
BANCO NACIONAL de 
Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BN
DES) desembolsou, no 
ano passado, 6 bilhões 
de dólares para finan
ciar exportações. Esse 

valor representou cerca de 70% da ven
da de bens e serviços das cinco grandes 
empreiteiras brasileiras que atuam fora 
do Brasil, especialmente na América La
tina e na Africa. "Trata-se de uma fon
te de recursos essencial para que essas 
empresas consigam conquistar contra
tos na região", afirma o chefe de Depar
tamento de Comércio Exterior do BN
DES, Luiz Filipe Castro Neves. A exis
tência do Convênio de Pagamentos 
e Créditos Recíprocos (CCR) no âm
bito da Associação Latino-America
na de Integração (Aladi) tem um pa
pel garantidor que torna as operações 
de financiamento às exportações mui
to confortáveis. "Não existe histórico 
de inadimplência", diz Neves. 

0 presidente da Camargo Corrêa, Dal
ton Avancini, afirma que, além de a em
presa se considerar preparada para dis
putar as obras do pacote de concessões 
baixado pelo governo federal em agosto, 
pretende continuar atuando no exterior, 
especialmente na América Latina, onde 
mantém canteiros na Colômbia, Vene
zuela, Argentina e Peru. Eles representam 
historicamente 10% da receita líquida 

da construtora, de 5,1 bilhões de reais. 
A experiência mostra que cada país 

tem suas características e é preciso ser 
flexível para fornecer serviços a uma 
comunidade internacional, continua 
o executivo. "A Colômbia é muito r i 
gorosa e suas empresas organizadas, 
enquanto a Venezuela mostra maior 
dependência dos financiamentos brasi
leiros", compara Avancini. 

A carência de infraestrutura generali
zada na América Latina e a experiência 
acumulada em 32 anos de internacio
nalização levaram o Grupo Odebrecht, 
outro gigante do setor de construção, a 
inaugurar, cerca de quatro anos atrás, 
um novo braço de negócios, tornando-
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-se investidor em infraestrutura dentro 
e fora do Brasil. Esse flanco empreen
dedor desenhou uma expansão recen
te importante no grupo e já se delineia 
entre os seus interesses prioritários. A 
empresa está presente em Angola, Peru 
e Colômbia e busca oportunidades no 
Panamá e na República Dominicana. 
A perspectiva de expansão nos próxi
mos anos tem ritmo progressivo, prevê 
Luiz Mameri, presidente da Odebrecht 
Internacional. "A ideia de investir é um 
reforço da nossa integração, com visão 
de mais longo prazo do que a prestação 
de serviços". Não é tímido o horizonte 
vislumbrado pelo grupo: "Os ativos no 
exterior deverão triplicar da parcela 

atual de 10%, em quatro ou cinco 
anos", segundo Mameri, ou seja, par
tirão de 5 bilhões de dólares em 2011 
para 15 bilhões em 2016. 

Foi quase natural o caminho percor
rido do status de construtor de pon
tes, aeroportos e estradas sob enco
menda até o de gestor de projetos de 
infraestrutura e logística, relata o exe
cutivo. Tradicional construtor de gran
des estruturas públicas sob encomenda 
- há 49 projetos em curso -, a empresa 
buscou uma matriz de risco mais equi
librada, diversificando atividades e ex
pondo-se a um novo mercado. A estreia 
aconteceu em território nacional, em 
Rondônia, com a Hidrelétrica de Santo 

Antônio. "Depois de investir 150 mi
lhões de reais em seis anos em estudos 
para a construção da usina, a Odebre-
cht percebeu a viabilidade de se tornar 
uma operadora de energia e criou a 
subsidiária Odebrecht Energia", diz. 
O segundo projeto aconteceu em Cha-
glla, hidrelétrica no Peru, e de lá para 
cá a empresa não parou mais. 

Não se pode negar que as duas ati
vidades exigem expertises muito di
ferentes. "A visão de investidor é de 
muito mais longo prazo que a de cons
trutor sob encomenda, requer estudos 
aprofundados e fôlego para correr ris
cos", afirma Mameri. Mas a Odebrecht 
decidiu assumir esse papel inclusive 
em outros continentes, além da Amé
rica Latina. A cada licitação realizada 
por governos locais, identifica a possi
bilidade de participar, especialmente 
no formato de funding, uma vez que, 
como é sabido, os governos da América 
Latina e Africa, onde tem atuado com 
frequência, enfrentam dificuldades 
profundas de captação de recursos, e 
este é o motivo das situações precárias 
que apresentam suas estradas, pontes 
e terminais portuários. O aumento da 
demanda verificada nos últimos anos 
só tem agravado os problemas. 

0 projeto de irrigação em Olmos, no 
estado de Lambayeque, no Peru, em fa
se inicial de execução, é um exemplo de 
solução criativa de funding encontrada 
pelo governo peruano junto à iniciativa 
privada. "O governo regional dispunha 
de uma área ampla para ser cultivada, 
mas seu caixa não lhe permitia finan
ciar sozinho os 250 milhões de dólares 
da implantação do projeto de irrigação. 
Por isso, estruturou uma licitação entre 
grupos investidores e entregou a in
cumbência a três deles, entre os quais 
a Odebrecht, que por sua vez promo
veram um leilão e selecionaram 15 em
presas agrícolas, cujo papel no projeto 
foi adquirir terras e se comprometer 
a cultivar produtos de exportação, a 
exemplo de cana-de-açúcar, milho, aba
cate, cítricos, aspargos e páprica. 

Houve interessados peruanos, chile
nos e outros do agribusiness. Os recursos 
captados na venda das terras financiarão 
o projeto de irrigação, em fase atual de im
plantação, e ele permanecerá sob a gestão 
das três empresas, entre as quais a Ode
brecht, pelo período de 30 anos. - THAÍS COSTA 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 44-45, out./ nov. 2012. 




