
O ESSENCIAL

6 RAZÕES PARA CONFIAR NA SYSTRA



2015 marcou uma nova etapa na evolução da SYSTRA.
O planejamento estratégico, defi nido em 2012, alavancou um enorme
crescimento, que segue seu curso: grandes projetos estão planejados,
em curso ou já completos. Foram realizadas aquisições e reorganizações
dentro do Grupo.
No Brasil, a SYSTRA realizou, em 2015, a aquisição da TECTRAN,
empresa de engenharia consultiva com mais 25 anos de experiência. Em
2016, a aquisição da VETEC, empresa de engenharia com mais de 300
funcionários e enorme experiência no mercado brasileiro, marca uma
nova era de desenvolvimento do Grupo SYSTRA no país.
Olhando para o futuro, a SYSTRA e os seus empregados, compartilham
a mesma ambição: transportar pessoas, ao redor do mundo, de forma
pratica e independente.
Conheça os 6 motivos pelos quais inúmeros clientes, em todo o globo,
confi am em nossas soluções.

A CONFIANÇA TRANSPORTA O MUNDO



CARTEIRA DE 

1 BILHÃO DE EUROS
EM 2015
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NOSSO NEGÓCIO: TRANSPORTE 
GUIADO

SYSTRA projeta infraestruturas de 
transporte que atendam às 
necessidades de evolução rápida das 
cidades e regiões. Os engenheiros da 
SYSTRA se orgulham de estar 
envolvidos nos principais projetos de 
infraestrutura atuais. Eles se orgulham 
em poder ajudar as pessoas de todo o 
mundo a viajar com mais liberdade, e 
eles acreditam firmemente que a 
confiança transporta o mundo.

EXPERTISE 
DE PONTA
• desenvolvimento de 
sistemas
• integração de sistemas
• metrô automático

90 % 
das receitas geradas
em ferrovias e transporte 
público

ENR * 
RANKING
3º lugar em 2015
Na categoria internacional
“Mass Transit and Rail”
* Engineering News-Record

MAIS DE 60 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA EM TRANSPORTES GUIADOS

UMA BASE SÓLIDA DE ACIONISTAS COLABORADORES1 %

COMISSIONADO
EM TRÊS ANOS
(2013 - 2014 - 2015)

Ferrovia Convencional

4 700 km 
22 LINHAS

Alta Velocidade

1 400 km
4 LINHAS

Metrô

150 km
8 LINHAS

Veiculo Leve sobre Trilhos (VLT)

125 km
11 LINHAS

SNCF
42%

BANCOS
15%

RATP
42%



O LÍDER
SYSTRA é um grupo de consultoria e engenharia e a 
líder mundial em projetos de sistemas de transporte 
e infraestrutura. 

CARTEIRA DE 
CONTRATOS 

Alta Velocidade

27 %

Ferrovia 
Convencional 

18 %

Metrô

27 %

VLT - Veículo 
Leve sobre 

Trilhos

8 %

623 M€ 
DE RECEITA EM 2015

Outros

20 %
Consultoria, BRT, 
túneis, pontes, 
rodovias, etc.

1 BILHÃO DE EUROS
EM 2015

CRESCIMENTO DA RECEITA EM MILHÕES DE EUROS
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1 BILHÃO DE EUROS
EM 2015

MAIS DE 60 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA EM TRANSPORTES GUIADOS



LINHA DE ALTA VELOCIDADE RHIN-RHÔNE, FRANÇA 

EXCELÊNCIA DA ORIGEM ATÉ O 
DESTINO
A força da SYSTRA é derivada de uma 
presença ativa durante todo o ciclo de 
vida da infraestrutura, desde os 
estudos preliminares até à colocação 
em funcionamento (comissionamento), 
e mesmo através da operação e 
manutenção. Esta experiência prática 
com infraestrutura nos aprovisionou 
com experiência incomparável em 
sistemas e engenharia de transporte.



GAMA DE SOLUÇÕES DA SYSTRA 

360° 

A SYSTRA está envolvida em todas as fases do ciclo 
de vida do projeto

Testes e 
comissionamento 
de infraestruturas 
de transporte 
objetivando a 
segurança 
absoluta para os 
passageiros.

