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RESUMO 

 

O Brasil tem enfrentado uma crise financeira que foi bastante expressiva no setor da 

construção civil. As políticas governamentais que impulsionavam o crescimento e 

internacionalização de empresas do setor de construção foram reduzidas, gerando retração do 

setor. Esse trabalho objetiva identificar o padrão de operação de empresas de engenharia e 

construção de médio e grande porte diante deste panorama recente do setor da construção civil. 

Para isso, foram selecionadas seis empresas representativas para o estudo. Com base nas 

empresas selecionadas utilizou-se de notícias do setor, relatórios anuais, dados publicados e 

entrevistas a profissionais da área como fontes de dados. Os dados foram analisados por 

empresa, tendo-se traçado suas linhas do tempo e identificado seus padrões de atuação. A 

análise geral mostrou que houve mudanças na estrutura organizacional das empresas, busca por 

obras em iniciativa privada, acordos de recuperação judicial, adoção de medidas de compliance, 

alienação de ativos, mudança da identidade visual das marcas e busca por soluções tecnológicas 

em seus processos, tendo-se concluído que as principais empresas do ramo de construção e 

engenharia realmente estão realizando diversas estratégias para conseguir superar a situação em 

vista do momento crítico.  

 

Palavras-chave: Construção Brasileira. Crise na Construção Civil. Estratégias de 

Competitividade. Construção Internacional. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazil has been facing a financial crisis that was very significant in the construction sector. 

Government policies that drove the growth and internationalization of construction companies 

have been reduced, causing the sector to shrink. This work aims to identify the operating pattern 

of medium and large engineering and construction companies in view of the recent panorama 

of the construction sector. For this, six representative companies were selected for the study. 

Annual reports, industry news, published data and interviews with area related professionals 

were used as data sources of the companies evaluated in this work. Data were analyzed by 

company, their timelines were traced and their performance patterns identified. The overall 

analysis showed that there were changes in the organizational structure of companies, search 

for works within private initiative, judicial reorganization agreements, adoption of compliance 

measures, disposal of assets, change of brand visual identity and search for technological 

solutions in their processes. It has been concluded that leading construction and engineering 

companies are actually applying various strategies to overcome the situation in view of the 

critical moment. 

 

Keywords: Brazilian Construction. Crisis in Construction. Competitive Strategies. 

International Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é um dos setores do Brasil de grande impacto na economia e um 

dos que mais gera empregos. Em 2016 estimou-se que 13,4% da força de trabalho do país atuava 

neste ramo, correspondendo a 6,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada.  

(CONSTRUBUSINESS, 2016). 

Este setor também atua no bem-estar social, diminuindo o déficit habitacional e no 

desenvolvimento do país de forma geral, com investimentos em infraestrutura (média de R$ 

114 bilhões entre 2007 e 2014), levando a melhorias em setores de transporte, energia e 

telecomunicações (CONSTRUBUSINESS, 2016). Programas do governo como o PAC 

estimularam o desenvolvimento da construção civil, em especial no setor de infraestrutura 

(BRASIL, 2007). Entre 2004 e 2013 a economia do país de forma geral estava em expansão, 

com taxa de crescimento médio de 4,0% ao ano (PAULA; PIRES,2017). 

Porém, apesar da prosperidade ocorrida ente 2004 e 2013, a partir de 2014 o panorama 

alterou-se dado a crise econômica que atingiu o país ocasionando severa retração na indústria. 

Entre 2015 e 2016 a taxa de crescimento média do PIB foi negativa de 3,7% (PAULA; 

PIRES,2017). A construção civil foi um dos setores mais afetados, tanto que os investimentos 

no setor tiveram redução de R$733,8 bilhões em 2014 para R$529 bilhões em 2016, houve o 

fechamento de aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho registrado e ocorreu queda de 

cerca de 16% do PIB da cadeia da construção (CONSTRUBUSINESS, 2016).  

 Alguns aspectos políticos e judiciais também agravaram o cenário do setor da 

construção civil como a operação Lava Jato, que expôs esquemas de corrupção de empresas 

importantes para o setor, fragilizando-o (ROSSI; MELO, 2017). 

Em meio a um momento desfavorável, existem estratégias que podem ser realizadas 

para que as empresas da indústria da construção recuperarem-se da crise. A tomada de decisão 

para internacionalização e diversificação dos negócios, por exemplo, são medidas que podem 

ser eficazes para superar crises localizadas, podendo vir a propiciar às empresas uma gama 

variada de mercados, não dependendo apenas da situação financeira de um país ou área de 

negócio (MUTTI; BRIDI; MIRANDA, 2018). Esta decisão da internacionalização é 

interessante para as empresas brasileiras por proporcionar a oportunidade de trabalhar com 

moedas mais fortes, contribuindo na economia do país. Outro movimento que ganhou forças é 
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movimento das construtechs, que são startups da construção civil que deslancharam em meio 

à crise. Muitas delas são formadas por profissionais experientes no ramo da construção que 

aproveitaram o período de recessão para empreender na busca de soluções para problemas 

enfrentados no setor (EXAME, 2019). 

Neste trabalho, busca-se analisar estas e outras medidas que as empresas do setor 

tomaram para prosseguir com sua atuação no mercado diante da crise. O intuito é observar quais 

as estratégias de inovação e mudanças de perspectivas por parte dos gestores das principais 

empresas do ramo de engenharia e construção a fim conseguir superar a situação em vista do 

momento crítico. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Identificar o padrão de operação de empresas de engenharia e construção de grande 

porte diante do panorama recente do setor da construção civil. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

a) Conhecer o panorama atual das principais empresas de engenharia e construção do 

Brasil;  

b) avaliar o padrão de operação doméstica e internacional das grandes empresas de 

construção brasileiras após 2013; 

c) identificar mudanças na cultura organizacional das empresas; 

d) traçar a linha do tempo das empresas a partir de 2013; 

e) apresentar a variação de índices econômicos das empresas em estudo desde 2013; 

f) conhecer a opinião de especialistas sobre o assunto. 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho busca solucionar a seguinte questão de pesquisa: Quais as 

mudanças ocorridas no padrão de operações das principais empresas de engenharia e construção 

diante do panorama recente do setor? 

 

1.3 DELIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 

Delimitou-se que no estudo seria abordado apenas as principais empresas de 

engenharia e construção, de forma a representar o panorama geral. Portanto, realizou-se o 

estudo de seis empresas consideradas representativas para o setor. O trabalho tange áreas 

jurídicas e financeiras, porém manteve-se apenas uma breve exposição destes temas, sem 

análises mais complexas por questão de escopo. A principal limitação do trabalho foi o acesso 

às informações das empresas dado que a pesquisa utilizou dados publicados como notícias, 

relatórios e sites das empresas. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente capítulo traz uma breve introdução ao tema, os objetivos, questão de 

pesquisa, delimitações e limitações. No Capítulo 2 apresenta-se a Revisão Bibliográfica. Este 

capítulo é dividido nos itens 2 .1 Construção Brasileira e 2.2 Construção Internacional. No item 

2.1 aborda-se sobre o recente panorama econômico dos investimentos realizados no setor de 

construção e engenharia no Brasil. No item 2.2 comenta-se dos processos de 

internacionalização de empresas brasileiras, determinantes e estratégias utilizadas para 

internacionalização.  

O capítulo 3 aborda o método escolhido, que foi o estudo de caso dado o tema do 

trabalho ser um fenômeno em contexto atual e ser difícil defini-lo. Em seguida, apresentou-se 

o processo de escolha das empresas e da coleta de dados, que inclui a análise dos documentos 

e a consulta a profissionais. 

O capítulo 4 é dedicado aos resultados. Inicia-se no item 4.1 com um panorama geral 

realizado separadamente para cada uma das empresas. Em seguida, no item 4.2, são 
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apresentadas as linhas do tempo contendo as obras de cada uma das empresas de 2013 até 2019. 

No item 4.3, expõem-se indicadores econômicos (receita líquida e ebtida) de cada uma das seis 

empresas estudadas de 2013 até 2019. Por fim, no subcapítulo 4.5, é apresentada uma análise 

do setor com base em entrevistas realizadas com experts da área. 

No capítulo 5 apresentam-se as conclusões, que foram as tendências notadas tanto nos 

dados coletados quanto nas entrevistas, bem como sugestões para trabalhos futuros. Em seguida 

identifica-se as referências bibliográficas, as fontes de dados e os apêndices.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONSTRUÇÃO BRASILEIRA 

 

O Brasil, no início desta década, mantinha uma imagem de país emergente e dinâmico 

para o mundo. Com uma economia estável, políticas inclusivas que buscavam diminuir a faixa 

de pobreza e uma indústria internacionalizando-se, as perspectivas de crescimento eram altas 

(CERVO; LESSA, 2014). Em 2010 a cadeia da construção civil gerava cerca de 8% do PIB do 

Brasil, aproximadamente R$ 300 bilhões, além de gerar empregos para 11,3 milhões de pessoas 

(CONSTRUBUSINESS, 2012). Pereira (2019) considera como principais fatores do grande 

impacto deste setor na economia: 

 Linhas de Financiamento habitacional; 

 Redução de impostos de matérias da construção; 

 Investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 

 Infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014; 

 Infraestrutura para os Jogos Olímpicos de 2016; 

O PAC foi lançado em 22 de janeiro de 2007 com finalidade de proporcionar um 

crescimento sustentável da nação, com promessas de diminuir o desemprego, impulsionar 

ascensão econômica e melhoria da qualidade de vida da população em geral (MACEDO, 2011). 

O programa pretendia aumentar o investimento público, estimular investimento privado e 

diminuir obstáculos para o crescimento como a grande burocracia nos processos. Para seu 

funcionamento, dependeria do poder judiciário, legislativo, empresários e trabalhadores. O 

programa foi distribuído em cinco blocos: “Investimento em infraestrutura; estímulo ao crédito 

e ao financiamento; melhora do ambiente de investimentos; desoneração e aperfeiçoamento do 

sistema tributário; medidas fiscais de longo prazo” (BRASIL, 2007, p.4). 

Os investimentos previstos para a infraestrutura foram cerca de R$ 503 bilhões 

distribuídos nos setores de logística, energia e infraestrutura social, divididos conforme Figura 

1. A parte de logística abrange obras de mobilidade de vários modais como rodovias, ferrovias, 

hidrovias, portos e aeroportos. O setor de energia inclui exploração e transporte de gás natural, 

petróleo e outros combustíveis renováveis, além do investimento em geração de energia elétrica 

de modo geral; a infraestrutura social inclui projetos relacionados à mobilidade urbana como 

metrôs e também projetos referentes a saneamento e qualidade de vida, como o programa Luz 

para Todos e Pro Água Nacional.  
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Figura 1 – Investimento em Infraestrutura de PAC em bilhões de reais 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2007). 

 

Esse volume de investimentos foi realizado objetivando-se: “eliminar os principais 

gargalos que podem restringir o crescimento da economia; reduzir custos e aumentar a 

produtividade das empresas; estimular o aumento do investimento privado; reduzir as 

desigualdades regionais ” (BRASIL, 2007, p.2). 

O estímulo ao crédito e ao financiamento vem como auxílio ao desenvolvimento 

econômico e social, dando ênfase ao crédito habitacional e crédito para investimentos de 

infraestrutura a longo prazo.  Esta tendência do incentivo ao financiamento de crédito por ser 

acompanhada conforme Figura 2, que mostra o desembolso do sistema BNDES desde 2008 até 

2019 nos ramos de comércio e serviços, agropecuária , indústria e infraestrutura (BNDES, 

2019b). Nota-se que 2013, 2014 e 2015 foram os anos com maior investimento e que de 2015 

para 2016 houve uma queda de 58% do investimento. Essa tendência também é observada na 

Figura 3, que apresenta o desembolso apenas para o setor de infraestrutura, no qual a queda de 

2015 para 2016 foi cerca de 50%. 
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Figura 2 – Desembolso do sistema BNDES em milhões de reais 

 

Fonte: Adaptado de BNDES (2019b). 

Figura 3 – Desembolso do sistema BNDES para setor de infraestrutura em milhões de reais 

 

Fonte: Adaptado de BNDES (2019b). 

O PAC apresenta um documento de forma a mostrar e justificar suas medidas. Um dos 

gráficos deste documento é exibido na Figura 4 que ilustra a importância do estímulo ao crédito 

bancário, relacionando o crescimento do volume de operações de crédito realizado pelas 

instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ao crescimento do PIB nos períodos de 

dezembro de 2002 a novembro de 2006 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019). O Sistema 

Financeiro Nacional envolve toda a organização de operação financeira do Brasil, conforme 
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Almeida (2018), “o Sistema Financeiro Nacional (SFN) diz respeito ao conjunto de instituições, 

públicas e privadas, que compõem o mercado financeiro brasileiro”. 

Figura 4 – Volume de operações de crédito do SFN e aumento do PIB 

 

Fonte: Brasil (2007). 

Como forma de incentivo ao setor privado, o PAC previa também algumas medidas 

para aperfeiçoar o sistema tributário, de forma a promover principalmente setor de construção 

civil e infraestrutura. A ideia seria, com isso, realizar um incentivo do investimento privado, 

com medidas de desenvolvimento tecnológico, fortalecimento micro e pequenas empresas 

(BRASIL, 2007). 

