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No canteiro de obra onde será construído o novo 
empreendimento imobiliário da Rossi Construtora e 
Empreendimentos, onde serão levantadas três torres de 
oito andares cada uma com quatro apartamentos por 
andar, com cerca de 65 metros quadrados cada um, o 
que hoje em dia tem uma boa procura no mercado 
imobiliário, pelo custo não muito elevado e a localização 
tranquila da vizinhança, além de serem implantados 
alguns benefícios como quadra, piscina, salão de eventos 
e academia particular. No container administrativo o 
Empreiteiro Pedro, um senhor muito experiente 
conversa preocupado com o Engenheiro da Rossi o 
Humberto, sobre a cravação das estacas da fundação 
das torres: 
-Seu Humberto. - tirando o capacete e coçando a careca 
com poucos fios que lhe restam. - Esse negócio de 
diminuir as estacas, não seguir o projeto, eu acho que 
pode dar problema... Eu não gosto desse tipo de coisa. 
Isso pode dar problema pra mim depois. 
Interrompido por Humberto que expressa toda a sua 
segurança, segurando no braço de Pedro – Fica 
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tranquilo. O meu Geólogo garante que o solo é muito 
bom. Não precisa cravar até a rocha. Você cravando com 
cuidado, até sete metros em cada ponto, vai dar suporte 
suficiente para a estrutura. 
-Mas olha o resultado do SPT. - Pedro tenta argumentar 
mostrando os dados do relatório. - Só apresenta solo 
bom, depois de vinte metros de profundidade. Isso é 
muito perigoso mudar doutor, pode não suportar, elas 
podem recalcar e a estrutura ceder. 
- Oh Pedro. - Humberto muda seu tom de voz, ficando 
mais impositivo - Já falei pra você ficar tranquilo, é 
minha responsabilidade, tô falando pra você que: deve 
cravar sete metros e mais nada. E tem outra. Sua 
medição vai ser cortada nesta altura. Não adianta cravar 
mais. 
- Seu Humberto... - juntando as mãos como perdão - Eu 
trabalho a muito tempo pra Rossi, nunca vi fazer 
economia nesse tipo de serviço. - Pedro vai saindo do 
container. 
- Pedro volte aqui, por favor - diz Humberto e Pedro para 
na porta - É por minha conta. Já falei que você vai emitir 
a nota pra mim, não pra Rossi. 
-Isso é outra coisa que não tô entendendo doutor. - 
Pedro ajeitando o capacete - Eu sempre faturei direto 
pra eles, por que agora tem que faturar pra outra 
empresa? 
-Pedro, é coisa da administração, já te falei. Já passei os 
dados pra sua filha, pra emitir a nota pra mim. 
- Mas doutor... - Com as mãos postas como estivesse 
rezando - Não posso emitir nota, antes de ver o quanto 
cada uma vai afundar, aí eu fico no prejuízo. E se for 
mais de sete metros pra ela ganhar firmeza? Vai ter que 
cravar mais... 
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- Pedro... - Humberto caminha e passa por ele à porta do 
container. -Sete metros e não tem conversa. É sua 
medição. Pode emitir. 
- Espera ai doutor... - Pedro fala ríspido e Humberto para 
e olha na direção dele - Vou fazer o que tá pedindo, 
porque a coisa tá feia. Não dá pra recusar serviço. Mas 
fica bem claro que é por sua conta e risco. Se der merda 
eu não vou assumir nada. Eu vou contar tudo se for o 
caso. 
Humberto abre um sorriso de leve e dando uns tapinhas 
amigáveis nas costas de Pedro responde: 
-Tô te falando que é por minha conta e risco. Não 
precisa alertar ninguém. O projeto é meu.  
Humberto sai em direção ao seu carro e Pedro olha sua 
partida com ar de preocupação, tirando novamente o 
capacete e coçando a cabeça. Retorna para dentro do 
container e analisa no carimbo do projeto e vê o nome 
do Engenheiro Responsável: Leandro Rossi. 
 
