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RAZÕES PARA CONFIAR NA SYSTRA

o essencial
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A NOSSA EXPERTISE NOS 
TORNA LIDERES

 

 

Expertise da SYSTRA reconhecida pela 
Engineering News - Record (ENR)

A SYSTRA está presente em 

60%

de todas as linhas 
de metrô em 

desenvolvimento mundialmente

 

55
projetos de VLT ao 
redor do mundo 

 

50%

das linhas de alta velocidade 
globalmente

 

# 2
Transporte público e

ferroviário

# 10
Transporte em

geral 

# 14
Pontes

(Antes da aquisição da IBT no
ano de 2017)

  Ranking Internacional: Empresas de Engenharia 2017
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A SYSTRA é um Grupo de engenharia e 
consultoria internacional, líder global em sistemas 
de transporte de massa e infraestruturas. Nossas 
soluções de mobilidade são projetadas para 
atender a rápida evolução das cidades, regiões e 
países nos quais atuamos.

As nossas infraestruturas de transporte são 
construídas hoje para antecipar as necessidades 
da mobilidade do amanhã, proporcionando 
conectividade, segurança, acessibilidade e 
sustentabilidade. 

Os nossos profissionais têm orgulho de trabalhar 
com nossos clientes e ajudar pessoas ao redor 
do mundo a se locomover com mais liberdade. 
Nós acreditamos que a confiança transporta o 
mundo.  
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PipelineCrescimento da receita

€406m20
12 €612m20
16 €925m fin
al

 d
e 

20
16

21%
Metrô

Consultoria
17%

9%

Pontes e outras
infraestruturas 23%

Ferrovias de alta
velocidade

Ferrovia 
convencional

20%
10%

lider da indústria
Tabalhamos  em parceria com os nossos clientes para 

desenvolver sistemas e infraestruturas em 
pra�camente todos modais . 

VLT, BRT e 
demais sistemas 

de transporte 
urbano
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7
regiões, refletem nossa 
presença internacional

6. 100
profissionais ao redor 

do mundo
 

80
países onde a SYSTRA tem 

presença operacional

6%

Africa e
Sul da Europa

40%

França

A NOSSA PRESENÇA É GLOBAL
 

 
 

 

7%

América do Norte

2%

América La�na

Operamos globalmente. Em 2016 e 2017, a nossa expansão internacional 
se intensificou. Nossas filiais formam uma rede global de expertise ligada 
através de nossa Diretoria Técnica. Operamos próximo aos nossos 
clientes, com genuíno espírito de parceria, promovendo o padrão de 
excelência SYSTRA.
 
Somos um Grupo Internacional e Multicultural, unidos por valores 
compartilhados e práticas éticas que se aplicam a todos, onde quer que 
estejam. 
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internacional
Estamos entre os 50 maiores*

grupos de engenharia do mundo
 

 .

 

60%

do nosso negócio 
é internacional

 

3. 000
projetos em 
andamento 

em seis continentes

cidades com 
mais de 1 milhão 

de habitantes

100

12%

Europa do Norte 

17%

Oriente Médio

Ásia-Pacífico

A NOSSA PRESENÇA É GLOBAL
 

* Engineering News-Record (ENR), Dezembro 2016

16%

Nossa receita nas 7 regiões 
onde operamos.
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NOSSA ESPECIALIDADE NOS 
TORNA ÚNICOS
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Durante 60 anos, o nosso diferencial tem 
sido a participação em todos modais, e em 
todo ciclo de vida do projeto.

A colaboração entre nossas equipes ao 
redor do mundo nos permite compartilhar 
conhecimento, as melhores práticas, 
ferramentas e processos. Sabemos como 
enfrentar os desafios técnicos mais 
complexos, entregando soluções robustas, 
seguras e inovadoras.
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expertise

•  
 

 

• 
 
 

 

•  

•  
 

 

•  

Por trás de cada projeto, 
existe um cliente. 

Público ou privado, nosso �me 
se dedica a compreender a

visão do cliente e transformá-la 
em realidade.  

15%

dos projetos entregues 
para companhias privadas.

dos projetos entregues 
para autoridades de transporte

público

85%

 

Nossa experiência nos 
permite oferecer uma 

ampla visão do mercado.

Consultoria e planejamento de 
transporte para cidades, regiões 
e países, incluindo estudos 
preliminares: 800 consultores 
especializados.
Infraestruturas e sistemas, 
englobando estudos de viabilidade 
e soluções técnicas para operação: 
conhecimento incomparável em 
qualquer lugar do mundo. 

Testes e comissionamento de 
infraestruturas de transporte 
com o objetivo principal de 
proporcionar segurança absoluta 
aos passageiros e operadores.
Gestão de ativos focada na 
eficiência operacional, incluindo 
automação da operação, aumento 
da velocidade comercial, reforma 
de linhas e verificação de 
sistemas de segurança. Supervisão dos projetos mais 

complexos e ambiciosos.



118

IMAGINANDO O TRANSPORTE 
DO AMANHÃ

 

 

Campo de teste do Hyperloop One
Estados Unidos
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Nossos conhecimentos técnicos e 
capacidade de inovação nos permitem 
desenvolver ideias que direcionarão as 
soluções de mobilidade do futuro.