 A projeção era para que em 2016 o setor da construção se desenvolvesse tanto que 

conseguiria absorver 6,2 milhões de trabalhadores com carteira registrada. Porém, entre 2014 e 

2016 houve uma redução dos investimentos na construção de R$ 733,8 bilhões para R$ 529 

bilhões. Como resultado foram fechados cerca de 1 milhão de postos de trabalho com carteira 

assinada e queda estimada de 16% do PIB da cadeira da construção se comparado com 2014 

(CONSTRUBUSINESS, 2016).  

Essa queda nos investimentos é resultado da crise financeira que o país tem passado, 

deixando um cenário de diminuição dos investimentos, crise fiscal, desemprego e recessão 

(CONSTRUBUSINESS, 2016). Segundo Paula e Pires (2017), desde 1980 a economia do país 

passa por períodos de crescimento seguidos de desacelerações, em um movimento circular. O 

Quadro 1 mostra as variações percentuais do PIB de 2001 a 2015 e variações da parcela do PIB 

de três setores: a agricultura, a indústria e serviços. Na Figura 5 apresenta-se estes valores 

percentuais em forma de gráfico e no Quadro 2 observam-se os períodos de aceleração e 

desaceleração do PIB, no qual identifica-se que esta mudança de crescimento ou diminuição do 

valor percentual ocorre em no máximo dois anos.  
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Quadro 1 – Percentual de aumento do PIB ao longo dos anos geral e nos setores de agricultura, 

indústria e serviço 

 

Fonte: IBGE (apud PAULA; PIRES, 2017). 

 

Figura 5 – Percentual de aumento do PIB ao longo dos anos 

 

Fonte: IBGE (apud PAULA; PIRES, 2017). 

 

PIB Agricultura Indústria Serviço

2001 1,4 5,2 5,4 2,1

2002 3,1 8 15,2 3,1

2003 1,1 8,3 4,6 1,0

2004 5,8 2,0 -0,5 5,0

2005 3,2 1,1 6,8 3,7

2006 4,0 4,6 6,5 4,3

2007 6,1 3,2 2,9 5,8

2008 5,1 5,8 4,1 4,8

2009 -0,1 -3,7 -2,1 2,1

2010 7,5 6,7 14,9 5,8

2011 3,9 5,6 3,3 3,4

2012 1,9 -3,1 -2,1 2,9

2013 3,0 8,4 -3,0 2,8

2014 0,5 2,8 -1,5 1,0

2015 -3,8 3,6 -6,3 -2,7
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Quadro 2 – Movimentos de aceleração e desaceleração do PIB  

 

Fonte: IBGE (apud PAULA; PIRES, 2017). 

 

Essa tendência dos períodos de aceleração seguidos de desaceleração do PIB também 

é percebida na Figura 6, que mostra o acompanhamento do percentual de crescimento do PIB 

per capta de 2000 a 2015. Segundo IBGE (2019) este é um indicador que mostra o poder de 

compra da população do local em estudo, que neste caso abrange todo território nacional. 

 

Figura 6 – Acompanhamento da taxa de crescimento real do PIB per capita 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Desaceleração

Desaceleração

Status

Desaceleração

Desaceleração

Aceleração

Desaceleração

Desaceleração

Aceleração

Aceleração

Desaceleração

Aceleração

Desaceleração

Aceleração

Aceleração
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Além da crise econômica, o setor da construção civil foi acometido com a Operação 

Lava Jato, que descobriu uma série de contratos ilícitos envolvendo as maiores construtoras do 

país. A operação tem este nome pois no seu início, em 2009, estava sendo investigada uma 

organização criminosa que possuía rede de postos de combustíveis.  Suspeitava-se de que havia 

um esquema de lavagem de dinheiro nesse posto de combustível que tinha também uma 

lanchonete, uma lavanderia e uma caixa de câmbio (PEREIRA et al., 2019). Os investigadores 

desconfiaram que o esquema criminoso era grande, e apelidaram-no de Lava Jato, inspirados 

pela lavanderia que ficava junto ao posto e também de forma a fazer uma brincadeira, já que o 

lava jato é um equipamento é utilizado para limpeza. A palavra Jato, faz alusão também ao fato 

de o que estava sendo investigado ser muito grande, então não estariam lavando carros, e sim 

algo maior, como Jatos (NETTO, 2016). Apesar do rumo das operações ter mudado ao longo 

dos anos, o nome ficou consagrado. 

 Em 2014 foram liberados mandatos de busca e apreensão de uma empresa relacionada 

ao ex-diretor de abastecimento da Petrobrás, que em seguida foi preso. A partir desta etapa a 

Petrobrás auxiliou a investigação com acessos a diversos documentos que avançaram o 

processo investigativo. Um dos pontos levantados foi a conduta de certas empresas que 

corromperam agentes públicos com pagamento de propinas. Em vista disso, no mês de setembro 

de 2014, grandes empresas da construção como Camargo Corrêa, OAS e Odebrecht foram 

descobertas por estarem envolvidas em sistemas de propinas pagos para executivos da Petrobrás 

e agentes públicos, além de organizar cartéis (PEREIRA et al., 2019). Estas empresas que 

possuíam capacidade técnica para liderar grandes obras no país formaram o “Clube das 16”, no 

qual reuniam-se para decidir qual empresa ficaria com a obra e acertar o valor a ser pago em 

propina. Para serviços prestados para a Petrobrás, por exemplo, os empresários previam uma 

margem de lucro de 10% a 20% em seus projetos. Sem o superfaturamento e o pagamento de 

propina, a empresa era excluída das próximas negociações e ainda poderia ter problemas como 

falta de pagamento e não aprovação dos aditivos (NETTO, 2016). Estimou-se que elas 

realizavam estes esquemas há pelo menos 10 anos (PEREIRA et al., 2019). Em seu trabalho, 

Pereira et al. (2019) avaliaram índices econômicos como giro do ativo, margem líquida e 

rentabilidade do ativo para empresas do setor da construção e concluiu que a Operação Lava 

Jato realmente impactou as atividades de rentabilidade. 

2.2 CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL 

 

As empresas envolvidas nos processos investigatórios são em sua maioria empresas 

exportadoras de serviços de engenharia e construção, sendo que suas operações podem ter 

sofrido as consequências dos eventos referidos. A construção internacional é área que estuda 

os movimentos da indústria da construção em escala global. Neste contexto, é importante a 

clareza de algumas definições como a diferença de multinacional e internacional. Huszagh, Fox 

e Day (1985 apud MUTTI; BRIDI; MIRANDA, 2018), apresentam uma definição muito 

didática destes termos, conforme Figura 7. 
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Figura 7 – Definição de termos relacionados a atuação no mercado internacional 

 

Fonte: Huszagh, Fox e Day (1985, apud Mutti; Bridi; Miranda, 2018). 

 

Para Mawhinney (2001), a construção internacional ocorre quando uma empresa busca 

realizar um projeto em um país que não é o seu de origem. Porém, segundo o autor, essa 

definição pode trazer alguns conflitos no mundo globalizado, dado que uma empresa pode ter 

variadas configurações, como por exemplo, possuir proprietários de nacionalidades diferentes. 

Já Bon e Crosthwaite (2000) sugerem que a ideia de construção internacional está mais 

relacionada com um projeto em um determinado país no qual competem empresas domésticas 

e empresas estrangeiras. 

O fenômeno da construção internacional não é novo. Em 1841 a Thomas Brassey 

realizou a obra de estrada de ferro Paris-Brassey com mão de obra inglesa e irlandesa. Essa 

mesma empresa entre 1841 e 1860 realizou inúmeras estradas de ferro em países como Bélgica, 

Dinamarca, Canadá, Áustria, Argentina e Índia. Esse mercado continua se expandido, com 

novos países lançando-se em contratos internacionais. Em 2003, por exemplo notou-se a 

emergência da China como um player competitivo no mercado (MUTTI, 2004; MUTTI; 

BRIDI; MIRANDA, 2018). 

Segundo Ofori (2003) o mercado da construção internacional é dinâmico e para que 

uma empresa consiga obter êxito neste contexto ela precisa compreender fatores envolvidos no 

processo como fatores físicos, financeiros, tecnológicos, culturais e políticos. De maneira geral, 

os países mais desenvolvidos dominam o mercado internacional, porém a atuação de países de 

renda média como Brasil e China vinham aumentando. Algumas de suas vantagens 

competitivas eram a mão de obra e tecnologia de qualidade por baixo custo e incentivos 

governamentais como linhas de financiamento, taxas preferencias, garantias de exportação 

entre outros incentivos ao desenvolvimento da exportação (OFORI, 2003).  
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2.2.1 Construtoras brasileiras no mercado internacional 

 

Boa parte das empresas de engenharia e construção brasileiras operam o mercado 

internacional. Essas realizam contratos fora do Brasil, porém sempre mantendo o mercado 

doméstico como parte importante da carteira. Atuar no mercado internacional pode desenvolver 

a empresa tecnologicamente, por proporcionar experiências em climas diferentes e troca de 

conhecimento com empresas locais. A internacionalização de maneira geral possui um outro 

ponto bem atrativo que é a diversificação dos riscos pela atuação em países com contextos 

diferentes. No Quadro 3 pode-se ver algumas das principais vantagens e desvantagens 

experimentadas pelas empresas brasileiras no seu processo de internacionalização (MUTTI; 

BRIDI; MIRANDA, 2018).  

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens para empresas brasileiras atuarem no exterior 

Vantagens  Desvantagens 

Experiência e capacidade técnica  

Tradição, boa reputação e confiabilidade 

das empresas quanto à qualidade de seus 

serviços 

Portfólio diversificado, o que significa que 

elas podem construir muitos grandes projetos 

e lugares com diferentes características; 

Estão habituadas a trabalhar em condições 

difíceis, tanto climáticas e topografia, quanto 

financeiras, como por exemplo trabalhar em 

situações adversas com margens de lucro 

apertadas 

A taxa de câmbio entre o Real e o Dólar 

torna contratos com empresas brasileiras 

baratos para muitos clientes no exterior, esta 

vantagem competitiva, entretanto fica 

ameaçada com a queda do dólar 

Relações interpessoais - cultura brasileira 

 

Níveis de exigência maior para empresas 

estrangeiras 

Necessidade de garantia financeiras para 

contratos 

Necessidade de grandes investimentos 

financeiros, em longo prazo 

Inadequação de suporte recebido pelo 

governo brasileiro 

Legislação 

Vulnerabilidade a fornecedores 

Escala dos negócios 

Capitalização de empresa 

Instabilidade da América Latina 

Problemas alfandegários para o transporte 

de equipamento e burocracia interna e 

externa 

Logística de transporte e descarga de 

materiais 

Clima e geografia 

Mão de obra local desqualificada 

Cultura e língua 

Corrupção e conflitos políticos 

 

Fonte: Mutti, Bridi e Miranda (2018). 
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A primeira empresa brasileira a aventurar-se no mercado internacional foi a Mendes 

Júnior, em 1969, realizando a usina hidrelétrica de Santa Isabel, na Bolívia.  Depois dela, outras 

grandes empresas de construção do Brasil tornaram-se internacionais, operando principalmente 

na América Latina, África, Oriente Médio, Portugal e Estados Unidos (SCHERER, 2012). 

Segundo Martens et al. (2013) de maneira geral as empresas primeiro precisam estabelecer-se 

no mercado doméstico, para depois migrarem para mercados afins com o país de origem, para 

só então lançar-se em novos mercados. No Quadro 4, mostra-se os primeiros contratos 

internacionais de grandes construtoras do país no setor de construção pesada, e nota-se que 

foram em países emergentes como o Brasil. Essa tendência é justificada pela maior afinidade 

de adentrar em um país emergente, com aspectos de desenvolvimento econômico mais 

semelhante ao Brasil, como América Latina e África, pela necessidade de obras de 

infraestrutura (MARTENS et al, 2013). 

Quadro 4 – Primeira obra internacional de construtoras brasileiras 

Empresa Ano Obra País 

Camargo Corrêa 1978 Usina Hidroelétrica Venezuela 

 

Odebrecht 1979 Barragem Chile e Venezuela 

 

Andrade Gutierrez 1983 Rodovia Congo 

 

Queiroz Galvão 1984 Barragem Uruguai 

 

Fonte: Martens et al. (2013). 

 

2.2.2 Drivers de competitividade internacional 

 

Para Mutti (2004) uma empresa competitiva é aquela que utiliza suas vantagens 

competitivas com eficiência, alcançando crescimento, bons resultados para os acionistas e 

mantendo o respeito com o meio ambiente. Segundo Henricson et al. (2004), o conceito de 

competitividade está relacionado com os benefícios que as companhias geram para o setor, para 

a sociedade em geral e para a própria empresa. Já para Porter (1990), a competitividade a nível 

nacional relaciona-se com a produtividade nacional, que é o valor do produto baseados na sua 

qualidade, característica e eficiência de produção. Segundo ele, uma nação objetiva atingir um 
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bom padrão de vida para os cidadãos e isso está relacionado com a produtividade que recursos 

como trabalho e capital são empregados.  

Muitos estudos têm sido feitos para entender determinantes do sucesso da operação 

internacional de empresas de engenharia e construção. Um exemplo é o estudo de Mutti (2004), 

que engloba grandes empresas de engenharia e construção brasileiras. Esta configuração partiu 

dos modelos Diamante, de Porter (1990), e do Duplo Diamante, de Rugman e D’Cruz (1993). 

