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Economia
Perigo nas linhas
Ações de ladrões em dutos da
Petrobrás geram riscos e prejuízos

Financiamentos
Para o BNDES, investimentos
no País estão sendo retomados

Agronegócio
Alta de 33% no frete corrói
ganho de safra recorde em MT

A entrada de construtoras es-
trangeiras só não é maior por-
que as regras nacionais são res-
tritivas. Boa parte dos editais
exige que o participante tenha
empresa instalada no Brasil e
apresente certificados e certi-

dões existentes apenas no mer-
cado interno, explica o advoga-
do do escritório Emerenciano,
Baggio e Associados, Robertson
Emerenciano.

Por causa das restrições, al-
guns grupos tentaram no ano
passado comprar participações
em construtoras menores no
Brasil. “Mas, hoje, quem tem
uma posição privilegiada quer
um preço alto. É o custo da opor-
tunidade. Assessoramos dois
processos de compra que não fo-
ram adiante”, diz Emerenciano.

Segundo ele, as empresas que-
riam atuar em obras públicas e
no programa Minha Casa Mi-
nha Vida. “Mas nosso mercado
ainda é muito fechado.”

Uma alternativa para explorar
as obras locais é por meio de par-
cerias com empresas nacionais.
Na licitação internacional do Ro-
doanel Trecho Norte, das 18
companhias estrangeiras, 14 en-
traram no processo em conjun-
to com companhias brasileiras.
Embora muitas construtoras lo-
cais ainda torçam o nariz para a
chegada das estrangeiras, no ca-
so do empreendimento paulista
a presença foi bem-recebida.

A explicação é que, em alguns
trechos, o edital exigia compro-
vação de experiência na cons-

trução de grandes túneis, expli-
ca o diretor-presidente da Der-
sa (estatal que gerencia o proje-
to), Laurence Casagrande Lou-
renço. “Poucas empresas pode-
riam comprovar essa experiên-
cia, o que reduziria o número de
interessados. Com a licitação in-
ternacional, a competição au-
menta.”

Na avaliação de Victório Du-
que Semionato, diretor executi-
vo da Mendes Júnior, que ven-
ceu um lote do Rodoanel com a
espanhola Isolux, esse tipo de
parceria será frequente daqui pa-
ra a frente. Com projetos maio-
res, diz ele, o objetivo é diluir ris-
cos e melhorar a competitivida-
de. “Ao contrário do que ocorria
antes, em que o poder público

contratava só a construção civil
ou o fornecimento dos equipa-
mentos, hoje ele contrata uma
solução. A construtora tem de
entregar tudo.”

Projetos. Mas não é apenas a
construção civil que tem atraído
estrangeiros. A elaboração de
projetos tem incentivado o de-
sembarque de companhias euro-
peias e asiáticas no Brasil. Um
dos casos mais polêmicos foi o
contrato assinado pelo governa-
dor de Brasília, Agnelo Queiroz,
com a Jurong Consultants, de
Cingapura, para fazer o planeja-
mento estratégico da capital.

O contrato causou protestos
do Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB) e de familiares do

arquiteto Oscar Niemeyer, que
projetou Brasília. Juntos, lança-
ram a campanha “Niemeyer
sim! Brasília By Cingapura Não”.

Em São Paulo, o governo do
Estado também contratou a em-
presa italiana Geodata para fa-
zer os projetos da linha 5 do me-
trô da capital. Na avaliação do
presidente do Sindicato da Ar-
quitetura e da Engenharia (Si-
naenco), José Roberto Bernasco-
ni, se essas empresas vierem tra-
balhar nas mesmas condições da-
das às companhias nacionais, na-
da vai mudar. “O governo diz
que não tem gente suficiente e
preparada para fazer projetos no
Brasil. Mas ele não tem permiti-
do que a engenharia trabalhe di-
reito.” / R.P.

● Enquanto as construtoras es-
trangeiras começam a desembar-
car no Brasil para aproveitar as
oportunidades de negócios, as
empreiteiras nacionais estão de
olho no mercado internacional. O
último destino eleito pelas empre-
sas brasileiras foi a África. Cons-
trutoras como Camargo Corrêa,
Andrade Gutierrez e Odebrecht
têm conseguido garantir espaço,

apesar da agressividade dos chi-
neses que derrubam os preços
nas licitações.

Desde as décadas de 80 e 90,
quando o País viveu sob intensa
paralisia no setor de construção
civil, as empreiteiras decidiram
diversificar a carteira de obras.
Assim, se o mercado interno esti-
ver desaquecido, os projetos in-
ternacionais podem compensar
as perdas, e vice-versa. Essa tam-
bém é a receita que as europeias
tentam seguir. Sem projetos nos
mercados de origem, elas que-
rem diversificar os negócios para
reduzir os prejuízos. / R.P.

Crise europeia e boom de licitações
atraem construtoras estrangeiras
De olho nas licitações de grandes obras de infraestrutura previstas para este e para os próximos anos, empresas desembarcam no País
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bilhões de reais em contratos de obras de infraestrutura já estão nas mãos de construtoras
estrangeiras, e esse valor deve aumentar com a lista de novas licitações previstas para este ano
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Exigências impedem
participação ainda maior

& NEGÓCIOS

10

LEONARDO BERENGER -UFOTOGRAFIA- 24-08-12

Empresas
brasileiras fazem o
caminho contrário

Contratos. Obra do empresário Eike Batista, o superporto do Açu, no distrito de São João da Barra, Estado do Rio, é uma dos destaques na infraestrutura

Construtoras precisam
estar instaladas no País
e, por isso, recorrem a
compras e parcerias com
empresários brasileiros

Renée Pereira

A forte depressão da econo-
mia europeia e o aperto fiscal
nas contas públicas fizeram
as construtoras estrangeiras
atravessarem o oceano para
disputar novos negócios no
Brasil. De olho na extensa lis-
ta de obras que será licitada
neste e nos próximos anos,
elas desembarcaram no País
com apetite redobrado e já so-
mam contratos superiores a
R$ 10 bilhões. Até agora, as
empresas mais ativas são as
espanholas Isolux Corsán, Ac-
ciona e Copasa.

