer melhor? Onde erramos? Vamos aprender com o verbo errar. E ele aprendia 
o tempo todo com o erro. Os acertos vamos preservar na memória; com os erros 
vamos aprender. Ele não falava dessa forma, mas era uma coisa que ele prati-
cava. Uma vez eu falei: “Sr. Sebastião, temos que investir em tecnologia”. Ele 
disse: “Nós temos que investir em gente. Tecnologia a gente compra”. Eu fiquei 
quieto, e pensei: “Faz sentido”. Ele não se conformava com a mesmice: “Por que 
não mudamos? Nós estamos fazendo isso há dez anos, não tem coisa diferen-
te?” Ele premiava a inovação, enxergava a inovação, sabia identificá-la numa 
velocidade incrível. Imagine o salto que foi de Jupiá para Ilha Solteira e o salto 
de Ilha Solteira para Tucuruí.

Celso Ferreira de oliveira
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bem inFormaDo      Estávamos fazendo um forno novo em Apiaí e tivemos 
que aumentar a capacidade da fábrica. Muitas áreas estavam aumentando a 
estrutura, aumentando gente, recursos, tudo. Havia 20 e poucas pessoas traba-
lhando no laboratório e ia passar para 30 e poucas. Daí, não tinha nem insta-
lação física para receber essas pessoas. Teria que fazer uma ampliação, alguma 
coisa maior. Ele me perguntou se eu tinha algum plano para isso e eu disse que 
sim. Perguntou se eu podia apresentar. “Está pronto.” Ele: “Então me apresenta 
agora”. Ele parou o que estava fazendo para ver. Apresentei e ele gostou do que 
viu. E disse: “Antes que eu aprove a implementação disso, eu queria que você 
viajasse, fosse ver outras plantas fora e verificasse se é isso mesmo. Vai visitar as 
plantas mais modernas e depois me diz o que você viu”. E no final ainda disse: 
“Eu quero que você vá com a sua esposa”. Fiquei orgulhoso do reconhecimento. 
Ele comentou que às vezes a gente parecia o sapo que estava dentro do poço, e o 
poço era o oceano. Na hora que sai e vê que existe um outro mundo, outra coisa, 
você vê que tem muito mais coisa para descobrir e implementar. Ele gostava de 
receber essas novidades e apoiava a implementação. Depois tinha rigores para 
cobrar os resultados também.

Sérgio Bandeira

primeiro os probLemas      Nos últimos dez anos, no detalhamento de gran-
des empreendimentos, grandes investimentos, ele discutia as questões horas 
e horas, até se convencer. Ele nunca foi um empreendedor desses de ver hoje e 
comprar na semana que vem. Aliás, ele nunca foi de comprar, sempre foi de fa-
zer. Diversas vezes tentamos convencê-lo de que algumas aquisições de empre-
sas eram convenientes, e ao que me lembre nunca fui autorizado. Ele dizia: “Se 
possível façam uma igual, mas não há motivo para comprar se o sujeito está mal 
a ponto de pôr a sua empresa à venda. A gente vai comprar problemas, comprar 
passivos”. E se você queria falar das obras que estavam indo muito bem, não 
adiantava: “Vamos discutir esta”. “Mas deixa eu falar primeiro das outras.” 
“Não, vamos discutir esta.” E 90% da reunião era para discutir problemas; não 
se discutia o que estava indo maravilhosamente bem, não se perdia tempo.

Raphael Nogueira de Freitas

oLHar aDiante      Ele lia muito, lia de noite e todo dia, ele estudava as coisas. 
Era um líder inato, uma vontade férrea de trabalhar e de vencer, isso era embu-
tido nele. Ele olhava muito para a frente, se preparava. As coisas que ele fazia 
eram com muito detalhe e, quando você vai no detalhe, as coisas ficam boas. Por 
isso ele conseguiu fazer tudo o que fez.

Fernando de arruda Botelho

À esquerda, usina Hidrelétrica de Tucuruí, Pa, década de 1980.            Profissionais da Camargo Corrêa com equipamentos de segurança no dia a dia de trabalho nos canteiros.