Nesses modelos, assim como na configuração gerada por Mutti (2004), a competitividade 

internacional de empresas depende de vários determinantes como estratégia e rivalidade de 

empresas, indústrias relacionadas, demanda e fatores básicos dos países. Conforme Mutti 

(2004), o governo é um dos determinantes essenciais para a interação entre as empresas, e não 

só a interação do governo com o país de origem, mas também a interface entre os governos dos 

dois países em questão. 

Como a interação entre países da indústria da construção é mais complexa do que a 

indústria geral, o modelo de competitividade deve levar em conta vários fatores que se 

interligam. O modelo apresentado por Mutti (2004) pode ser visto na Figura 8, que mostra a 

interação dos principais pilares do processo de internacionalização, sendo eles:  

 Indústrias relacionadas, que são os serviços de apoio à indústria da construção 

como os materiais que precisam ser internacionalizados.  

 A demanda, que é sobre a força do serviço solicitado pelo outro país. 

  O governo, que precisa apoiar a sua empresa, principalmente com medidas 

monetárias, e precisa manter boa relação com o outro país.  

 Estrutura, estratégia da empresa e rivalidade que analisa os fatores individuais 

da competitividade da empresa. 

 Fatores básicos, que se referem a fatores da nação como mão de obra, 

infraestrutura, entre outros.  

Cada uma das “pontas das estrelas” propostas representam um determinante de 

competitividade, os quais se influenciam mutuamente. Existe interação entre a “estrela” do país 

de origem e do país de atuação, que também sofrem influência uma da outra. Além destes 

fatores são apresentadas outras forças importantes de levar em conta, como a cultura do países 

envolvidos e eventos fora do controle das empresas como crises, guerras e desastres naturais, 

que podem afetar tanto o país de origem como o país de operação. Para que a interação entre os 

países seja bem sucedida, é necessária uma sincronia nos fatores favoráveis em ambos. 
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Figura 8 - Dupla estrela para a competitividade de empresas de construção brasileiras no 

mercado internacional. 

 

Fonte: Mutti (2004). 
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2.2.3 Estratégias de internacionalização 

 

Para operarem no mercado internacional, as empresas precisam traçar estratégias 

diferentes daquelas que realizam no mercado doméstico. Em geral as empresas que operam no 

mercado internacional formam parcerias com empresas locais para ganhar os contratos, as 

chamadas join-ventures. Essa interação é importante para compreender melhor aspectos 

culturais e legislativos do local (MUTTI; BRIDI; MIRANDA, 2018). Outra estratégia possível, 

mas não muito comum entre as empresas brasileiras, é a aquisição de empresas locais para 

iniciar em um novo mercado. Duas empresas que realizaram essa estratégia foram a Andrade e 

Gutierrez, que em 1988 adquiriu a construtora portuguesa Zagope, como forma de entrar no 

mercado africano e a Odebrecht, que em 1988 adquiriu a Construtora Bento Pedroso para 

adentrar no mercado europeu (MARTENS et al., 2013).  

Para Campos (2009), o desenvolvimento das grandes empresas da construção como 

Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, recebeu muita influência de 

movimentos do estado, sendo este o maior cliente do setor da construção pesada. No cenário 

mais atual, Martens et al. (2013) indicam que os incentivos do governo, além de contribuir para 

o desenvolvimento do mercado interno, também contribuíram para a internacionalização das 

empresas de construção. O incentivo a financiamentos de longo prazo dado pelo governo 

subsidiou esse estabelecimento de contratos fora do Brasil. O BNDES realizou uma série de 

financiamentos ligados à exportação de serviços de engenharia, financiando obras em diversos 

países de 1998 a setembro de 2019, conforme mostrado na Figura 9. Nota-se que todos os países 

são da América Latina ou África e, apesar de 15 países terem sido favorecidos, a soma do 

desembolso dos três primeiros (Angola, Argentina e Venezuela) é 65% da quantia total. 

Entretanto, desde 2015 nota-se uma suspensão destes desembolsos de exportação de serviços 

de engenharia, chegando a um montante de cerca de 7 bilhões de dólares suspensos (BNDES, 

2019a; LACAZE,2019). 
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Figura 9 – Desembolso do BNDES em US$ milhões 

 

Fonte: BNDES (2019a). 
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3 MÉTODO DE TRABALHO 

 

O presente trabalho trata-se do estudo do caso da situação atual da indústria de 

construção brasileira. O método de trabalho constituiu em selecionar empresas que fossem 

relevantes do setor e que essas tivessem dados disponíveis para análise, como notícias, 

relatórios anuais e demonstrações financeiras. Com esses dados pôde-se realizar uma análise 

do panorama de cada empresa, bem como uma apresentação de índices financeiros das mesmas 

e linhas do tempo contendo obras realizadas desde 2013 até 2019. Os dados também serviram 

como base para a elaboração de um roteiro de entrevista, que foi aplicado a profissionais do 

setor e entidades ligadas à construção. A Figura 10 apresenta um fluxograma do método de 

trabalho.  

 

Figura 10 – Fluxograma do método 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.1 ESTUDO DE CASO 

 

A estratégia de pesquisa utilizada neste trabalho é o estudo de caso. Conforme Gil 

(1999) essa estratégia consiste em estudar de maneira profunda um objeto de estudo de maneira 

a obter conhecimento detalhado e amplo. Esse tipo de pesquisa é interessante de ser utilizada 

em estudos que, como este trabalho, possuam os seguintes propósitos: 

“a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) descrever a situação do contexto em que está sendo determinada investigação; 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos”  

(GIL, 1999, p.73) 

Este método de pesquisa é ideal para quando deseja-se estudar um fenômeno dentro 

do seu contexto atual quando nem o fenômeno e nem o contexto não são fáceis de serem 

identificados. Neste caso utiliza-se, portanto, várias fontes de dados como fontes de evidência. 

(YIN, 1981). 

 

3.2 ESCOLHA DAS EMPRESAS 

 

Para realização do estudo buscou-se inicialmente índices que elencassem quais as 

empresas com atuação mais significativa do ramo da construção civil nos últimos anos. O 

objetivo foi analisar as maiores construtoras de modo a englobar empresas de construção dos 

mais diferentes setores como de energia, mobilidade urbana, infraestrutura, entre outros.  

O estudo de Family Business (2019), que levantou as 500 maiores empresas familiares 

do mundo com base na receita no ano de 2019, dá destaque para duas construtoras brasileiras, 

a Odebrecht, que ficou em 58ª lugar, e Andrade Gutierrez, ficando em 122ª lugar.  

Já o Valor 1000 (2019), disponibiliza anualmente o índice “As 1000 maiores”, que 

aponta as maiores empresas sediadas no Brasil em Receita Líquida. Este índice está disponível 

para consulta desde 2013, possibilitando acompanhamento anual dos índices das empresas 

(VALOR 1000, 2013). Além da receita líquida de cada empresa, é informado também o lucro 

líquido, ebtida, local da sede da empresa, setor de atividade e a origem do capital. 

Consultou-se também o índice da Informações Técnicas da Construção (INTEC), que 

é uma empresa especializada em informações do setor da construção que realiza periodicamente 

um ranking com as maiores construtoras do país levando em conta o total de área construída 

(INTEC,2019). O INTEC desconsidera empresas do setor de infraestrutura, por isso as grandes 



37 

 

 

 

empresas citadas por Valor 1000 (2019) e Family Business (2019) não aparecem no índice. 

Esse índice foi consultado, porém preferiu-se utilizar os anteriores na pesquisa, por englobarem 

as empresas de infraestrutura no ranking, já que este é um ramo com bastante demanda no 

Brasil no qual as maiores empresas tradicionalmente operam. São também, em geral, essas 

empresas que operam no mercado internacional (CONSTRUCT, 2019). 

  Selecionou-se, portanto, as empresas do setor de atividade “Construção e 

Engenharia” do ranking do Valor 1000 para as análises. Utilizou-se como critério delimitante 

para escolha das empresas estudadas a frequência de citação da empresa ao longo dos anos e a 

sua colocação na lista. Levantadas as principais empresas do setor, iniciou-se busca por 

relatórios anuais, notícias que possibilitassem uma identificação de possíveis aspectos de 

tomada de decisão das empresas nos últimos anos, bem como aspectos em geral. O 

fornecimento de tais informações foi a principal delimitação do trabalho. Ao final, escolheu-se 

as seguintes empresas para estudo, em ordem alfabética: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, 

Construtora OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht e UTC Engenharia. 

 

3.3 FONTES DE DADOS E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

3.3.1 Análise de documentos  

 

Para este estudo foram utilizados dados publicados, sendo esta a principal limitação 

do trabalho conforme comentado no Capítulo 1.0. Empresas como a Odebrecht possuem 

relatórios anuais, que apresentam um balanço geral dos eventos acontecidos no ano, além de 

informações financeiras como ebtida e receita bruta, que são utilizadas neste trabalho. Outra 

fonte de informação foram os sites das empresas, que continham notícias, linhas do tempo, 

exposição das obras recentes, apresentação das áreas de negócio, entre outras informações 

relevantes. Buscou-se também notícias de jornais, revistas, entre outros que complementassem 

os dados e contribuíssem para o estudo. As fontes dos dados não foram diretamente 

referenciadas no texto por não serem referências bibliográficas, e sim fonte de dados. Portanto, 

decidiu-se agrupá-las por empresa no APÊNDICE A – Referências das Fontes de Dados e no 

texto elas são referenciadas como dados do Estudo.  
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3.3.2 Consultas a profissionais 

 

Com o intuito de compreender melhor o panorama atual da indústria da construção 

civil, realizou-se consultas a profissionais do setor. Os profissionais foram convidados a 

responder a entrevista ou deixar sua opinião sobre o tema, de forma livre. O roteiro de entrevista 

foi elaborado buscando consolidar algumas das tendências observadas na coleta dos dados. Foi 

elaborado também um questionário em inglês, e enviado para um expert em construção 

internacional, a fim de obter uma visão da construção brasileira em aspectos globais. Os 

entrevistados foram contatados por e-mail. O e-mail de convite de participação da entrevista e 

os roteiros de entrevista podem ser encontrados respectivamente no APÊNDICE B – Modelo 

de Prospecção de Entrevistas, APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista e APÊNDICE D – 

Roteiro de entrevista para expert internacional. Foram realizadas cinco consultas a 

profissionais, sendo três entrevistas completas e duas opiniões, conforme descrito no capítulo 

4.6. 

 

3.4 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados coletados do estudo foram analisados separadamente por empresa. 

Organizou-se quadros resumo para facilitar a identificação de padrões. Em seguida ocorreram 

as entrevistas, que foram apresentadas cada uma em função da sua especialidade (experts do 

Brasil ou internacional), bem como as opiniões coletadas. Os padrões identificados nas 

entrevistas em conjunto com os padrões revelados pelos dados da empresa formaram as 

conclusões. Tais detalhes sobre a análise serão evidenciados na apresentação dos resultados. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 PANORAMA DAS EMPRESAS 

 

Nesse capítulo são apresentadas as empresas englobadas pelo estudo. Para cada uma 

delas buscou-se notícias e relatórios com informações dos processos pelas quais elas estão 

passando no momento, quais os acordos realizaram, as mudanças de gestão encontradas, as 

tomadas de decisão mais recentes, ou seja, um breve panorama da sua situação atual.  

 

4.1.1  Odebrecht 

 

O Grupo Odebrecht possui 75 anos de atuação no mercado e hoje tem cerca de 47 mil 

integrantes. No início, as suas atividades eram direcionadas para o setor da construção civil. 

Porém hoje o grupo possui diversos ramos de atuação, compostos por sete modelos diferentes 

de negócio (conforme Quadro 5) e duas empresas auxiliares, que são empresas com negócios 

complementares ao grupo,  segundo Quadro 6. 
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Quadro 5 - Modelos de negócio da Odebrecht 

 

Fonte: Estudo. 

 

Quadro 6 – Empresas Auxiliares do Grupo Odebrecht 

 

Fonte: Estudo. 

 

Na Figura 11 apresenta-se a receita bruta da Odebrecht desde 2013 até 2016. Observa-

se uma queda de cerca de 32% do valor de 2015 para 2016. Apesar da variedade dos modelos 

de negócio, apenas duas empresas lideram a porcentagem de receita bruta da Odebrecht: a 
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100%
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Incorporadora de 

Empreendimentos 

Imobiliários no Brasil
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Atuação

Mercado de 

Seguros
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Previdência
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Braskem e a OEC. Conforme Figura 12, de 2013 a 2016 ambas geram cerca de 80% da receita 

bruta produzida pela empresa. No entanto, um fator interessante a ser observado é que em 2016 

a participação da Braskem passou para 62% e a OEC contribuiu com 20%, sendo a primeira 

vez desde 2013 que a Braskem retorna mais da metade da Receita Bruta do grupo e a menor 

porcentagem de contribuição da OEC. Na Figura 13 nota-se que a quantidade de contribuição 

da Braskem não modificou-se muito de 2015 para 2016 (de R$ 54067,75 para R$ 55652,44, 

aumento de cerca de 3%), mas a receita bruta da OEC diminuiu de R$ 57910,8 milhões para 

R$ 18850 milhões, diminuição de cerca de 67%. 