Consultoria e planejamento de 
transportes para cidades, regiões e 
países:800 consultores dedicados.

Engenharia de operações e 
engenharia de manutenção: 
Automatização de linhas, 
horários e conexões, trilhos, 
trens e sistemas de 
segurança.

Supervisão dos projetos mais 
ambiciosos e complexos.

Projeto (desenho): desde 
estudos de viabilidade 
até soluções técnicas 
inovadoras com genuíno 
valor agregado e 
experiência em sistemas 
sem paralelo no mundo.

ESPECIALISTA

50  % 
dos projetos de construção de metrô 
automatizados do mundo envolvem a 
SYSTRA

Parceria técnica com a 
HYPERLOOP ONE 
para projetar um novo sistema de 
transporte super-rápido



O CLIENTE POR TRÁS DE CADA 
PROJETO
Por trás de cada projeto de transporte, 
há um cliente. Seja para uma 
autoridade pública, um operador de 
rede ou um fornecedor da indústria, as 
equipes SYSTRA começam 
estabelecendo seus objetivos e 
trabalham incessantemente para 
transformar essa visão em realidade.
Quais são as necessidades do projeto? 
Baseado em que visão da cidade ou do 
país? Para transmitir quais valores? E 
com que tipo de negócio? Atrás de 
cada projeto está a atenção da SYSTRA 
e sua convicção de que a confiança é a 
chave para parcerias de sucesso.



85 % 
EM PARCEIRA COM AUTORIDADES 

DE TRANSPORTE 

Por mais de 40 anos, eles colocaram sua confiança na SYSTRA
do metrô de Santiago no Chile até o metrô do Cairo, metrô de Argel... 

Seja qual for a sua missão, a SYSTRA trabalha 
lado a lado com os seus clientes, tanto públicos 
como privados (fabricantes e parceiros industriais), 
aconselhando e ajudando na concretização de seus 
projetos.

PARCERIA

Assistência ao 
proprietário

Certificação 
independente

Expertise 
técnica

Contratação geral & 
gerenciamento de projetos

ConsultoriaEmpresas de 
engenharia de 

sistemas (via, 
eletricidade, linhas 

aéreas)

Empresas de 
engenharia civil

Samsung, 
Hyundai, Vinci, 
Yapi Merkezi…

Autoridades
de transporte

Alstom, 
Ansaldo, 
Thales…

NOSSOS CLIENTES E 
PARCEIROS

NOSSOS SERVIÇOS

15 % 
EM PARCERIA COM 
EMPRESAS PRIVADAS 

Projetos da SYSTRA

Parceira da SYSTRA com a VINCI na linha de alta velocidade Tours-Bordeaux 

Parts de SYSTRA dans les entités du projet Sud Europe Atlantique.

COSEA
1 % 

Consórcio de concepção
-construção

SUPERESTRUTURA
6,7 %

ÉNERGIA
13 % 

MESEA
30 %  

Empresa de operação e 
manutenção

CONCEPÇÃO
44 %

SINALIZAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÕES

50 % 



UM SERVIÇO DE NÍVEL MUNDIAL
As pontes que ligam as Unidades 
Regionais de Negócio ao Departamento 
Técnico formam uma rede global de 
conhecimentos especializados. Esta 
rede proporciona o emprego de 
práticas e métodos padronizados para 
suporte a projetos, permitindo entregar 
os mesmos padrões de excelência da 
SYSTRA a todos os clientes ao redor do 
mundo.mundo.mundo.

América do Norte

América Latina

África 
Subsaariana

Europa do Sul 
e Magreb

França

Europa do Norte

Oriente Médio

Ásia e Oceania

Escritórios SYSTRA

SYSTRA: ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL COM

 8 regiões



ORIENTE 
MÉDIO 18 %18 %

ÁSIA E 
OCEANIA13 %

FRANÇAFRANÇA

EUROPAEUROPA
9 %

AMÉRICASAMÉRICAS
11 %11 %

PROXIMIDADE

3 000 
PROJETOS 
em todos os continentes 

Presença operacional em
80 PAÍSES

Projetos em
100 CIDADES
com população acima de 
1 milhão.

Com projetos em todos os continentes, 
a SYSTRA está sempre por perto.