Gestão partiCipatiVa      A participação dele nesses empreendimentos era 
constante, e era onde buscava mostrar para todos nós a preocupação de trans-
mitir a responsabilidade com a qualidade, na busca de que o seu produto – a 
obra de engenharia – se diferenciasse do que os outros faziam. Ele não sacri-
ficava nada dos resultados dos empreendimentos em prejuízo de que o serviço 
não fosse o melhor para atender o cliente. Por quê? Porque para ele o cliente 
era perene, era um cliente que se repetiria ao longo da vida da empresa, e para 
isso ele tinha a preocupação que o cliente estivesse sendo atendido dentro de 
uma qualidade estabelecida como norma da empresa, um comprometimento 
de duas mãos. Ele mostrava os primórdios da empresa, como que ela cresceu e 
por que cresceu. Mostrava atenção por detalhes, o olhar dele era de 360 graus, e 
fazia com que você também se preocupasse em poder responder pelos 360 graus. 
Ele tinha uma acuidade e uma intuitividade muito grandes. A atividade de um 
prestador de serviços qualificado como Camargo Corrêa é dar uma solução para 
o cliente. E não só o produto, mas toda a colateralidade, todas as interferências 
que existem na comunidade. Se hoje há uma busca muito mais forte por isso, a 
Camargo Corrêa já o fazia de forma didática e colocada pelo seu fundador.

Carlos antônio Rossi Rosa

empresa Do ConHeCimento      A Camargo, toda a vida, foi uma fonte de 
aprendizagem. Eu era mecânico de carro, de caminhão; hoje, tenho na minha 
cabeça conhecimento de máquinas de todo tipo. É muita coisa. A prova é que eu 
estou com 70 anos e estou sendo útil ainda. Por causa dos meus conhecimentos.

odair Soares da Silva

eterno aprenDiZ      No tempo de hidrelétrica que a gente tem na Camargo, 
o senhor aprende muita coisa, está sempre aprendendo. Nunca aprende tudo, 
aprende todos os dias. Está aprendendo porque todos os dias tem uma coisa 
nova – e é muita coisa nova que aparece.

José alves Cabral Filho

Gestão Da DisCipLina      O que até hoje chama a atenção: disciplina. Essa 
estrutura tem muita disciplina. A gente é comprometido com a vontade de cres-
cer, com a garra de fazer acontecer.

Manoel leão da Costa

Humildade, você não é melhor do que ninguém –  
isso é o que ele deixou e o que eu aprendi.

Wanderley Martins Silva

À esquerda, usina Hidrelétrica de Tucuruí, Pa, década de 1980.            Profissionais da Camargo Corrêa com equipamentos de segurança no dia a dia de trabalho nos canteiros.





amor ao trabaLHo      Ele gostava do que fazia. A gente per-
cebia na relação do dia a dia que ele queria construir algo para 
o país; via aquela vontade de crescimento dele e das pessoas que 
estavam com ele. Ele valorizava muito o trabalho de cada um 
quando era benfeito. Ele incentivava as pessoas a buscarem a 
melhoria de prestação de serviço dentro de uma disciplina sis-
têmica. Ele tinha uma linha de pensamento, buscava que todo 
mundo seguisse essa rotina diária, e era uma cobrança bastan-
te intensa. Mas víamos que era a vontade dele, o desejo dele, e 
percebíamos o quanto ele gostava de fazer aquilo. Por isso uma 
pessoa como ele, apesar de não ter uma formação, cresceu na 
vida pelo desejo, pela vontade de querer ser alguém.

José antonio Clarete zanotti

moVimento ContÍnuo      Tudo que tiver que ser feito, fazer 
benfeito, com a melhor tecnologia, olhar para a frente e investir. 
No investimento, mesmo com capital próprio, o dinheiro custa. 
E ele nunca deixou de se preocupar em crescer. Dizia: “Quem 
para acaba caindo”. É como uma bicicleta, você tem que estar 
sempre pedalando, crescendo, sabendo onde crescer e o mo-
mento de crescer. E isso ele nos ensinou: aproveitar o momento, 
ser agressivo quando o momento assim o permite, ser conser-
vador e botar o pé no freio quando o momento exige. Essa é a 
grande lição.