Figura 11 – Receita Bruta da Odebrecht. 

 

Fonte: Estudo. 
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Figura 12 - Comparação entre Braskem e OEC na participação da Receita Bruta 

 

Fonte: Estudo. 

 

Figura 13 - Comparação entre Receita Bruta e a Influência da Braskem e OEC 

 

Fonte: Estudo. 

 

De 2015 para 2019 ocorreu também uma diminuição dos países de atuação e do 

número de funcionários. Em 2012 o grupo possuía cerca de 172 mil integrantes e exportação 

de produto para cerca de 70 países. Entretanto em 2019 ela possui cerca de 47,8 mil e tem 

operações e representações em 27 países. Ou seja, redução de aproximadamente 72 % dos 

integrantes e 61 % dos países de atuação. 
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A Odebrecht tem auxiliado as investigações do esquema de corrupção investigado pela 

Operação Lava Jato, dado que já tem firmado acordos de cooperação com países como Brasil, 

Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Suíça e Peru. Com o 

Brasil a empresa fechou um Acordo de Leniência, que é um acordo de comprometimento da 

empresa em admitir atos ilícitos e auxiliar nas investigações, fornecendo documentação, provas 

e indicado outros envolvidos no ato. 

No Brasil os acordos foram feitos com o Ministério Público Federal (MPF), a 

Controladoria Geral de União (CGU) e a Advocacia Geral da União (AGU) no qual ficou 

estabelecido que ao longo de 22 anos a Odebrecht deverá pagar R$2,7 bilhões para empresas 

estatais e União devido aos atos ilícitos revelados pela Operação Lava Jato. Em janeiro de 2019 

a Odebrecht fará o ressarcimento da Eletrobrás em R$ 161,879 milhões, que envolve os 

empreendimentos de Furnas, Eletronorte, Eletrobrás e Chesf, como parte do pagamento desta 

dívida. 

Outro acordo de Leniência fechado foi com o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, que irá investigar ocorrência de cartel nas obras dos aeroportos de: Belo Horizonte 

(MG); Congonhas e Guarulhos (SP); Florianópolis (SC); Goiânia (GO); Macaé e Rio de Janeiro 

(RJ); Macapá (AP); e Vitória (ES). 

Dado o seu envolvimento com atos ilícitos revelados pela operação Lava Jato e a crise 

financeira brasileira, a empresa possui hoje uma dívida de cerca de R$ 98 bilhões. Diante desta 

situação, no dia 17 de junho de 2019 a Odebrecht ajuizou seu Pedido de Recuperação Judicial 

que foi aceito pelo Juiz da 1ª Vara de Falência de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho. 

A recuperação judicial é uma ferramenta legal que permite a empresas em situação de falência 

obter um prazo maior para sanar suas dívidas, de forma que continue operando e negociando 

com os credores, sob mediação da justiça. A recuperação judicial foi instituída no Brasil em 

2005 pela lei 11.101, substituindo a antiga Lei das Concordatas, de 1945 (BRASIL, 2005). A 

principal diferença entre elas é que atualmente exige-se que a empresa apresente um plano 

estruturado da sua recuperação aprovado pelos credores, na lei de 1945 não havia esta 

participação direta dos credores. 
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Dos cerca de 98 bilhões de reais em dívidas da Odebrecht, aproximadamente R$ 83,6 

bilhões são sujeitos à recuperação judicial. Esta é, portanto, a maior recuperação judicial da 

história do Brasil. Os maiores credores deste montante são grandes bancos, sendo que cerca R$ 

22,85 bilhões serão pagos aos bancos públicos e aproximadamente R$ 8,37 bilhões aos bancos 

privados. A dívida da Odebrecht com os bancos públicos é dividida da seguinte forma: R$ 10 

bilhões para o BNDES, R$ 7,85 bilhões para o Banco do Brasil e R$ 5 bilhões para a Caixa 

Econômica Federal e FI-FGTS. Já com os bancos privados é dividida entre R$ 3,5 bilhões para 

o Itaú Unibanco, R$ 4,37 bilhões para o Bradesco e R$ 0,50 bilhões para o Santander, conforme 

Figura 14.  

 

Figura 14 – Valor da dívida (em bilhões) 

 

Fonte: Adaptado de G1 (2019). 

 

Outra etapa do plano de reestruturação da Odebrecht envolve a venda de ativos, que 

se iniciou em 2016 com o Plano de Alienação de Ativos, objetivando obter aproximadamente 

R$ 12 bilhões, dos quais até o final de 2018, R$7,4 bilhões já foram capturados e R$ 5 bilhões 

estão em negociação. Essa foi a saída encontrada para a empresa obter certa liquidez dada a 

situação de restrição de crédito influenciada pela crise econômica e também pela operação Lava 

Jato. Uma das vendas importantes foi a da Odebrecht Ambiental, uma das maiores empresas 

privadas de saneamento do Brasil que foi fundada em 2008. 30% do capital da empresa pertence 

ao FI-FGTS e a outra parte de 70% era da Odebrecht. Esta parte foi vendida para a Brookfield 

Bussiness Partner LP pelo valor de R$ 2,5 bilhões, cujas negociações começaram em 2016. 

Porém a venda foi efetivada apenas em 2017. No Quadro 7 é apresentado um resumo das 

transações realizadas no  pela empresa nos últimos três anos. 
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Quadro 7 – Resumo das transações realizadas pela Odebrecht 

 

Fonte: Estudo. 

Nos últimos três anos a Odebrecht tem buscado uma renovação da sua marca e tornar 

seus negócios mais enxutos. Hoje o grupo possui 7 áreas de negócio, em 2012, eram 15, 

conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Áreas de negócio em 2012 e 2019 

Áreas de Negócio em 2012 Áreas de Negócio em 2019 

Odebrecht Engenharia Industrial; 

Odebrecht Infraestrutura Brasil; 

Odebrecht Infraestrutura África, Emirados 

Árabes e Portugal; 

Odebrecht Infraestrutura América Latina; 

Odebrecht Infraestrutura Venezuela 

Odebrecht Realização Imobliárias 

Odebrecht Ambiental 

Odebrecht Latinvest 

Odebrecht Óleo e Gás 

Odebrecht Properties 

Odebrecht Transport 

Braskem 

Estaleiro Enseada do Paraguaçu 

Odebrecht Agroindustrial 

Odebrecht Defesa e Tecnologia 

OEC 

Braskem 

Ativos 

OR 

Ocyan 

OLI 

OTP 

Fonte: Estudo 

 O objetivo é que os seus negócios sejam mais independentes, buscando uma maior 

autossuficiência financeira e operacional. Alinhada a esta nova perspectiva ocorreram 

mudanças na identidade visual das marcas, desvinculando-se do vermelho clássico da marca 

Odebrecht, conforme indicado no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Mudança de Identidade Visual dos Negócios

 

Fonte: Estudo. 

De encontro a este movimento de renovação, a holding apresenta um conjunto de 

medidas de Compliance, realizado pelo grupo com intuito de trazer mais ética e transparência 

em seus negócios. Desde 2016 foram implementadas novas políticas, como a Criação do 

Comitê Integrado de Conformidade (CIC), que realiza um processo de auditoria de forma a 

regular a conformidade de seus processos. Em 2017 a gestão e operação do Canal Linha de 

Ética, que é um canal com atendimento para receber relatos de inconformidade, passou a ser 

realizada por uma empresa externa independente, de maneira a propor maior confiabilidade. 

2019

Antigo Nome e 

Identidade Visual

Ano 

Mudança

2019

2017

2017
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2017

2018

2019

2019

2019



48 

 

Neste mesmo ano ocorreu a capacitação de 100% dos integrantes do grupo conscientizando-os 

sobre atuação transparente e medidas anticorrupção. 

Ocorreram mudanças também no modelo de gerência das empresas. Uma das mais 

significativas foi a decisão de não ter mais como representante geral da marca um membro da 

família Odebrecht, conselho dado pela controladoria indireta da Odebrecht S.A, a Kieppe 

Patrimonial. Outro fator importante nesta renovação de gestão foi a criação do Conselho Global 

em 2016, com o intuito de assessorar decisões estratégicas, atuando no desenvolvimento e 

transformação da Odebrecht, ele “é composto por membros independentes, brasileiros e de 

vários outros países, de notório saber e experiência em empresas, organizações da sociedade 

civil, academia, e em instituições governamentais e multilaterais” (ODEBRECHT, 2019a). 

A Odebrecht tem buscado trazer conceitos de tecnologias nas suas obras. Uma das 

mais novas inovações é o uso de drones na Hidroelétrica Baixo Iguaçu. O mapeamento da área 

com drones auxiliou na diminuição do impacto ambiental, diminuindo a supressão vegetal na 

etapa de lançamento das cordas que guiam a instalação dos cabos elétricos em cerca de 18,3 

mil m². 

Outro fator observado é a busca de inovação com incentivo a startups do setor. 

Observou-se este movimento na Ocyan, do ramo de óleo e gás, com o programa Ocyan Waves 

Challenge. Foram lançados oito desafios que a empresa enfrenta para startups que tenham 

soluções inovadoras no ramo. Foram inscritas 123 empresas das quais apenas oito foram 

selecionadas para projetos pilotos que irão desenvolver como desafios da área de segurança, 

problemas da área de inspeção de equipamentos, questões de documentações de embarcações 

e entre outros. 

A Odebrecht também tem realizado estudos de risco, dada a crise financeira que tem 

passado. Em 2018 foi aprovada a Política sobre Gestão de Riscos da Odebrecht, que possui 5 

etapas: “Mapeamento e Análise dos Riscos; Apresentação e aprovação da matriz de riscos pelo 

conselho de administração (CA); Elaboração dos planos de tratamento e de contingência para 

os riscos prioritários; Aprovação do apetite e da tolerância a riscos pelo CA; Definição e 

implantação do monitoramento e acompanhamento de riscos” (ODEBRECHT, 2019b). Em 

2019 realizou-se a primeira etapa, na qual foram listados os principais riscos relacionados aos 

temas, conforme Figura 15. 



49 

 

 

 

Figura 15 - Principais temas que geram riscos 

 

Fonte: Adaptado de Odebrecht (2019b). 

 

4.1.2  Camargo Corrêa 

 

A Camargo Corrêa é uma empresa que foi fundada em 1936 por Sebastião Camargo e 

Sylvio Corrêa que abriram um escritório em São Paulo para atuar no setor de engenharia e 

construção. Nesses 83 anos de atuação a empresa participou de grandes obras simbólicas e que 

geraram impacto no país como a ponte Rio-Niterói, participação da construção de Brasília, 

construção das vias Presidente Dutra e Fernão Dias, em São Paulo, e entre outras. Porém nos 

últimos cinco anos a empresa tem passado por mudanças, especialmente devido à crise 

financeira e ao envolvimento na Lava Jato. 

Em julho de 2019 a Camargo Corrêa assinou um acordo de Leniência com a 

Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União no qual se compromete a pagar 

R$ 1,369 bilhão até 2038 por conta dos atos ilícitos levantados na Operação Lava Jato. Desse 

valor, cerca de R$ 303,3 milhões são por conta da devolução de valores pagos como propinas 

para o governo, R$ 905,9 milhões são devidos ao recolhimento ilícito vindo de contratos 

fraudulentos e R$ 159,8 milhões de multas, conforme ilustrado na Figura 16.  
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Figura 16 – Divisão da dívida da Camargo Corrêa 

 

Fonte: Adaptado de Folha de S.Paulo, 2019. 

 

Uma das ações tomadas pela holding foi a venda de alguns de seus ativos que 

ocorreram em 2015, 2016 e 2017. Um destaque especial foi a venda da InterCement Argentina, 

que se tornou a maior Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) da história recente da indústria de 

cimentos e o segundo maior da Argentina. No Quadro 10 são descritas as transações comerciais 

realizadas desde 2015. 
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Quadro 10 – Vendas de ativos da Camargo Corrêa 

Data Objeto de Venda Comprador Operação 

2015 Controle da Alpargatas - 

Empresa de Calçados e 

Vestuário 

J&F Investimentos -Brasil R$ 2,66 bilhões 

2016 Participação de 23,6 % na 

CPFL Energia 

State Grid - China R$ 5,85 bilhões 

2017 48% do capital da 

InterCement Argentira 

Vendido pela Oferta Pública 

Inicial de Ações (IPO) da Loma 

Negra, na Argentina, na New 

York Stock Exchange (NYSE) e 

na Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A. (BYMA) 

R$ 1 bilhão 

2018 100 % operações têxteis da 

Santista 

Siete Leguas - México Não Encontrada 

2018 Operações de Cimento e 

Concret em Portugal e 

Cabo Verde 

Grupo Oyak - Turquía Não Encontrada 

Fonte: Estudo. 