Um exemplo é a nossa participação no 
Conselho Consultivo Técnico da 
Hyperloop One desde 2016. Enquanto 
isso La Fabrique, nossa incubadora, nos 
permite explorar novas soluções de 
mobilidade todos os dias.
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da engenharia de transportes.

A SYSTRA inova em todos os campos  

inovação

• Building Information Modeling (BIM),  
uma solução inovadora para o projeto, 
construção, operação e manutenção 
de nossas soluções de infraestrutura.

• Manutenção preventiva para 
infraestruturas mais robustas.

• Estações inteligentes mais
conectadas e interativas.

 

• IMMERSE, um simulador de 
cenários virtuais para projetos 
desenvolvidos em colaboração 
com nossos clientes.

 
 

• Com o Hyperloop One, a empresa 
está transformando os transportes 
para eliminar as barreiras do tempo 
e da distância.

 
 

 

• Viadutos de alto desempenho e 
mais eficientes.

 

• Sistemas de bilhetagem modernos
e intuitivos.

 

• Veículos autônomos para integrar
futuros modos de transporte.

2016
Prêmio de Inovação de

Transporte Público pelo nosso 
conceito de Smart Station

500
funcionários participaram 

em oficinas de Design Thinking
em 2016

 
 

Projeto BIM pro Toulouse
Aerospace Express project
Projeto digital premiado pela
Toulouse Aerospace Express em 2017. 

100%

BIM 
É o nosso 

objetivo para 2018



710

NOSSOS TALENTOS ESTÃO EM 
TODAS AS PARTES
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Uma das principais vantagens da 
SYSTRA é a nossa presença em seis 
continentes. Como uma empresa 
global, possuímos colaboradores de 
diversas nacionalidades e origens. 
Oferecemos à nossa equipe mobilidade 
internacional e a oportunidade de 
trabalhar em ambiciosos projetos de 
infraestrutura de transportes em todo 
o mundo.

Ao longo dos últimos cinco anos, nos 
quais passamos por um grande 
crescimento, fizemos um esforço 
especial para integrar e capacitar novos 
colaboradores. Nosso objetivo é criar 
um padrão global em ética, segurança 
e responsabilidade social corporativa, 
aplicável em todo o mundo.
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e compromisso
pessoas

Ao redor do mundo, nossos  6.100  profissionais
demonstram o seu talento na superação 

dos desafios  do transporte  do amanhã.

• 
Orgulhosos de transportar 
o mundo.
Impulsionados pela escala de 
nossos projetos e pelas
adequações das soluções SYSTRA.

•    

• Apaixonados pelos seus trabalhos.

 
 • Responsáveis e comprometidos 

com os nossos 12 compromissos 
CSR. 

  
 

>
 80

nacionalidades

60%

de nossos colaboradores
vivem fora da França

7. 000
colaboradores 
em2018 (objetivo)

Profissionais da SYSTRA, Brasil
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A SYSTRA no Brasil
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Participamos do desenvolvimento das 
infraestruturas no Brasil desde a década 
de 60. Hoje, adicionamos à nossa 
experiência mundial as expertises da 
TECTRAN, especializada em consultoria e 
engenharia de transporte há mais de 25 
anos, e da VETEC Engenharia, presente 
em expressivos empreendimentos da 
engenharia nacional há mais de 30 anos.

Viabilizamos soluções diferenciadas em 
todas as fases do Emprendimento,  
contemplando projeto, gerenciamento, 
fiscalização, supervisão e operação. 

Rodoanel Norte
Brasil
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presença no brasil

Escritórios

Alguns de nossos
principais projetos

+450

7 DE CADA 10

Profissionais

Trabalhamos em Participamos em

rodovias concedidas no 
Brasil

100 MIL KM 

+2.000
Projetos realizados

Participamos ativamente da história 
das rodovias brasileiras 

de rodovias planejadas, 
projetadas, supervisionadas
ou projetedas

15 MIL KM 
da malha rodoviária 
concedida
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projetos systra  

Trem Regional do Senegal
Senegal

Segregação de Linhas CPTM / MRS Logística S.A.
Brasil

Renovação dos vagões do Rocky Mountaineer GoldLeaf 
Canadá

Ferrovias de alta velocidade e 
convencionais
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Eletrificação da rede ferroviária
Dinamarca

Linha de Alta Velocidade Atlântica
França
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Rodoanel Norte
Brasil

Ponte Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah
Kuwait

projetos systra 

Infraestruturas rodoviárias
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Contornos de Caraguatatuba
Brasil

Túneis de Port Said
Egito
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VLT da Baixada
Santos

Metrô de Nova York
Estados Unidos

MOVE - BRT
Belo Horizonte

projetos systra 

Metrô, VLT e BRT
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Grand Paris Express
França

Estação Adolfo Pinheiro 
São Paulo



Rua Olimpíadas 100, 
Vila Olímpia, 
São Paulo, SP 

+55 (11) 3048-9300

brasil@systra.com
lam@systra.com

www.systra.com.br

Rua Mariante 180, 
Rio Branco, 

Porto Alegre, RS 

+55 (51) 3290-9066

brasil@systra.com

Trav. Nove de Janeiro 2110
Cremação, 
Belém, PA 

+55 (91) 3249-8566

brasil@systra.com

Rua Inconfidentes 1180/1190, 
Savassi

Belo Horizonte, MG 

+55 (31) 3044-1400

brasil@systra.com

SÃO PAULO BELO HORIZONTE

PORTO ALEGRE BELÉM
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