55 % 
DA RECEITA PROVENIENTE DE 
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS EM 
2015

ÁFRICA 
4 %



TÚNEL NA LINHA ALGER-ORAN, ARGÉLIA 

O NÚMERO DE EMPREGADOS DIZ TUDO
Em 2012 eram 3.500 empregados, hoje 
são 5.400 e em 2018 serão 7.000 
graças às contratações e novas 
aquisições. Alocados por todo o mundo, 
eles apoiam milhares de projetos cada 
vez mais exigentes. Eles estão unidos 
por uma paixão pela engenharia, uma 
cultura de excelência, entusiasmo sem 
limites e orgulho de contribuir para 
projetos benéficos para a sociedade, 
revolucionando as paisagens de cidades 
e países inteiros.



Conte com cada um de nós para enfrentar seus 
desafios e ajudá-lo a pavimentar o caminho para o 
progresso.

1 000  
COLABORADORES  
integrados em 2 anos.

12 COMPROMISSOS  
para um mundo mais limpo que respeite os 
indivíduos e a ética.

Apaixonados
sobre seu trabalho: 
engenheiros geotécnico, 
engenheiros de sistemas, 
engenheiros de projeto 
para grandes estruturas, 
gerentes de vendas, 
especialistas jurídicos.

Motivados 
pela escala das atribuições e pelo valor 
das soluções da SYSTRA.

Confiantes
no sucesso da SYSTRA

Orgulhosos 
de transportar
o mundo

Multiculturais 
80 nacionalidades

COMPROMISSO

5 400 
EMPREGADOS EM 2015, 55% 
ALOCADOS FORA DA FRANÇA

Inovadores
40 workshops em 2015, 
envolvendo clientes



A SYSTRA NO BRASIL
A SYSTRA participa ao desenvolvimento 
das infraestruturas no Brasil desde os 
anos 60, com os primeiros estudos de 
metro. Hoje, a SYSTRA adiciona à sua
experiência mundial as expertises da
TECTRAN, especializada em consultoria 
e engenharia de trafego há mais de 25 
anos, e da VETEC Engenharia, presente 
em expressivos empreendimentos da 
engenharia nacional há mais de 30 
anos. A SYSTRA no Brasil viabiliza 
soluções diferenciadas em todas as 
fases das implantações, do 
Planejamento ao Projeto Final, 
Gerenciamento, Fiscalização, Operação 
de Trânsito e Transporte.



PRESENÇA NO BRASIL

+ DE 400
PROFISSIONAIS
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+ DE 2000
PROJETOS REALIZADOS

aeroportos

planejamento
urbano

empreendimentos estacionamentos estações e 
intermodalidade

mobilidade e 
sustentabilidadelogísticaferrovias

transporte não
motorizado

transporte 
público smart cities

concessões

tráfego
rodoviário

transporte 
público

Escritórios

Alguns de nossos
principais projetos

metroviario por onibus

portos



DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

ALGUNS DE
NOSSOS 
PROJETOS

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS



PONTE SUBIYAH, KUWAIT

A PONTE MARÍTIMA MAIS 
LONGA DO MUNDO

METRÔ DE DELHI, INDIA

MAIS DE 20 ANOS DE COLABORAÇÃO

1ª FERROVIA EM 
PARCERIA PÚBLICO-

PRIVADA NA EUROPA

LINHA DE ALTA VELOCIDADE SUL DA EUROPA 



METRÔ DE SHANGAI, CHINA

250 KM DE VIADUTOS FORMATO-U
EM TODO O MUNDO, INVENÇÃO
PATENTEADA PELA SYSTRA

LINHA DE ALTA VELOCIDADE CASABLANCA-TANGER

A SYSTRA ESTÁ CONSTRUINDO A 1ª
LINHA DE ALTA VELOCIDADE DA ÁFRICA



WWW.SYSTRA.COM.BR

a confiança transporta o mundo

VISÃO FUTURA DA
ESTAÇÃO DÉFENSE,

FRANÇA

ESTAÇÃO CANARY WHARF, REINO UNIDO

FUTURE GARE DE LA DÉFENSE, FRANCE

100 KM DE LINHAS DE METRÔ QUE
CRUZAM LONDRES DE LESTE A OESTE



WWW.SYSTRA.COM.BR
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a confiança transporta o mundo


