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Perfil - José Celso Gontijo 
 

O Engenheiro Civil José Celso Gontijo graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG), em 1967. No mesmo ano veio trabalhar em Brasília, onde casou-se com 
Ana Maria Gontijo, em 1970. O casal tem três filhas – Melissa, Isabela e Tamara – e duas netas – Ana Maria e 
Ana Cecília.  
  

Desde 1972, José Celso Gontijo trabalha junto com o Fernando Queiroz. Em 1980 constituíram a Via 
Engenharia. Passados 21 anos de grandes realizações no mercado de obras públicas e imobiliárias, em janeiro 
de 2001 a Via Engenharia foi cindida dando origem a três novas empresas: a Via Dragados, joint venture com a 
maior empresa espanhola de engenharia e uma das maiores do mundo – a Dragados Obras y Proyectos – 
caracterizando o braço responsável pelas obras públicas e privadas, sob o regime de empreitada; a Via 
Concessões, responsável por concessões de estradas e a Via Empreendimentos Imobiliários, voltada para o 
mercado imobiliário.  
  

Por motivos ideológicos e sucessórios os dois amigos e empresários fizeram, em dezembro de 2003, a 
cisão acionária da Via Empreendimentos Imobiliários. Com a cisão Fernando Queiroz continuou com a marca 
Via, tornando-se único acionista e o engenheiro criou a José Celso Gontijo Engenharia S.A., com parte dos 
50% dos ativos da Via Empreendimentos e voltada exclusivamente para o mercado imobiliário com atuação 
focada em Brasília e Rio de Janeiro, e com previsão de expansão dos negócios para São Paulo e Belo 
Horizonte. Fernando e José Celso continuam amigos e sócios na Via Dragados e Via Concessões. 

 
José Celso Gontijo teve a oportunidade de construir mais de 10 milhões de metros quadrados em obras 

de edificações, o que, transformando em apartamentos médios de três quartos, com 100 m² de área, 
corresponde a 100 mil apartamentos. Se considerarmos cinco pessoas habitando cada apartamento, teremos 
uma população de 500 mil habitantes, portanto, mais que o total residente no Plano Piloto. 

 
             O engenheiro e sua equipe construíram milhares de quilômetros de estradas, viadutos, túneis, pontes, 
estações de tratamento de água e esgoto. Participa, atualmente, da construção de parte de três metrôs (Brasília, 
Belo Horizonte e Recife) sendo que, desde 1968, vem participando de quase todas as mais importantes obras de 
Brasília. Atualmente está construindo parte do metrô, a sede da Câmara Distrital e o Museu de Brasília. 
   

Recentemente, o empresário foi contemplado com a maior dádiva que um engenheiro pode receber. 
Construir em Brasília, cidade que tanto ama e que escolheu para viver, a terceira ponte do Lago Sul – a ponte JK 
– obra-prima de toda a sua carreira profissional, tanto que foi escolhida em Pittsburg, nos Estados Unidos, como 
a ponte mais bonita do mundo. É importante ressaltar que este prêmio, Medalha Gustav Lindenthal, foi 
concedido apenas três vezes. Gustav Lindenthal foi um engenheiro austríaco, que se naturalizou americano por 
volta do ano de 1880 e foi responsável pela idealização e construção de muitas pontes metálicas na América. 
Em 1912, a ponte Queensboro, construída pelo próprio Gustav Lindenthal entre os anos de 1901 e 1910, foi 
escolhida como a mais bonita. Na década de 40, a ponte Golden Gate, em São Francisco, talvez hoje a mais 
conhecida, fotografada e filmada ponte do mundo, foi contemplada com o prêmio. Agora, em junho de 2003, a 
ponte JK, recebeu também esta valorosa honraria. O que é para a cidade motivo de muito orgulho. 
 

José Celso Gontijo acredita muito na força do trabalho sério e continuado. O grande físico, Albert 
Einstein, dizia que somente no dicionário a palavra sucesso vem antes de trabalho. E com base nesta filosofia 
de muito esforço, seriedade e eficiência, associou-se a Rodrigo Nogueira, engenheiro civil, formado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São 
Paulo, em Finanças e Marketing para formarem a JCGontijo Engenharia. José Celso não tem dúvidas em afirmar 
e assegurar que Rodrigo Nogueira é uma das pessoas mais competentes do mercado imobiliário no Brasil. 
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Jovem, trabalhador, audacioso e competente acumula notável experiência e excelentes resultados no setor. 
Juntando suas experiências e dos demais diretores da JCGontijo Engenharia, alguns deles trabalhando há mais 
de trinta anos com o engenheiro , a empresa tem o dever de construir os melhores prédios residenciais e 
comerciais não somente de Brasília, mas em todos os mercados em que atuar. 
  

O empresário se orgulha de todas as obras que já fez. Seu objetivo sempre está focado em crescer, 
gerar mais empregos e negócios, mas, antes de tudo, uma Brasília melhor para todos e para as gerações 
futuras. 
  

O amor de José Celso Gontijo por Brasília é muito grande. O engenheiro representou o empresariado 
da capital, sendo homenageado pelo GDF como embaixador da cidade, no evento “Brasília é mais do que você 
imagina”. Mais 16 personalidades foram contempladas com o título. Em maio (mês de seu aniversário), receberá 
o título de cidadão honorário da cidade. 
  

José Celso Gontijo se lança nesta nova empreitada, com toda vibração, entusiasmo e paixão própria 
dos jovens, mas com vasta experiência de vida e de negócios. Com a ajuda de Deus, com muito trabalho e 
seriedade, o engenheiro tem certeza e convicção absoluta, que ele, Rodrigo Nogueira e toda essa plêiade de 
pessoas competentes que estão nesta caminhada, farão o melhor possível por Brasília, oferecendo o que há de 
mais moderno e atual no ramo da construção civil. Assim será construída uma grande empresa. 
  

E é por essa razão que decidiu fazer a empresa levar seu nome, pois terá muito orgulho e satisfação de 
assinar todos os empreendimentos da José Celso Gontijo Engenharia S.A. Sem dúvida a empresa será, em 
pouco tempo, uma nova grife no mercado imobiliário de Brasília e do Brasil. 
 
 