No escritório da Rossi, Leandro no auge de seus 28 anos 
caminha por um corredor longo, vestido como sempre 
de terno e gravata em tons de cinza. Com ar de 
preocupação, mas sempre com um sorriso para seus 
funcionários. O jeito elegante e um tanto conservador 
do patrãozinho, como é comumente chamado na 
rodinha do café, é bem quisto pelos funcionários em 
geral. Em sua grande maioria mais velhos de empresa 
que ele. A empresa foi herança de seu pai que se 
aposentou e deixou sob sua responsabilidade. Leandro 
mantém as mesmas características da administração de 
seu pai, com ligeiro crescimento, o que o deixa 
orgulhoso, mas muito preocupado, em vista da situação 
econômica do país em geral. Uma recessão velada que 
só não admitida pelo governo. 
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Ao passar pela antessala, onde fica sua secretária Lucia, 
é avisado que Humberto está esperando. Ele se apressa, 
e entra na sala onde Humberto está sentado com uma 
xícara de café. 
Os dois estudaram juntos no ensino médio e na 
faculdade de engenharia. Após a formatura Leandro 
assumiu a empresa em parceria com seu pai por dois 
anos e depois seguiu sozinho já a três anos. Desde sua 
entrada na empresa, trouxe Humberto consigo. Como 
não se identifica com escritório, trabalha mais em 
campo, Humberto se veste de camisa e calça jeans e às 
vezes tira um pouco de sarro do amigo que sempre está 
engravatado. 
-Humberto... - cumprimenta Leandro entrando na sala e 
se dirigindo a sua cadeira. - Estou preocupado com a sua 
obra. Já está dando sinais de atraso. O cronograma é 
apertado meu amigo, eu preciso deste empreendimento 
para setembro do ano que vem... Prontinho pra morar. 
-Calma que vai dar tudo certo. – interrompendo com um 
gole de café - Estamos em novembro ainda. 
-Não é questão de calma, é fato. - começa a folhar um 
relatório. - Neste relatório mostra que já deveríamos 
estar com as fundações prontas e iniciando a subida dos 
pilares. Mês que vem começa as chuvas, atrasa tudo, 
sem falar nos custo... Décimo terceiro, férias... 
- É sobre isso que eu queria falar com você. - deixa o café 
e se aproximando da mesa como se fosse contar algum 
segredo - Eu consegui um cara que faz um preço muito 
legal num prazo ótimo a cravação das estacas. Vai 
adiantar bem o nosso lado. Ele faz a cravação das três 
torres em um mês. 
-Mas...  - responde Leandro com ar de quem não 
entendeu. 



O GOSTO DO SANGUE 

9 
 

-O problema é que ele tá complicado com notas... - 
Leandro se recostou na cadeira. - Mas calma, eu tenho a 
solução. Eu emito a minha nota pra você com o serviço 
de fundação e pago ele da minha empresa. 
-Não gosto disso Humberto, parece que estamos 
fazendo rolo. Já fizemos isso naquela história do 
concreto da canaleta uma vez, mas foi um negócio 
pequeno. 
-Que nada. Fica tranquilo, é perfeitamente legal. Você 
estaria contratando a minha empresa, para o serviço de 
fundação. Minha empresa é licenciada pra isso. 
-Está bem. Mas você sabe que teremos que fechar um 
contrato específico pra isso. Ai sua empresa vai ser 
responsável pela fundação. Não o cara que fez o serviço. 
A ART é sua meu amigo. Vai no seu depois? 
-Pode ficar tranquilo, sei disso. Não tem problema não. 
Fechamos o contrato e eu emito a ART. É bom pra minha 
empresa, dá mais acervo técnico. 
- Mas sabe que vai ter todos os impostos pra descontar, 
e pra pagar o cara? Compensa ainda? 
-Sim eu já falei com ele sobre isso. Sabe que vai ter que 
dar um desconto por causa da nota. 
-Não concordo, mas como estamos atrasados, é melhor 
tocar isso em frente. Se for procurar outro vai atrasar 
mais ainda. E quanto vai custar esta brincadeira? 
-Olha, vamos tentar ficar dentro do projeto, mas se 
tivermos que cravar uns metros a mais, por segurança, o 
que eu acho que vai ser inevitável, não tem problema. O 
preço tá ótimo. 
-Humberto, que fique bem claro que não quero 
atropelar a técnica por causa de custos. Garantindo a 
integridade da fundação tá ótimo. Fundação é o coração 
da obra meu amigo. Sabe disso. 
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-Eu sei. Já falei pra ele que enquanto não der a nega real, 
não para de cravar. Seja o que for necessário. 
-Bom... - os dois se levantam - Você sabe o que tá 
fazendo. Não é sua primeira obra. Cuida disso no que for 
preciso. 
Eles cumprimentam-se com sorriso e fraternal aperto de 
mão. Humberto vai saindo, quando chega à porta olha 
pra trás e diz: 
- O Contrato? 
- Ah... Pode deixar que eu vou pedir pra Doutora 
Alessandra elaborar e depois ela te passa. 
- Ok... Fechado. 
 
  