Carlos Pires oliveira dias

À esquerda, Sebastião Camargo em abril de 1989. 

Na página ao lado, em sentido horário, Sebastião Camargo durante 

pescaria, s/d; cerimônia de entrega do título de doutor Honoris Causa 

a Sebastião Camargo, concedido pela universidade Mackenzie, em São 

Paulo, novembro de 1990; Sebastião Camargo com a esposa dirce, filhas, 

netos e netas; Sebastião Camargo com dona dirce, sua companheira de 

toda a vida; Sebastião Camargo em sua fazenda, em abril de 1989.

O sucesso não é 

ganhar prêmio da 

loteria; sucesso é 

lutar por alguma 

coisa e chegar aonde 

você pretendia ter 

chegado. Loteria é 

sorte; sucesso é ter 

um objetivo, seguir 

esse objetivo e 

alcançá-lo com mais 

ou menos esforço, 

mas batalhando 

sempre. Fica o 

conselho que ele deu.

Cassio dreyfuss
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sebastião vive

Um autodidata que teve vida rica e trabalhosa, empolgante, no meio de 
grandes obras, quase sempre em movimento e envolvido em decisões crí-
ticas. ele gostava muito da vida. Sabedor da inexorabilidade do fim, nunca 
deixou de pensar no futuro, acreditava nele. Sebastião era um homem do 
conhecimento, da disciplina, das coisas benfeitas – e a empresa que dei-
xou absorveu essas qualidades. 

eXperiÊnCia e LuCiDeZ      Era olhar para o semblante dele e ver que a idade 
estava chegando, mas ele estava bem. Eu comentava que queria ficar como o Sr. 
Sebastião, na idade em que ele estava e lúcido. Ele lembrava de tudo, lembrava 
detalhes, e isso me admirava nele: a lucidez. Mesmo com 84 anos, caminhava 
tranquilamente, não precisava de bengala, se locomovia para lá e para cá. O 
que mais me admirava era saber que ele começou do zero e construiu o império 
que construiu.

Roberto Paulino Barreiro

ViVer a ViDa      Nos cinco anos em que convivi muito perto dele, de 1989 a 1994, 
ele não mudou muito. Começou a perder energia no andar, mas a cabeça era 
igual ao vinho. Quanto mais velho, a cabeça dele estava acelerando. Ele usou 
uma frase, em Bodoquena, que me chamou muito a atenção. Foi no final de 
1993. Um ano depois é que eu fui entender por que ele disse aquilo. Estava com 
tanta coisa na cabeça para fazer que ele falou: “Por que é que a gente precisa 
morrer?”.

Celso Ferreira de oliveira

JarDim FLoriDo      Um pouquinho antes de ele morrer, falei: “Sr. Sebastião, 
vamos tirar aquelas calças velhas que estão lá no armário? Tem calça que o se-
nhor comprou quando casou, do enxoval ainda”. Ele disse: “Não, Du. Foi tão 
sacrificado para comprar, deixa lá”. Era assim. Agora, eu falo uma coisa, de 
coração: o Sr. Sebastião foi muito grande, mas graças à Dona Dirce – a verdade 
tem que ser dita. Um dia antes de o Sr. Sebastião morrer  –  ele morreu na sex-
ta-feira à noite –, acho que Deus me mandou levá-lo à janela. O jardim estava 
bonito, todo florido de azaleias. Eu falei: “Se eu com a Beck” – que era a enfer-
meira – “pegarmos na mãozinha do senhor para o senhor ver a janela, o senhor 
vem para ver como está lindo o jardim?”. Ele fazia tudo o que a gente queria. 
Debruçou na janela e ficou olhando o jardim. Falei assim: “A casa do senhor é 
muito linda, Sr. Sebastião”. A enfermeira respondeu: “A casa do senhor não é 
linda, o ambiente da casa do senhor é que é uma coisa do outro mundo, que eu 
nunca encontrei em nenhum lugar. Quem entra aqui não vai embora mais”. 
Ele respondeu: “Nós devemos à Durcila. Esse ambiente que tem na minha casa 
quem fez foi a Durcila”. Eu nunca vou esquecer. Ele disse isso.

