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já que aprenderam a viver em um ambiente 
de incerteza política e econômica”, explica.

ALÉM DAS CONCESSÕES 
O reforço do investimento no México é 
um exemplo da amplitude que a Ode- 
brecht pretende dar a seus projetos na Amé
rica Latina. Habituada a participar de proje
tos governamentais nos países em que atua, 
a empresa quer agora se tomar investidora 
direta de projetos na região. Para organizar 
essa intenção, a empresa criou no ano pas
sado a Odebrecht Latinvest, braço de cons
trução e investimentos em obras na região. 
A ideia é a empresa se tomar também ope
radora dos projetos, além de executora.

“A Odebrecht começou em 2005 a fa
zer investimentos em alguns ativos e, em 
agosto do ano passado, resolvemos agre-

ra investimentos no setor de transporte e 
logística e temos uma tecnologia de cons
trução muito desenvolvida. Estamos bus
cando justamente agregar valor à necessi
dade desses países”, diz Barata. Em 2012, a 
receita bruta da Odebrecht foi de US$ 11,45 
bilhões nos países da região, que contri
buem com 27,7% de seu faturamento de 
US$ 41,32 bilhões em 2012.

Esse tipo de expansão, contudo, está liga
do a países nos quais as incertezas nos ce
nários político e econômico são mais redu
zidas e permitem às empresas trabalharem 
com investimentos de longo prazo. “Quan
to mais estável for o ambiente, menor se
rá o risco e assim a empresa privada estará 
disposta a investir mais e terá uma taxa de 
retomo menor. Qualquer instabilidade de 
regras mexe no risco regulatório, e isso in-

gar esse ativos na Latinvest. Organiza
mos a empresa para que ela pudesse fazer 
a operação e a execução desses investi
mentos e continuasse a operá-los depois 
de prontos”, detalha Jorge Barata, diretor 
executivo da Odebrecht Latinvest.

Atualmente, a atuação da Latinvest está 
voltada para o Peru, país tradicionalmente 
parceiro da Odebrecht, com obras que de
vem ser o foco da nova empresa, na área de 
transporte e logística, seja com estradas e 
portos, seja com obras de metrô e trem ur
bano. Desde sua chegada ao país, a empre
sa já investiu em cerca de 60 obras, incluin
do 2.500 quilômetros de estradas e quatro 
hidrelétricas. Atualmente ligados a Latin
vest, estão em execução a construção de um 
eixo bimodal (hidrovia e rodovia), que deve 
ligar o estado do Acre a uma saída portuária 
no oceano Pacífico e de uma série de rodo
vias pelo país e um projeto de gás que deve 
desembocar em uma usina termoelétrica.

Também há um projeto em execução na 
Colômbia - a duplicação da chamada Ruta 
dei Sol - e o interesse em investir em países 
como Panamá, México e Paraguai. “Exis
te uma grande demanda nesses países pa

terfere no preço da tarifa do projeto”, expli
ca o professor Gesner Oliveira.

E o risco de instabilidade menor abre 
espaço não apenas para projetos com go
vernos, mas também para ações exclusi
vamente ligadas ao setor privado. “Nossa 
política é a de sempre estarmos associa
dos com empresas locais. Não é uma regra, 
mas isso ajuda na parte de gestão empresa
rial”, diz Weyll, citando os projetos no se
tor sucroalcooleiro que a companhia deve 
desenvolver no México.

No setor de combustíveis, além dos re
nováveis, a Odebrecht, assim como todo 
o mercado, está aguardando a alteração 
das regras para exploração de petróleo no 
país, que devem diminuir a concentração 
da produção pela Pemex. “Nosso posicio
namento é aguardar as definições que es
tão em curso. Existem debates que estão 
amadurecidos sobre o tema, mas que es
tão no nível do Estado mexicano”, ressal
ta Weyll. A mudança constitucional ain
da tramita no Congresso mexicano e não 
tem data para ser aprovada, mas a empre
sa brasileira está acompanhando o pro
cesso, já de olho em possíveis parcerias. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 429, p. 26-27, nov. 2013.