 

Desde 2015 a Camargo Corrêa tem conduzido um processo de renovação da marca, 

tendo em 2018 a mudança da marca e identidade visual. Atualmente a Mover Participações S.A 

é a herdeira de todo o portfólio da Camargo Corrêa S.A. A Mover descreve-se como uma 

gestora de portfólio dinâmico com uma postura moderna, refletindo o novo posicionamento 

estratégico da marca. Atualmente ela possui mais de 20 mil profissionais que atuam em diversos 

setores que operam no Brasil e no mercado internacional (América do Sul e África), são eles: 

cimento (InterCement), engenharia e construção (Camargo Corrêa Infra), incorporação 

imobiliária (CCDI e HM), outsourcing (Vexia), transporte e mobilidade urbana (CCR) e 

indústria naval (Estaleiro Atlântico Sul). No ramo de engenharia e construção ocorreu na 

verdade uma divisão da empreiteira na Construções e Comércio Camargo Corrêa, que concentra 
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a carteira de obra e negociações com a Lava Jato, e a Camargo Corrêa Infra, sua subsidiária 

integral. Na Figura 17 apresentam-se todas as marcas do grupo Mover. 

 

Figura 17 – Marcas do Grupo Mover 

 

 

Fonte: Mover (2019). 

 

No ramo da Incorporação Imobiliária, a Mover tem duas marcas em segmentos 

distintos, a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) e a HM Engenharia. A CCDI 

incorpora tanto imóveis residenciais de médio e alto padrão quanto empreendimentos 

comerciais e corporativos de alto padrão. Este ano a CCDI está executando um prédio 

residencial em São Paulo, o empreendimento Epic Limited Edition, que está em fase de 

acabamento. Já a HM Engenharia projeta, incorpora e constrói unidades habitacionais para o 

segmento econômico. Suas atividades geralmente ocorrem no interior de São Paulo, porém já 

atuou em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Neste ano ela envolveu-se na construção 

de quatro empreendimentos no estado de São Paulo: o Belvedere Residencial, prédio residencial 

na cidade de Hortolândia e que foi finalizado em março de 2019; o Costa Verano Residencial, 

conjunto de casa na cidade de Gurarujá; o Residencial Imagine, em Santa Bárbara D’Oeste, 

composto por três prédios residenciais que estão na fase de acabamentos; e o residencial Villa 

Bergamo, em Santa Bárbara D’Oeste, que são prédios residenciais que estão em fase de 

acabamento.  

Na indústria cimentícia a Mover possui a InterCement, que é a segunda maior 

cimenteira do Brasil e uma das 20 maiores produtoras de cimento do mundo. Ela é sediada em 

São Paulo, mas atua em oito países da América do Sul, na Europa e na África. Ela é dona das 

marcas Cauê, Goiás, Zabu, Cipor, Loma Negra, Bonfim e Cimbagé. Porém, devido ao cenário 

adverso da Argentina, à crise econômica Brasileira, e à tendência negativa das taxas de câmbio, 

o volume de vendas de cimento diminuiu 2,2% em 2018 quando comparado com 2017, afetando 



53 

 

 

 

23,6 milhões de toneladas de cimento. É por isso que o grupo criou o projeto IC TURN, que 

objetiva a “Recuperação financeira da empresa, com a ambição de alcançar um novo nível de 

performance e o desenvolvimento de uma cultura de alto desempenho, baseado na disciplina 

financeira, excelência operacional e sustentabilidade” (traduzido de InterCement (2018) p.3). 

No segmento da indústria naval a Camargo Corrêa Naval Participações e a Queiroz 

Galvão são sócias no Estaleiro Atlântico Sul (EAS), criado em 2005 e que tem atributo para 

produzir navios com capacidade comercial de 500 mil toneladas, plataformas de perfuração e 

produção offshore, processando 160 mil toneladas de aço por ano. Possui área industrial de 130 

mil metros quadrados e área de 1,6 milhão de metros quadrados (Figura 18). Segundo Coelho 

(2019), em junho de 2019, o estaleiro localizado em Ipojuca, em Pernambuco, realizou sua 

última encomenda. 

 

Figura 18 – Estrutura do estaleiro Atlântico Sul 

 

 Fonte: Coelho (2019). 

 

Em 2018 o estaleiro injetava na economia de Pernambuco R$ 500 milhões por ano, 

porém atualmente não possui mais demanda. Um dos fatores que culminaram nesta crise do 

setor naval foi o envolvimento da Petrobrás e grandes construtoras brasileiras com a corrupção. 

Conforme entrevista do presidente do Porto de Suape, Leonardo Cerquinho, para que o setor 
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naval seja alavancado novamente são necessárias políticas desenvolvimentistas para o estaleiro, 

mas enquanto isso não ocorre está se buscando outras empresas que possam utilizar a 

infraestrutura do local, como setor de energia eólica e indústrias de grandes peças (COELHO, 

2019). 

No âmbito dos transportes, a Mover tem participação acionária no grupo CCR, uma 

empresa de capital aberto que atua no setor de mobilidade urbana, concessão de rodovias e 

aeroportos. A participação acionária da empresa divide-se entre o Grupo Mover, Grupo Soares 

Penido, Grupo Andrade Gutierrez e acionistas do segmento Novo mercado, conforme Figura 

19.  

 

Figura 19 – Estrutura Acionária do Grupo CCR 

 

Fonte: Grupo CCR (2019). 

 

O Novo Mercado é um: 

“segmento destinado à negociação de ações de empresas que adotam, 

voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas 

pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento especial implica a adoção de um 

conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da 

divulgação de políticas e existência de estruturas de fiscalização e controle. O Novo 

Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa.” 

(BOVESPA, 2019) 

 

O grupo CCR foi quem realizou a primeira concessão da Ponte Rio-Niterói, de 1995 a 

2015, e também integra o controle acionário da VioRio, incluindo construção e operação do 

Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. Ela opera aeroportos no Brasil, Equador, 

Costa Rica, Curaçao e nos Estados Unidos Controla a Total Airport Services (TAS), que é uma 

prestadora de serviços aeroportuários. No ramo de concessões possui 3.732 km de rodovias nos 
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estados São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Um resumo 

das suas operações pode ser visto no Quadro 11, Quadro 12 e Quadro 13. 

 

Quadro 11 – Atuação no setor Aeroviário do Grupo CCR 

 

Fonte: Estudo. 

 

70%

Porcentagem CCR

38,25%

50%

97%

79,8%

Atuação Participação Societária

Total Airport Services (TAS), 

empresa estadonudense

Aeroporto Internacional de 

Curaçao, nas Antilhas 

Holandesas

Operação desde 2003

Grupo CCR; Aport 

(Zurich Airport); 

Janssen De Jong (Países 

Baixos)

Prestação de serviços 

Aeroportuários, 

venda realizada em 

2015

Grupo CCR; TAS

Grupo CCR; Zurich 

Airport

Novo Aeroporto Internacional 

de Quito, em Mariscal Sucre, 

Equador

Costrução, Operação 

e Gestão. Inaugurado 

em 2013.

Grupo CCR; Odinsa S.A., 

da Colombia; HAS 

Development 

Corporation (HAS-DC), 

dos Estados Unidos.

Aeroporto Internacional Juan 

Santamaria, na Costa Rica

Operação, 

Administração, 

Manutenção, 

Construção inicando 

em 2009

Grupo CCR; HAS 

Development 

Corporation;

Empresa Local

Aeroporto Internacional de 

Belo Horizonte

Confins, Minas Gerais

Gestão do Aeroporto 

desde 2013
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Quadro 12 - Atuação no setor de Mobilidade Urbana do Grupo CCR 

 

Fonte: Estudo. 

 

 

*Alteração realizada em julho de 2019

Administrção do Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT) do Rio de 

Janeiro, assinado em 2013 e 

operação em 2016

Empresa Local

Operação e Manutenção do 

metrô de São Paulo desde 

2006

Grupo CCR; Mitsui & 

CO. Ltda (10%).; 

RuasInvest 

Participações (15%)

75%

Trasnporte Aquaviário no 

Estado do Rio de Janeiro, 

venda realizada em 2012

Grupo CCR; 

Concessionário Brascas 

S/A

80%

Participação Societária Porcentagem CCR

Operação e Manutenção da 

Linha-5 do metrô e linha 17-

Ouro de monotrilho de São 

Paulo. Concessão assinada em 

2018

Grupo CCR; RuasInvest 

Participações (16,66%)
83,3%

Grupo CCR; Invepar; 

Odebrecht TransPort; 

Riopar Participações

50,3%*

Construção e Operação do 

Sistema Metroviário de 

Salvador e Lauro Freitas desde 

2013

Grupo CCR 100%
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Quadro 13 - Atuação no setor de Concessões Rodoviárias do Grupo CCR 

 

Fonte: Estudo. 

* Em 2016 a CCR comprou 33,3% do capital que era da Odebrecht Rodovias

Grupo CCR 100%

Participação Societária Porcentagem CCR

Grupo CCR 100%

Grupo CCR 100%

Partes das Rodovias Castelo 

Branco, Senador José Ermírio 

de Moraes, Raposos Tavares e 

Dr. Celso Charuri, em São 

Paulo desde 2006

Grupo CCR 100%

Rodovia Residente Dutra, que 

lida São Paulo e Rio de 

Janeiro. Concessão desde 

1996

Empresa Concessão

RJ-124; Rodovia dos Lagos; Rio 

de Janeiro. Concessão desde 

1996

SP-348; SP-300; Interligação 

Adalberto Pazan (SPI-

102/330). Iniciando operação 

em 1998

BR-277; BR-376; PR-151; BR-

373 no Paraná, concessão 

desde 1997

Grupo CCR; Sócios do 

Estado do Paraná 

(14,08%)

85,92%

Grupo CCR; Grupo 

Ensalso (60%)
40%

Operação e Administração da 

Transolímpica no Rio de 

Janeiro desde 2012

Grupo CCR; Invepar 

(33,34%)
66,66%*

Grupo CCR; Encalso 

Construções (1,4%)
98,9%

Trechos da SP-280; SP-270, SP-

225,SP-258;SP-127. Adiquirida 

pelo grupo em 2010

Grupo CCR 100%

Administração do Trecho 

Oeste do Rodoanel Mário 

Covas desde 2008

345,6 km de extensão que liga 

a região de Campinas ao 

Circuito das Águas Paulista e 

sul de Minas Gerais

Operação, Manutenção e 

Conservação da BR-101 

(Freeway), BR-290 e Túnel 

Morro Alto, no Rio Grande do 

Sul desde 2019

Grupo CCR 100%

Administração, Reforma, 

Operação e Duplicação da BR-

163/MS desde 2014

Grupo CCR 100%

Administração da Ponte Rio 

Niterói encerrada em 2015
Grupo CCR 100%



58 

 

 

Além deste portifólio, o grupo CCR possui a CCR Actua, CCR Engelog, CCR 

EngelogTec, e a SAMM. As três primeiras são empresas de apoio que geram serviços de 

atuação estratégica, gerenciamento dos investimentos do grupo, buscando agregar valor aos 

clientes, reduzir custos e otimizar processos. Já a SAMM, com 100% de participação societária 

do Grupo CCR, trabalha com transmissão de dados por meio de fibra óptica. 

O grupo Mover também possui a Vexia, uma empresa de apoio que atua prevendo 

soluções de suporte aos negócios. Desde 2016 ela atua em escala mundial. Entre seus clientes 

encontram-se marcas do grupo Mover como: HM Construtora, InterCement, Instituto Camargo 

Corrêa, Estaleiro Atlântico Sul, Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, entre outras. 

 

4.1.3  Andrade Gutierrez 

 

A Andrade Gutierrez (AG) foi fundada em 1984 e atua em quatro grandes áreas de 

negócio: infraestrutura, óleo e gás, energia e mobilidade urbana. Ao longo da sua trajetória ela 

atuou em mais de 40 países com projetos, negócios e escritórios. Na Figura 20 um mapa dos 

locais que ela atua e já atuou. 

Figura 20 – Atuação da Andrade Gutierrez 

Fonte: Andrade Gutierrez (2019a) 

Em 2018 a empresa assinou o acordo de Leniência com CGU e AGU por causa dos 

atos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato. Ela deverá pagar cerca de R$ 1,49 bilhões 

em 16 anos. Esse valor refere-se ao dano causado por 54 contratos fraudulentos envolvendo 

http://www.andradegutierrez.com.br/QuemSomos.aspx
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recursos públicos federais, levando ao enriquecimento ilícito da empresa. A dívida, 

representada na Figura 21, inclui R$ 875 milhões provindo do lucro obtido indevidamente pela 

empresa, R$ 328 milhões de restituição devido a pagamentos de propina e R$ 286 milhões 

como multa administrativa, previstas da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e na Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) (BRASIL,2013; BRASIL, 1992). 

Figura 21 - Dívida da Andrade Gutierrez 

 

Fonte: Adaptado de Controladoria (2018). 

A empresa apresenta uma pequena movimentação no sentido de alienação de ativos. 

Ela está vendendo equipamentos como guindastes, fresadoras e entre outros, que estão no Brasil 

e em Portugal. Porém, em relação à venda de seus negócios, em entrevista para a Valor 

Econômico, o então diretor financeiro de relações com investidores, Gustavo Coutinho, 

divulgou que a empresa não tem interesse em liquidar os ativos, mas está aberta a negociações 

(POLITO, 2018). Segundo o entrevistador, do montante de R$ 59 milhões em contratos de 

infraestrutura em prospecção no mundo, R$ 30 bilhões são no Brasil e os demais são na 

Colômbia, República Dominicana, Moçambique e Portugal. 