durcila Comunian Cassavia 
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bens De raiZ      Uma pessoa com capacidade superior às outras não é facilmente substituída. Isso exige preparação, 
uma organização para que aconteça, para que o Grupo continue único, forte e crescendo de forma firme e consistente. É a 
visão de futuro que ele tinha, de fazer negócios para o futuro. Com a fábrica de Bodoquena, várias vezes o ouvi dizer que a 
fábrica não era para ele, era para o futuro, para os netos dele. Em Apiaí, eu o vi mandar plantar muitas araucárias, que 
é uma árvore que demora 30, 50 anos para ficar com um porte razoável. Ele: “Não estou plantando isso para mim, estou 
plantando para o futuro. Ainda vai ser muito importante para o mundo ter árvores”.

Sérgio Bandeira
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denílson Bortolucci lima
Nasceu em Penápolis (SP), em 29 de janeiro de 

1942. Graduado em engenharia civil, trabalhou 

na Camargo Corrêa entre 1957 e 2003, partici-

pando da construção das usinas Hidrelétricas 

de Ilha Solteira (SP), Salto Santiago (PR), Tucuruí 

(Pa); das obras da Rodovia Imigrantes (SP) e da 

estação Sé do Metrô de São Paulo. 

eduardo Carlos Krueger 
Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 31 de janeiro 

de 1935. É engenheiro civil e atuou na Camargo 

Corrêa entre 1962 e 1995, na construção das usi-

nas Hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, Tucuruí 

e Guri (Venezuela); Ponte Rio-Niterói, Metrô de 

São Paulo (estações Sé e República), Ferrovia do 

aço e na açominas.

alain Belda
Nasceu em Meknes, Marrocos, em 23 de junho 

de 1943. Graduou-se em administração de em-

presas. Ingressou na alcoa em 1969 e assumiu a 

direção da empresa em 1979. em 1994, tornou-

se presidente mundial da companhia. atual-

mente é Ceo da alcoa.

Carlos antônio Rossi Rosa
Nasceu em São Paulo (SP), em 5 de janeiro de 1945. 

Formado em engenharia civil, começou na Camar-

go Corrêa em 1971. Participou de projetos nas áreas 

de transportes, saneamento e geração de energia. 

Foi presidente da construtora Camargo Corrêa. 

Carlos Pires oliveira dias
Nasceu em São Paulo (SP), em 24 de maio de 1951. 

Formou-se em economia e ingressou na Camargo 

Corrêa em 1973. atualmente integra o Conselho 

de administração do Grupo Camargo Corrêa.

Celso Ferreira de oliveira
Nasceu em 31 de dezembro de 1955, em Cuba-

tão (SP). Graduou-se em engenharia civil e in-

gressou na Camargo Corrêa em 1979, atuando 

na construção da usina Hidrelétrica de Tucuruí 

(Pa), onde trabalhou por 13 anos. atualmente é 

superintendente de operações.

dorival Ramos da Costa
Nascido em Bragança (Pa), em 23 de dezembro de 

1945, ingressou na Camargo Corrêa em 1975, nas 

obras da usina Hidrelétrica de Tucuruí (Pa). Traba-

lhou na construção das barragens de Serra da Mesa 

(Go), Porto Primavera (SP) e, atualmente, é encar-

regado nas obras da Hidrelétrica de Jirau (Ro).

durcila Comunian Cassavia
Nasceu em Jaú (SP), em 10 de julho de 1936. Fi-

lha de imigrantes italianos, aos 15 anos de ida-

de começou a trabalhar na residência da família 

Camargo, executando atividades de arrumadei-

ra, de babá e de responsabilidade pelo serviço 

doméstico em geral. até hoje presta serviços à 

família, como governanta. 

elisa Camargo de arruda Botelho
Nasceu em São Paulo (SP), em 9 de novembro 

de 1979. Neta de Sebastião Camargo, é formada 

em comunicação social pela Fundação armando 

Álvares Penteado. 