A carteira de projetos dessas
companhias inclui grandes em-
preendimentos como quatro lo-
tes do Rodoanel Trecho Norte
de São Paulo, a linha de transmis-
são entre Macapá e Manaus, as
BRs 116 e 324, a linha 4 do metrô
de São Paulo e os quebra-mares
do superporto do Açu, do empre-
sário Eike Batista.

Apesar das limitações da legis-
lação local para a entrada de
construtoras estrangeiras no
País, a expectativa é que a lista
aumente com os novos pacotes
de rodovias, ferrovias, portos e
aeroportos, lançados no segun-
do semestre do ano passado.
Além disso, no ano que vem deve-
rá ser licitada a obra do Trem de
Alta Velocidade (TAV), que exigi-
rá empresas com experiência
nesse tipo de projeto.

A Copasa, que acaba de vencer
um lote do Rodoanel Trecho
Norte em parceria com a brasilei-
ra Constran, já avisou que está
estudando um consórcio com
empresas espanholas para parti-
cipar da licitação.

Segundo o presidente executi-
vo da companhia no Brasil, Her-
menegildo Moreno, há muitas
oportunidades de negócios no
Brasil. Antes do Rodoanel, a em-
presa já havia construído um em-
preendimento imobiliário na Ba-
hia, além de vencer a licitação de
um terminal rodoviário em Belo
Horizonte, em Minas Gerais.

No pequeno escritório instala-
do no bairro do Pacaembu, na ca-
pital paulista, ele destacou que a
empresa está de olho em tudo,
especialmente nos projetos fer-
roviários e rodoviários que serão
licitados neste ano. “Na Espa-

nha, a situação está muito com-
plicada. Uma saída natural é o
Brasil, onde o volume de obras é
muito grande.”

Mais do que vontade de am-
pliar as fronteiras, a entrada no
Brasil é uma salvação para as es-
trangeiras, que precisam aumen-
tar a receita em queda na Euro-
pa. A licitação internacional do
Rodoanel Trecho Norte, por
exemplo, demonstrou essa ne-
cessidade. O processo contou
com 18 companhias estrangei-
ras, entre espanholas, italianas,
portuguesas, francesas, argenti-
nas e coreanas. As estrangeiras
levaram quatro dos seis lotes.

Investimento. Sozinha, a espa-
nhola Acciona arrematou dois lo-
tes da obra, cujos investimentos
somam R$ 1,4 bilhão. A empresa
já participa de outros projetos
no Brasil e frequentemente tem
sido vista nos leilões de conces-
são do governo federal. Um dos

primeiros foi a concessão da
BR-393, licitada em 2007 pelo en-
tão presidente Lula. A compa-
nhia também conquistou impor-
tantes contratos com a empresa
de Eike Batista para construção

de um estaleiro e de quebra-ma-
res no superporto do Açu. No to-
tal, os projetos no País somam
algo em torno de R$ 3,5 bilhões.

Tão agressiva como a Acciona,
a Isolux Corsán foi além. Trans-

feriu a sede para o Brasil e aboca-
nhouprojetos estratégicos do go-
verno paulista. Além do Rodoa-
nel, cujo contrato soma R$ 647
milhões, a empresa também é
responsável pela construção da
linha 4 do metrô de São Paulo e
da linha de transmissão que vai
ligar Manaus e o Amapá ao siste-
ma interligado. A espanhola tem
cerca de R$ 5 bilhões em contra-
tos no Brasil.

A presença de construtoras es-
trangeiras no País, no entanto, já
desperta mal-estar entre as em-
presas nacionais. “Algumas es-
tão praticando preços muito bai-
xos e, no fim, não vão entregar o
que prometeram”, afirma o pre-
sidente da Associação Paulista
de Empresários de Obras Públi-
cas (Apeop), Luciano Amadio.

Ele se refere ao caso da espa-
nhola OHL (comprada pela con-
terrânea Abertis), que arrema-
tou 5 dos 7 lotes de rodovias fede-
rais, mas não cumpriu o crono-

grama de investimentos.
Outro executivo do setor de

construção civil, que prefere não
se identificar, lembra que a Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA) contratou a chinesa Citic
para construir uma coqueria e te-
ve complicações. Apesar disso,
as asiáticas continuam rondan-
do o País para tentar expandir os
negócios por aqui. Diferente-
mente de espanhóis, italianos e
portugueses, os chineses têm
problemas de adaptação por cau-
sa da língua e da cultura.

A maioria das empresas estran-
geiras acaba trazendo toda a
equipe de diretoria para coman-
dar as obras no País. Por isso, os
chineses têm mais dificuldade. A
espanhola Copasa já começou a
selecionar a equipe que virá para
o Brasil comandar as obras do
Rodoanel. Além de diretores, ela
trará engenheiros. “Na Espanha
sobra esse tipo de profissional.
Aqui, falta”, diz Moreno.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jan. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