A estratégia da Andrade Gutierrez para os próximos anos é realizar obras para o setor 

privado. Recentemente ela fechou contratos estimados em R$150 milhões e R$ 265 milhões 

para clientes que não foram divulgados por questões de confidencialidade. Tais contratos são 

de obras civis e de terraplenagem para o desenvolvimento de um programa de 

descomissionamento de barragens de rejeito e uma usina de exploração de zinco, chumbo e 

cobre em Mato Grosso.  



60 

 

A partir de 2010 a empresa começou a usar conceitos da Lean Construction nas obras, 

que é uma metodologia que busca analisar e otimizar processos da construção. Segundo o Lean 

Institute Brasil, Lean busca mapear os fluxos dos processos, identificando e minimizando as 

ações que não agregam valor ao produto final como retrabalhos, equipes ociosas e variabilidade. 

A Andrade Gutierrez busca também por excelência operacional fazendo com que a 

empresa siga apostando em novas ferramentas de gestão. E é por isso que desde 2014 tem 

buscado implantar práticas que melhorem seus processos como a metodologia Last Player 

System, na qual criou-se uma série de etapas a serem seguidas nos seus contratos conforme 

Figura 22. Essa é uma metodologia que incentiva os executores das tarefas, que em caso de 

obra são os subcontratados, a se envolverem no processo do planejamento das suas atividades, 

deixando o planejado mais próximo da equipe de campo. 

Figura 22 – Etapas para os contratos da Andrade Gutierrez 

 

Fonte: Andrade Gutierrez (2019b). 

 Uma das conquistas realizadas pela empresa e que demonstram essa busca por 

melhorias nos seus processos é o do Prêmio Kaizen 2019 na categoria Excelência na 

Produtividade na qual a empresa foi finalista, ficando entre as sete primeiras colocadas. Ela foi 

a única do ramo Engenharia e Construção a ser finalista. O prêmio vem a reconhecer empresas 

que são exemplo em realizar medidas de melhorias contínuas em seus processos. 
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A AG tem buscado incorporar também o sistema BIM em suas obras de infraestrutura, 

buscando englobar todas as fases do projeto com uso de softwares e plataformas de construção 

digital que permitam uma gestão integrada das informações. O projeto e implementação do 

BIM na Andrade Gutierrez chama-se BIMAGINA e foi incorporado à estratégia da empresa 

em 2018 buscando integrar todas as fases do projeto. A implementação é realizada com quatro 

pilares: recursos e softwares adequados para cada projeto; adoção do BIM nos ciclos de vida 

dos processos; capacitação dos colaboradores; Inclusão do BIM nas políticas e manuais da 

empresa. 

Em 2017 a empresa começou a buscar soluções externas para prosseguir com seu 

processo de inovação. Com base nessa ideia, em 2018, surgiu o Vetor AG, um programa de 

aceleração de startups no ramo de Engenharia e Construção. 

Os projetos selecionados possuem acompanhamento semanal do seu desenvolvimento, 

seja ele feito pelas equipes de obra ou nas áreas corporativas. Não existe um número máximo 

de parcerias que podem ser realizadas pelo Vetor AG, tudo depende do interesse da empresa na 

solução apresentada. A Andrade Gutierrez oferece um espaço de coworking no seu escritório, 

em São Paulo. Este local promove um convívio diário com os profissionais da empresa e a 

possibilidade de realizar projetos pilotos nas obras da AG. A aceleração do Vetor AG têm 

duração de 5 meses, mas pode ser alterada conforme critérios da empresa. Caso a startup já 

tenha uma solução pronta no mercado, ela pode desenvolver relações comerciais com a Andrade 

Gutierrez por meio da modalidade Fast Track. 

No primeiro ciclo foram mais de 300 inscritos e foram selecionadas 7 startups que 

puderam testar suas ideias em protótipos nas obras. Deste primeiro ciclo as empresas 

ConstruCODE, Controller, Levitar, Magalhães Gomes e Maply já haviam sido contratadas em 

2018. Seguem, no  Quadro 14, os ramos das sete empresas: 
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Quadro 14 – Startups aceleradas no primeiro ciclo do Vetor AG 

Nome Marca Atuação 

Levitar  

 

Solução “Drone as a Service”. Operação 

profissional e segura com drones, sensoriamento de 

alta precisão, coleta de dados inteligente, análise de 

dados e dashboard para tomada de decisão. 

Magalhães Gomes  

 

Imantação de água para redução de custos e 

melhoria de performance de concretos e 

argamassas. 

Lesense 

 

Monitoramento instantâneo de umidade do solo 

antes da compactação 

Maply 

 

Gerenciamento de atividades de campo de forma 

visual através de mapas de alta resolução e 

precisão gerados por drones de baixo custo e 

apresentados em uma plataforma online. 

Controller  Plataforma de gestão da produtividade através da 

digitalização dos processos de controle e gestão. 

Construcode  

 

Garantia de projetos atualizados e distribuídos em 

tempo real para projetistas, gestores e equipe no 

canteiro. 

RIO  Inteligência artificial aplicada na predição de falhas 

de equipamentos, aumento de eficiência e 

otimização de operações. 

Fonte: Estudo. 

A AG tem buscado reforçar seus padrões comportamentais de ética e moral, dado o 

recente envolvimento em operações ilícitas. Por isso foi lançado o Relatório de Compliance que 

contém diversas políticas e procedimentos da empresa sobre o tema, definindo Compliance 

como conjunto de ações que buscam manter a empresa com seus conceitos e práticas de modo 

a preservar uma conduta ética, buscando valores como sustentabilidade e integridade. A partir 

de 2013 ocorreu uma renovação do Código de Ética e Conduta do grupo, formação da Política 

de Relacionamento com o Poder Público, criação do Comitê de Ética, melhorias no canal de 
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recebimento de denúncias, entre outros. No total, foram criados em torno de 230 documentos 

de políticas, normas e procedimentos para esclarecer as diretrizes da empresa. 

Outra novidade foi a criação do grupo Agentes de Compliance, que são funcionários 

da AG que foram previamente selecionados e qualificados com cursos para difundir a cultura 

de ética e transparência da empresa. Ao total são mais de 80 agentes espalhados pelo mundo. 

Nesta linha de consolidar a nova cultura da empresa surgiu também o Jogo da Ética, que é um 

jogo de cartas popular principalmente entre os funcionários da parte de produção, para 

disseminar e fixar as diretrizes da empresa. Como o jogo é realizado em vários países, eles são 

disponíveis em três linguagens, português, inglês e francês.  

4.1.4 Queiroz Galvão 

 

Em 1953, no estado de Pernambuco, foi criada a Queiroz Galvão, uma empresa focada 

nos ramos de saneamento e pavimentação de estradas. Hoje a empresa possui seis grandes áreas 

de negócios: Construção Brasil, Desenvolvimento Imobiliário, Engenharia Ambiental, 

Exploração e Produção, Gestão de Negócios e Naval e Offshore. A Queiroz Galvão está 

passando por um processo de Recuperação Judicial e é considerada inidônea pelo TCU. A 

dívida do grupo aproxima-se de R$ 10 bilhões de reais.  

No âmbito do desenvolvimento imobiliário, a Queiroz Galvão Desenvolvimento 

Imobiliário (QGDI) já realizou empreendimentos nos Estados de Pernambuco, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. Atualmente ela tem em construção duas obras residenciais, 

uma na Bahia e uma no Rio de Janeiro. 

Na área de engenharia sanitária e ambiental a Queiroz Galvão tem desde 1995 uma 

Diretoria de Meio Ambiente (DIMEA), que surgiu para atender demanda de serviços de 

destinação de resíduos sólidos. Criada em 2007, a VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

assumiu os contratos firmados pela DIMEA. A VITAL já realizou seus serviços nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Maranhão. Entre seus serviços executados estão: coleta de resíduos sólidos, 

seja de proveniência domiciliar, hospitalar ou industrial; varrição de vias públicas; serviço de 

limpezas em ambientes públicos ou eventos públicos; trabalho com destinação final de resíduos 
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sólidos urbanos, podendo ser de serviços de saúde e de resíduos perigosos; aproveitamento 

energético dos gases das centrais de tratamento de resíduos.  

A Queiroz Galvão Naval e Offshore é uma empresa voltada para o ramo de petróleo e 

gás, fundada em 2013 influenciada com o aquecimento do mercado com as perfurações do pré-

sal. Ela tem participação societária no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco e no Estaleiro 

Honório Bicalho. Ela já entregou ao longo da sua história de atuação seis plataformas de 

perfuração, exploração e produção de óleo e gás (FPU P53, FPU SS P55, FPSO P58, FPSO P63 

e as plataformas de perfuração P59 e P60) e sete navios petroleiros (João Cândido, Zumbi dos 

Palmares, Dragão do Mar, Henrique Dias, André Rebouças, Marcílio Dias e José do Patrocínio) 

da classe Suezmax, ideais para transporte de óleo cru e com capacidade comercial de 140 mil e 

175 mil toneladas. O Estaleiro Atlântico Sul teve sua última entrega realizada em julho de 2019, 

conforme acordado no capítulo 4.1.2  Camargo Corrêa. 

A empresa tem também um ramo voltado a negócio, a Queiroz Galvão Gestão de 

Negócio (QGGN), área criada em 2012 e operacionalizada em 2013 com a fusão da Queiroz 

Galvão Participações e Concessões (QGPC) com a Queiroz Galvão Desenvolvimento de 

Negócios (QGDN). Um dos principais negócios é a indústria do cimento, com a marca Cimento 

Bravo e o ramo de alimentos, com a OQ Bebidas Saudáveis e a pecuária na fazenda Rio Arataú. 

A marca OQ Bebidas foi lançada em 2016, com uma linha de bebidas prêmium. São 

produtos sem adição de açúcar ou água, não fermentados, 100% naturais e sem conservantes. 

A marca atua majoritariamente no litoral brasileiro e região sudeste, conforme Figura 23. 
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Figura 23 – Atuação da OQ Bebidas pela Brasil 

 

Fonte: OQ (2019). 

 

Em 2014 foi criada a Cimento Bravo, uma marca que surgiu da junção da Queiroz 

Galvão e da Grupo Cornélio Brennand, formando a holding Cimento Portland Participações. A 

primeira unidade foi fundada no Maranhão, em São Luís. Ela atende o Norte de Nordeste e tem 

capacidade de produção de 500 mil toneladas/ano. 

Nota-se iniciativas da Queiroz Galvão em promover medidas de Compliance, 

buscando trazer transparência para seus negócios.  O Programa de Compliance desde 2013 atua 

conscientizando os colaboradores com treinamentos na área. Algumas das políticas de 

integridade lançadas envolvem temas como anticorrupção, contratação de terceiros, 

recebimentos de brinde e presentes, cuidados com doações e patrocínio, política de conflito de 

interesses e entre outras. Criou-se também um Canal de Denúncia 24 horas, operado por uma 

empresa independente do grupo, que funciona como uma auditoria interna e garante o 

anonimato do denunciante. 
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4.1.5  UTC Engenharia 

 

A UTC Participações é uma empresa fundada em 1974 que atua no ramo de construção 

industrial. Ela participou da construção de grandes obras da história do Brasil como Itaipú e 

Angra 2. Nos canais de comunicação da empresa não há uma atualização sobre suas tomadas 

de decisão, obras ou movimentos recentes. 

Em 2018 foi concedida à UTC Participações a sua recuperação judicial pela 2ª Vara 

de Falências e Recuperações Judicias de São Paulo, a qual prevê um prazo de 22 anos para a 

quitação da dívida de cerca de R$ 3 bilhões. O acordo de Leniência já havia sido fechado em 

2017 com a AGU e CGU. O pedido envolve 12 empresas do Grupo UTC: UTC Participações 

S.A.; UTC Engenharia S.A.; Constran S.A. Construções e Comércio; UTC Investimentos S.A.; 

Niterói Reparos Navais Ltda; MAPE S.A. Construções e Comércio; UTC Desenvolvimento 

Imobiliário S.A.; Norteoleum Exploração e Produção S.A.; Patrimonial Volga S.A.; Cobrazil 

S.A.; Transmix Engenharia, Indústria e Comércio S.A.; e Cobrena Cia. de Reparos Marítimos 

e Terrestres Ltda. 

Em 2018 a empresa sofreu uma multa de R$ 200 mil por descumprir acordos da Lava 

Jato. A multa foi aplicada pelo CADE por descumprimento Dos Termos de Compromisso de 

Cessação (TCC), no qual ela deixou de pagar a contribuição de R$139,1 milhões. O TCC é um 

acordo realizado entre a empresa/pessoa física investigada por infração econômica e o CADE. 

Neste acordo estão sendo investigados licitações da Petrobrás e sobre a montagem de Usina 

Angra 3. 

Em julho de 2019 a UTC foi acusada de inidoneidade por fraude relacionada às 

licitações das obras de construção da refinaria Abreu e Lima, que fica na cidade de Ipojuca, em 

Pernambuco. A inidoneidade de uma empresa sugere que ela não tem uma boa reputação, 

ficando impedida de realizar contratos com a administração pública federal por um certo 

período. A UTC em nota divulgou que irá recorrer da decisão e que têm auxiliado todas as 

investigações desde seu acordo de Leniência firmado em 2017. 

A UTC utiliza algumas medidas de Compliance como o canal de ética, que funciona 

24 horas para receber denúncias de atitudes incoerentes com medidas de transparência e ética 

da empresa. Ele é administrado por empresa terceira, de maneira a manter o anonimato das 

denúncias. A UTC também produziu documentos como Código de Ética e Conduta, Código de 
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Conduta e Integridade de Fornecedores e Política de Antissuborno e Anticorrupção, que são 

divulgados no seu site. 