Cassio dreyfuss 
Nasceu em São Paulo (SP), em 24 de janeiro de 

1946. É formado em engenharia mecânica, com 

pós-graduação na área de gestão pela Fundação 

Getúlio Vargas. atualmente é vice-presidente de 

pesquisa da Gartner no Brasil e especialista na 

área de gerenciamento comercial e operacional 

de tecnologia.

40

se
b

a
st

iã
o

, e
m

p
r

e
e

n
D

e
D

o
r



Francisco Rufino Pereira
Nascido em Natal (RN), em 27 de setembro de 

1939, ingressou aos 16 anos na Camargo Corrêa 

para atuar na área de suprimentos em Guarulhos 

(SP). Graduou-se em economia e trabalhou nas 

obras das Hidrelétricas de limoeiro, euclides da 

Cunha, Graminha e Jupiá. Nos anos 1970, geren-

ciou as vilas residenciais das obras das usinas 

de Ilha Solteira, Água Vermelha e Tucuruí. 

Fernando de arruda Botelho
Nasceu em São Paulo (SP), em 6 de junho de 

1948. Formado em administração de empresas, 

ingressou na Camargo Corrêa em 1975, geren-

ciando as operações e a modernização do Banco 

Geral do Comércio. 

José alves Cabral Filho
Nascido em Jacareí (SP), em 2 de janeiro de 1940, 

ingressou na Camargo Corrêa em 1964. de ope-

rador de máquinas a encarregado de guindastes, 

trabalhou na construção do Metrô de Brasília e das 

Hidrelétricas de Ilha Solteira (SP) e Tucuruí (Pa).

José antônio Clarete zanotti
Nasceu em Bariri (SP), em 12 de julho de 1961. For-

mado em engenharia civil, ingressou na Camargo 

Corrêa em 1987. atuou na usina Hidrelétrica de 

Tucuruí (Pa), na fábrica de silício metálico (Camar-

go Corrêa Metais, Pa) e na fábrica de cimento de 

Bodoquena (MS). atualmente é gerente de enge-

nharia na obra da Hidrelétrica de Jirau (Ro). 

José Clemes da Silva
Nascido em Rosário do Sul (RS), em 3 de agosto 

de 1953, começou como armador na Camargo 

Corrêa, em 1976. Trabalhou nas obras da Ro-

dovia Bandeirantes (SP) e na usina Hidrelétrica 

Porto Primavera (SP). atualmente é supervisor 

de produção na Hidrelétrica de Tucuruí (Pa).

leônidas Pires Gonçalves
Nasceu na cidade de Cruz alta (RS), em 19 de 

maio de 1921. oficial do exército Brasileiro forma-

do pela escola Militar do Realengo (Rio de Janei-

ro), em 1942, cumpriu todos os cursos da carrei-

ra, atingiu o generalato e foi ministro do exército 

durante o governo de José Sarney (1985–1990).

Manoel leão da Costa
Nascido em Cristalândia (To), em 11 de janeiro de 

1953, começou a trabalhar na Camargo Corrêa no 

início dos anos 1970, na Perimetral Norte, em Rorai-

ma. Trabalhou nos acessos à Serra dos Carajás (Pa) 

e na construção da barragem de Tucuruí (Pa). Foi 

motorista, líder de equipe e atualmente é um dos 

encarregados na obra da Hidrelétrica de Jirau (Ro). 

Jorge de Souza Ricardo
Natural de Castilho (SP), nasceu em 7 de junho de 

1954. É motorista na Camargo Corrêa desde 1978, 

tendo prestado serviços nas obras de construção 

das Hidrelétricas de Porto Primavera (SP), Serra 

da Mesa (Go), Água Vermelha (SP) e Tucuruí (Pa).

Gabriella Camargo Nascimento Palaia
Nasceu em São Paulo (SP), em 14 de agosto de 

1975. Neta de Sebastião Camargo, é graduada 

em biologia e pedagogia. 

luiz Roberto ortiz Nascimento
Nasceu em São Paulo (SP), em 19 de dezembro 

de 1950. Graduou-se em economia em 1973 e, 

no ano seguinte, ingressou na Camargo Corrêa. 

atualmente integra o Conselho de administra-

ção do Grupo Camargo Corrêa.
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Sérgio Bandeira
Nasceu em Santo Ângelo (RS), em 26 de janeiro 

de 1961. Formado em engenharia química, ini-

ciou sua atuação na Camargo Corrêa em 1984, na 

unidade de cimentos em apiaí (SP). Participou 

da ampliação da unidade de apiaí e do start-up 

da unidade de cimentos de Bodoquena (MS). 

Renata Camargo Nascimento
Nasceu em São Paulo (SP), em 16 de maio de 1951. 

É graduada em ciências econômicas e presidente 

do Instituto de Cidadania empresarial, criado por 

sua iniciativa no fim dos anos 1990. Integra os 

conselhos do Instituto alcoa e da alcoa Founda-

tion. É acionista do Grupo Camargo Corrêa.

Roberto Paulino Barreiro
Nascido em Cândido Mota (SP), em 11 de maio 

de 1962, ingressou na Camargo Corrêa em 1987, 

como garçom no refeitório da usina Hidrelétri-

ca Porto Primavera (SP). Foi encarregado e su-

pervisor administrativo, atuando no complexo 

energético de Rio das antas (RS). atualmente é 

coordenador administrativo nas obras da Hidre-

létrica de Jirau (Ro).

Rosalina alves da Silva Soares
Nasceu em Caxias (Ma), em 4 de setembro de 

1950. No início dos anos 1980 migrou para Tucu-

ruí (Pa), onde se empregou como doméstica em 

casas de funcionários das obras da Hidrelétrica 

de Tucuruí (Pa). em seguida, ela e o marido tor-

naram-se caseiros da casa de hóspedes constru-

ída junto à então Camargo Corrêa Metais (CCM). 

Rosana Camargo de arruda Botelho
Graduada em ciências econômicas, nasceu em 

São Paulo (SP), em 4 de fevereiro de 1950. É pre-

sidente do Conselho deliberativo do Instituto 

Camargo Corrêa e também presidente do Conse-

lho deliberativo da Childhood Brasil. É acionista 

do Grupo Camargo Corrêa. 

Wanderley Martins Silva
Nascido em Palmeira das Missões (RS), em 6 de 

janeiro de 1969, cresceu em meio à construção 

das Hidrelétricas de Passo Real (RS), Salto San-

tiago (PR) e Porto Primavera (SP), onde seu pai 

trabalhou. aos 19 anos, ingressou na Camargo 

Corrêa. atuou na implantação das obras das Hi-

drelétricas de Machadinho (RS), Serra do Facão 

(Go) e, atualmente, Jirau (Ro). Raphael antônio Nogueira de Freitas
Nasceu em 21 de dezembro de 1939, em São 

Paulo (SP). Formado em engenharia civil com 

especialização em hidráulica, ingressou na Ca-

margo Corrêa em 1963, na construção da usina 

Hidrelétrica de Graminha, em Caconde (SP). Foi 

presidente do Conselho de administração do 

Grupo Camargo Corrêa de 1999 a 2006.

Regina Camargo Pires oliveira dias
Natural de São Paulo (SP), nasceu em 3 de janei-

ro de 1954. É empresária e acionista do Grupo 

Camargo Corrêa.

odair Soares da Silva
Natural de Pimenta (MG), nasceu em 10 de 

agosto de 1939. Ingressou na Camargo Corrêa 

em 1964, como mecânico de escavadeira. Tra-

balhou na construção das usinas Hidrelétricas 

de Jupiá (MS), Ilha Solteira (SP), Água Vermelha 

(SP), Salto Santiago (PR) e Tucuruí (Pa), e na fá-

brica de cimento de Bodoquena (MS).

Marcelo Pires oliveira dias
Nasceu em São Paulo (SP), em 13 de janeiro de 

1976. Neto de Sebastião Camargo, é graduado em 

administração de empresas e atualmente é diretor 

da Camargo Corrêa Investimentos e Infraestrutura. 
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Cerqueira, luiz egypto de.

Sebastião, empreendedor / luiz egypto de Cerqueira. 

-- São Paulo : Instituto Museu da Pessoa.Net, 2009. 44 p. il.
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