 

4.1.6  OAS Engenharia 

 

A OAS foi fundada em 1976 na Bahia atuando em setores de engenharia e 

infraestrutura. Ao longo dos anos ela chegou a atuar em mais de 20 países e teve mais de 100 

mil colaboradores, realizando obras como estradas, aeroportos, hidrelétricas, barragens e 

portos. E empresa investe em setores como o de infraestrutura, saneamento, arenas multiuso, 

óleo, gás, concessões de vias urbanas, rodovias, metrôs e aeroportos. Nas mídias sociais da 

OAS não foram encontradas informações atuais sobre a movimentação da empresa para sua 

recuperação dada a Lava Jato, apenas encontrou-se algumas medidas de compliance como o 

código de Conduta da OAS e informações sobre o Canal de Ética da empresa. As informações 

encontradas em notícias sugerem que a empresa esteja entrando em falência. Segundo Gentile 

e Nunes (2019) a receita vinda dos canteiros está bem baixa, deixando bem crítica a liquidez 

do grupo, tendo dificuldades para pagar fornecedores, funcionários e impostos. Desde 2015, 9 

empresas do grupo entram com o pedido de recuperação judicial: a Construtora OAS; a OAS 

S.A.; a OAS Imóveis S.A.; a SPE Gestão e Exploração de Arenas Multiuso; a OAS 

Empreendimentos S.A.; a OAS Infraestrutura S.A.; a OAS Investments Ltd.; a OAS 

Investments GmbH e a OAS Finance Ltd. A empresa que em 2017 tinha R$ 7,7 bilhões em 

receita bruta, em 2019 tem apenas R$ 0,9 bilhões, conforme ilustrado na Figura 24. Nota-se 

também queda da quantidade de obras e do número de colaboradores, conforme Figura 25. 
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Figura 24 – Receita bruta 2014 e 2019 

 

Fonte: Gentile, Nunes (2019). 

  

Figura 25 - Queda do número de obras e colaboradores da OAS  

 

Fonte: Gentile, Nunes (2019). 
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4.1.7 Quadro Resumo 

 

Após expostos os dados de cada uma das empresas do estudo, elaborou-se o Quadro 

15 para sintetizar alguns pontos observados. Este quadro não é especificamente uma 

comparação, mas sim um quadro resumo dos principais aspectos levantados nessa etapa. Para 

aspectos que não se encontrou informações durante a pesquisa, indicou-se na tabela como Não 

Encontrada (NE). 

 

Quadro 15 – Resumo do Panorama Geral 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Do Quadro 15 nota-se alguns aspectos interessantes: 

a) A Odebrecht, que é a empresa que possui a maior dívida de acordo com a 

divulgação da mídia, é aparentemente a que está realizando mais ações; 

b) a diversificação dos negócios é uma característica encontrada em mais da 

metade das empresas estudadas. Esta é uma estratégia competitiva para superar 

momento de crise conforme visto na literatura; 

c) a maioria das empresas do estudo está passando por processos de Recuperação 

Judicial e/ou Acordo de Leniência como opção para prosseguir no mercado; 

d) todas estão utilizando de medidas de Compliance para proporcionar 

transparência em seus processos. Esta medida está relacionada com as 

investigações jurídicas e os acordos que elas têm fechado neste contexto. 

Odebrecht x x x x x R$ 98 bilhões x x x NE

Camargo Correa x x NE x NE R$ 1,39 bilhões NE x x x

Andrade Gutierrez NE NE x x x R$ 1,49 bilhões x x x x

Queiroz Galvão NE NE NE x NE R$ 10 bilhões x NE x NE

UTC Engenharia NE NE NE NE NE R$ 3 bilhões x x x NE

OAS Engenharia NE NE NE NE NE NE NE x x NE

NE = Não Encontrada
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4.2ANÁLISE DA LINHA DO TEMPO 

 

As linhas do tempo foram feitas considerando os anos em que as obras estavam em 

vigor, observando-se empreendimentos desde 2013 até 2019. Obras com duração superior a um 

ano foram indicadas em um dos períodos no qual estavam em andamento. Nem todas as obras 

citadas no trabalho foram concluídas e algumas aparecem em mais de uma empresa devido a 

consórcios formados. Entretanto, estes casos não foram detalhados no trabalho por questão de 

escopo. Na linha do tempo faz-se menção a obras nas quais obteve-se informações com 

reportagens ou informações provenientes das construtoras. Porém, é possível que existam obras 

que não foram mencionadas, visto que o acesso à informação foi por meio de dados publicados. 

As linhas do tempo foram divididas por empresa conforme capítulos a seguir. Não se encontrou 

dados suficientes da OAS Engenharia para a realização da sua linha do tempo. 

 

4.2.1 Odebrecht  

 

A Odebrecht em seus relatórios anuais divulga quais obras estão sendo realizadas. 

Com acesso a esses dados foi possível fazer uma linha do tempo para cada um dos anos do 

estudo. Na Figura 26 apresenta-se uma visão geral dos anos, com algumas obras representadas 

e também a representação das mudanças da identidade visual dos negócios da empresa e outros 

eventos. Em seguida os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 são detalhados separadamente na 

Figura 27, Figura 28, Figura 29 e Figura 30. A maioria das obras realizadas pela empresa estão 

incluídas no setor de infraestrutura que contempla rodovias, aeroportos, arenas, restaurações 

urbanas e conjuntos habitacionais. Este setor apresenta obras tanto no Brasil quanto em países 

como Peru, Venezuela, Angola, Gana, Estados Unidos, Moçambique e Panamá. Outro setor de 

destaque é o de energia, que inclui obras de hidrelétricas, termoelétricas e gasodutos, 

englobando obras na Angola, Argentina, Peru, Portugal, República Dominicana, Equador. 

Também ocorreram obras: no setor Petroquímico / Naval com terminais portuários, refinarias; 

no setor de Saneamento como aquedutos e sistemas de tratamento de água; de mobilidade 

urbana, incluindo diversas linhas de metrô e empreendimentos do ramo empresarial como 

fábricas. 
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Figura 26 – Linha do tempo Odebrecht – Parte 1 

 

Fonte: Estudo. 

 

Figura 27 - Linha do tempo Odebrecht – Parte 2 

 

Fonte: Estudo. 
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Figura 28 - Linha do tempo Odebrecht – Parte 3 

 

Fonte: Estudo. 

 

Figura 29 - Linha do tempo Odebrecht – Parte 4 

 

Fonte: Estudo. 
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Figura 30 - Linha do tempo Odebrecht – Parte 5 

 

Fonte: Estudo. 

 

4.2.2 Camargo Corrêa 

 

Já a Camargo Corrêa apresenta na Figura 31 uma visão geral das obras ao longo dos 

anos em estudo. O setor no qual encontrou-se mais obras é o de infraestrutura viária, que 

contempla obras de metrô, a ponte de Laguna, o BRT de Salvador e entre outras. Na Figura 32 

apresentam-se as obras mais recentes da empresa, contendo além das obras de infraestrutura 

viária, empreendimentos no setor de engenharia, setor imobiliário e melhoria ambiental. 

 



74 

 

Figura 31 - Linha do tempo Camargo Corrêa – Parte 1 

 

Fonte: Estudo. 

 

Figura 32 - Linha do tempo Camargo Corrêa – Parte 2 

 

Fonte: Estudo. 
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4.2.3 Andrade Gutierrez  

 

Na Figura 33 representaram-se as obras da empresa entre 2015 e 2019. Os anos de 

2013 e 2014 foram representados separadamente devido à quantidade de obras encontradas para 

cada um, conforme, respectivamente, Figura 34 e Figura 35. Destaca-se o setor de energia, que 

contempla obras de termoelétricas, hidrelétricas e linhas de transmissão. O Vetor AG foi 

retratado na linha do tempo como um marco importante no setor de inovação a empresa. 

 

Figura 33 - Linha do tempo Andrade Gutierrez – Parte 1 

 

Fonte: Estudo. 
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Figura 34 - Linha do tempo Andrade Gutierrez – Parte 2 

 

Fonte: Estudo. 

 

Figura 35 - Linha do tempo Andrade Gutierrez – Parte 3 

 

Fonte: Estudo. 
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4.2.4 Queiroz Galvão 

 

Na Figura 36 apresenta-se as obras da empresa de 2013 a 2019,  bem como a 

representação de alguns marcos para suas áreas de negócio. Destacam-se o setor de 

infraestrutura e mobilidade urbana, com obras de metrôs, VLT de São Paulo, Contorno São 

Sebastião e entre outras.  Na Figura 37 apresentam-se os empreendimentos em vigor no ano de 

2019 como a Ponte Rio Guaíba e Duplicação da Rodovia Gal Costa. 

 

Figura 36 - Linha do tempo Queiroz Galvão – Parte 1 

 

Fonte: Estudo. 
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Figura 37 - Linha do tempo Queiroz Galvão – Parte 2 

 

Fonte: Estudo. 

 

 

4.2.5 UTC Engenharia 

 

As obras da UTC engenharia estão representadas na Figura 38. O ano de 2013 teve 

uma maior quantidade de obras encontradas e por isso representou-se ele separadamente na 

Figura 39. As áreas de maior destaque da UTC são: o setor de infraestrutura, com obras como 

a via 210, o metrô e Fortaleza e aeroporto Viracopos; e o setor Naval/Petroquímico, como a 

refinaria Alberto Pasqualini. 
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Figura 38 - Linha do tempo UTC Engenharia – Parte 1 

 

Fonte: Estudo. 

 

 

Figura 39 - Linha do tempo UTC Engenharia – Parte 2 

 

Fonte: Estudo. 
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4.2.6 Resumo da Análise das Linhas do Tempo 

 

Observou-se a presença de distintos setores de obras nas mais diversas empresas como: 

Usinas hidroelétricas; Setor Naval / Petroquímico; Arenas para a Copa do Mundo de 2014; 

Obras relacionadas a Olimpíadas de 2016; Mobilidade urbana, como estradas, metrôs e VLTs; 

Infraestrutura como contornos viários e aeroportos; Presença de Setor Imobiliário. Além disso, 

notou-se a atuação das empresas em territórios estrangeiros como países da América Latina e 

África. A partir das linhas do tempo construídas montou-se o Quadro 16, no qual se avaliou 

quais ramos cada uma das empresas em estudo atuou nos últimos seis anos.  

 

Quadro 16 – Ramos e Atuação das empresas 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Nota-se que todas as empresas para as quais foi possível realizar a linha do tempo 

tiveram obras na área de: 

 Usinas Hidroelétricas – no Brasil houve a construção de usinas hidroelétricas como a 

UHE Belo Monte, UHE Baixo Iguaçú, UHE Teles Pires, UHE Santo Antônio, UHE 

Jirau, UHE Mucurui, UHE São Manoel. Em um panorama internacional, encontra-se a 

UHE Laúca, na Angola (realizada pela Odebrecht); UHE Baixo Sabor, em Portugal, 

(realizada pela Odebrecht); UHE Ituango, na Colômbia (realizada pela Camargo 

Corrêa), UHE Las Placetas, na República Dominicana (realizada pela Andrade 

Gutierrez); 
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 Indústria Naval/Petroquímica – destaque para alguns dos estaleiros mais importantes 

que foram construídos no Brasil como o Enseada Naval (Odebrecht e OAS 

Participações) e o Atlântico Sul (Camargo Corrêa e Queiroz Galvão). No âmbito 

internacional destacam-se a Refinaria de Puerto la Cruz, na Venezuela, a Modernização 

do Porto de Miami, nos Estados Unidos, o Complexo Petroquímico no México (todos 

realizado pela Odebrecht); Estaleiro Nor Oriental, na Venezuela (realizado pela 

Andrade Gutierrez); 

  Mobilidade Urbana –  neste setor encontrou-se investimentos como a expansão do 

metrô de Porto Alegre (realizada pela Andrade Gutierrez), Trem Elétrico de Lima, no 

Peru (realizado pela Odebrecht), Ampliação e Melhorias do Metrô de São Paulo 

(realizado pela Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão); Metrô de Fortaleza 

(realizado pela UTC Engenharia); 

 Infraestrutura – recuperação do Aeroporto na Angola (Andrade e Gutierrez), Reforma 

Aeroporto do Namibe, na Angola (realizado pela Odebrecht); Teleférico Morro da 

Providência, no Rio de Janeiro (realizado pela Odebrecht), Terminal do Aeroporto 

Internacional de Nacala, em Moçambique (realizado pela Odebrecht); Contorno São 

Sebastião (realizado pela Queiroz Galvão); 

 

A Odebrecht foi a única na qual se identificou obras fora da América Latina e África, 

contendo obras nos Estados Unidos como a Rodovia Grand Parkway; a Usina Hidroelétrica 

Baixo Sabor, em Portugal; e a Pump Station – Estação de Bombeamento de Esgoto no Emirados 

Árabes Unidos. 

  

4.3 ANÁLISE DE INDICADORES 

 

Para as análises de indicadores utilizou-se a Receita Líquida e a ebtida. Ambos são 

importantes indicadores da saúde econômica da empresa. Para compreendê-los inicialmente é 

necessário entender o conceito de Receita Bruta, que basicamente refere-se a todo valor 

provindo das vendas ou prestação de serviços em um determinado período. Já a Receita Líquida, 

mostra a quantidade de dinheiro recebido pela empresa (Receita Bruta) deduzindo-se descontos 

de mercadorias devolvidas em um intervalo de tempo. Ela é um importante indicativo do 
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gerenciamento das vendas e custos dado que indica quanto de dinheiro a empresa gerou seja 

com vendas ou serviços (CAMARGO, 2018; REIS, 2018).  

A ebtida é uma sigla que em inglês significa Earnings before Interests, Taxes, 

Depreciation and Amortization. Traduzindo-se para o Português a sigla fica LAJIDA - Lucro 

Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (PAULA, 2014). Este é um índice que 

analisa a potência de geração de caixa, ou seja, sua competitividade e eficiência dado que ela 

não leva em conta variáveis complexas como financiamentos e impostos. Para o cálculo da 

ebtida, calcula-se o lucro bruto, que é a receita líquida operacional deduzido custos dos produtos 

vendidos. Deduz-se o valor das despesas operacionais, despesas com vendas e despesas gerais 

e administrativas, resultando no chamado ebit. Soma-se a ebit o valor da depreciação e 

amortização, obtendo assim a ebtida. Na Figura 40 apresenta-se uma sequência do cálculo da 

ebtida (BTG PACTUAL,2019). 

 

Figura 40 – Resumo do cálculo da ebtida 

 

Fonte: BTG PACTUAL (2019). 

 

 

 

 



83 

 

 

 

4.3.1 Ranking 

 

O ranking do Valor 1000 reúne as 1000 maiores empresas do Brasil com maior Receita 

Líquida. Essas empresas são divididas em setores como Petróleo e Gás, Alimentos e Bebidas, 

Metalurgia e Mineração, entre outros. No setor Engenharia e Construção houve uma queda 

gradativa da quantidade de empresas incluídas no índice ao longo dos anos, tendo 92 empresas 

em 2013 e apenas 12 em 2019, conforme Figura 41. Observa-se que a principal queda ocorreu 

entre os anos de 2013 e 2014, com redução de 31 empresas. 

 

Figura 41 – Quantidade de empresas do ramo de Engenharia e Construção. 

 

Fonte: Adaptado de Valor 1000 (2019). 

 

Com base nos dados de Valor 1000 (2019) elaborou-se dois quadros, o Quadro 17 com 

valores da receita líquida e o Quadro 18 com valores da ebtida desde 2013 até 2019 das 

empresas estudadas. Com estes dados produziram-se os gráficos apresentados da Figura 42 até 

a Figura 50. Nos anos em que a empresa não esteve presente no índice, considerou-se nos 

quadros como não presente e no gráfico como valor 0. 
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Quadro 17 – Variação da Receita Líquida desde 2013 

 

Fonte: Adaptado de Valor 1000 (2019). 

 

Quadro 18 – Variação da Ebtida desde 2013 

 

Fonte: Adaptado de Valor 1000 (2019). 

 

4.3.2  Receita Líquida 

 

Os dados de Receita Líquida das empresas ao longo dos anos (Figura 42) apresentam 

a Odebrecht como uma receita maior que as outras até 2016. Neste ano a receita da empresa foi 

de R$ 57463,1 milhões, chegando a quase dez vezes superior ao das outras empresas do estudo. 

E apesar desta diferença, em 2017 a empresa nem apareceu no índice (considerou-se o valor de 

R$ 0,00 no gráfico), surgindo em 2018 com receita de R$ 1641,9 milhões, cerca de 35 vezes 

menor que a receita de 2016. 

 

 

 

 

 

Empresas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Queiroz Galvão 4964,3 4569,6 6079,3 5904,4 5200,8 4132,4 2357,3

Camargo Corrêa 4782,9 4558,2 4573,7 3028,2 1867,4 1072,7 NP

Andrade Gutierrez 7703,9 8402,6 7678,1 5966,3 3924,6 NP NP

Odebrecht 28713,1 32285,7 32468,8 57463,1 NP 1641,9 1027,7

UTC Engenharia 2800,8 2924,2 2585,9 1287,1 1046,9 388,2 NP

OAS Engenharia 7030,4 7926,8 6737,3 4624,7 NP NP NP

Receita Líquida (R$ em milhões)

NP = não presente

Empresas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Queiroz Galvão 368,8 508,9 176,6 586,6 202 -75,9 458,5

Camargo Corrêa 449,3 301,9 166,3 -907,5 73,7 -270,1 NP

Andrade Gutierrez 544,3 586,6 -85,4 271,3 770,2 NP NP

Odebrecht 2828,9 3188,4 3144,4 5809,3 NP -270,9 -187

UTC Engenharia 261,6 236,7 24,8 -103,2 84,6 -36,3 NP

OAS Engenharia 1043,8 721,5 -2341,3 -1513,6 NP NP NP

Ebtida (R$ em milhões)

NP = não presente
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Figura 42 – Receita Líquida em milhões 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

A Figura 43 mostra a evolução da Receita Líquida ao longo dos anos da UTC 

Engenharia, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa. Observa-se que ambas nos últimos quatro 

anos esse índice vem tendo uma queda no valor. A Camargo Corrêa teve seu maior valor de 

receita líquida registrado em 2013, com R$ 4782,9 milhões. Em 2014 ela teve uma leve queda 

de valor ficando com R$4558,2 milhões e em 2015 a receita líquida subiu, ficando R$ 4573,7 

milhões. A partir deste ano iniciou uma queda, saindo do ranking em 2019 e com o último valor 

registrado na lista em 2018 com R$ 1072,7 milhões, quatro vezes menor que em 2015. A UTC 

Engenharia teve sua maior receita líquida em 2014, com R$ 2924,2 milhões, tendo uma queda 

ao longo dos anos até em 2019 não figurar mais na lista. Sua última aparição foi em 2018 com 

R$ 388,2 milhões. A Andrade Gutierrez também teve seu maior valor de receita líquida no ano 

de 2014, com R$ 8402,6 milhões, seguido por um período de queda do valor até que em 2018 

ela não apareceu mais no ranking. Sua última aparição foi em 2017 com o valor de R$ 3924,6 

milhões. 
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Figura 43 – Receita líquida em milhões da Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e UTC Engenharia 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

Conforme Figura 44 a Queiroz Galvão teve uma pequena queda na receita líquida entre 

2013 e 2014, passando de R$ 4964,3 milhões para R$ 4569,6 milhões. Porém em 2015 ela teve 

o seu pico máximo, com R$ 6079,3 milhões, e após esse ano ela teve uma queda gradativa do 

valor, tendo 2357,3 milhões em 2019. Mesmo com este valor vindo de um declínio gradativo, 

ela é a maior receita líquida no ramo Construção e Engenharia de 2019. 
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Figura 44 - Receita líquida em milhões da Queiroz Galvão 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

Já a OAS Engenharia desde 2017 não aparece mais no ranking (Figura 45). Ela teve 

seu maior valor no período estudado em 2014, com R$ 7030,4 milhões e até 2016 teve uma 

queda gradual da receita líquida, tendo o último registo com R$ 4624,7 milhões 

 

Figura 45 - Receita líquida em milhões da OAS Engenharia 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 
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4.4 EBTIDA 

 

Os dados de ebtida das empresas ao longo dos anos (Figura 46) apresentam a 

Odebrecht como uma ebtida maior que as outras até 2016, semelhante ao gráfico da Receita 

Líquida (Figura 42). Neste ano a ebtida da empresa foi de R$ 5809,3 milhões, chegando a quase 

dez vezes superior ao das outras empresas do estudo. E apesar desta diferença, em 2017 a 

empresa não apareceu no índice (considerou-se o valor de R$ 0,00 no gráfico), surgindo em 

2018 com ebtida de R$ -270,9 milhões, mais de 20 vezes menor que a receita de 2016. Outro 

destaque deste da Figura 46 é a ebtida de OAS Engenharia em 2015, que foi de R$ -2341,3 

milhões, voltando a subir nos dois anos seguintes, chegando a R$ -1513,6 milhões em 2016 e 

saindo do ranking em 2017. 

 

Figura 46 – Ebtida em milhões 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

A ebtida da Queiroz Galvão esteve até 2016 entre R$ 586,6 milhões e R$ 176,6 

milhões. Porém, após este ano começou a diminuir, chegando a R$ -75,9 milhões em 2018 

(Figura 47). Em 2019 a sua ebtida apareceu positiva novamente, com o valor de R$ 458,5 

milhões. 
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Figura 47 – Ebtida em milhões da Queiroz Galvão 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

Segundo Figura 48, de 2014 para 2015 a Andrade Gutierrez teve uma queda na sua 

ebtida, que foi de R$ 586,6 milhões para –R$ 85,4 milhões. Nos próximos dois anos este valor 

voltou a ser positivo, chegando no pico de R$ 770,2 milhões em 2017 até que em 2018 a 

empresa saiu do ranking. 

Figura 48 - Ebtida em milhões da Andrade Gutierrez 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 
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A Camargo Corrêa teve um pico negativo em 2016, com R$ -907,5 milhões, ficando 

positiva em 2017 com R$ 73,7 milhões, e voltando ao valor negativo em 2018, com R$-270,1 

milhões (Figura 49). No ano de 2019 a empresa saiu do ranking. 

 

Figura 49 - Ebtida em milhões da Camargo Corrêa 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 

 

A UTC Engenharia tem diminuído o valor da sua ebtida desde 2013 que era R$ 261,6 

milhões até 2016, sendo R$ -103,2 milhões (Figura 50). Em 2017 ela voltou a ser positiva, com 

o valor de R$ 84,6 milhões, porém em 2018 ficou negativa, R$-36,3 milhões. Em 2019 a 

empresa saiu do ranking. 
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Figura 50 - Ebtida em milhões da UTC Engenharia 

 

Fonte: Valor 1000 (2019). 
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4.5 ANÁLISE DO SETOR: ENTREVISTAS 

 

Dependendo da função do entrevistado, foi selecionado e enviado o roteiro presente 

no Apêndice C ou o presente no Apêndice D. O modelo presente no Apêndice C foi utilizado 

para entrevistados que possuem conhecimento mais voltado para panorama brasileiro e da 

América Latina. Já o Apêndice D foi aplicado para o expert com experiência no mercado 

internacional que tem uma visão mais global do assunto. Ao mandar os roteiros de entrevista 

deixou-se os convidados à vontade para respondê-lo por escrito, presencialmente ou via Skype. 

Caso o entrevistado não se sentisse apto para responder o questionário completo, foi dada a 

opção de que ele deixasse sua opinião sobre o tema, mesmo que ela abrangesse apenas alguns 

aspectos do trabalho. Portanto, alguns entrevistados responderam o roteiro completo e outros 

que deram opiniões sobre o tema. No Quadro 19 apresenta-se a função de cada entrevistado e se 

foi realizada a entrevista completa ou apenas obteve-se a opinião do mesmo sobre o setor. 

 

Quadro 19 – Apresentação dos entrevistados 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Realizou-se a entrevista 1 por escrito, sendo a única que seguiu o roteiro do Apêndice 

D. O Entrevistado 1 comentou que a construção no Brasil pode ser vista de três diferentes 

perspectivas: 

 Os governos e as políticas de mercado mundial observam e tentam garantir 

por meio de intervenções regulatórias, que as suas empresas não se envolvam 

em esquemas de corrupção. Segundo ele, países como Suécia, Noruega e 

Dinamarca têm sido rígidos em suas políticas de transparência em relação às 
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empresas. Já a China, Turquia e outros países que buscam oportunidades para 

trabalhar no Brasil, têm sido mais cautelosas, de maneira a prevenir que suas 

empresas não se envolvam em contratos ilícitos; 

 Companhias que já operam no Brasil e são registradas em seus países de 

origem, estão garantindo mais verificações e saldos para questões de 

conformidade; 

 O público em geral tem assistido com preocupação. 

Segundo o Entrevistado 1 é visível que as empresas brasileiras de construção têm se 

retirado do mercado internacional. Essas empresas sempre tiveram como principais vantagens 

competitivas o baixo preço, as boas habilidades de engenharia, boa tecnologia e boa mão de 

obra. O suporte dado pelo governo para a internacionalização, segundo ele, é mínimo. Para a 

América Latina elas podem explorar bem seus pontos fortes, porém em um ambiente em 

desenvolvimento como a África, elas já não são tão competitivas. Houveram algumas empresas 

que exploraram suas vantagens nos Estados Unidos, porém contratos lá nem sempre são muito 

lucrativos. Apesar de haver projetos realizados em Portugal, no resto do continente Europeu e 

na Ásia a presença de empresas brasileiras não é tão expressiva. 

O Entrevistado 1 acredita que o mercado internacional é muito dinâmico. Para 

conseguir oportunidades de contratos é necessário entender as demandas dos mercados locais, 

dado que o mercado global não é homogêneo. Ter a proposta de preço mais baixo costumava 

ser uma boa forma de ganhar licitações internacionais, porém hoje este aspecto funciona apenas 

para países mais pobres, mas não mais para os desenvolvidos. A China, por exemplo, prefere 

negociar projetos oferecendo boas condições de financiamento e muita tecnologia. O antigo 

modelo de competitividade brasileira funcionou bem por alguns anos, porém hoje ele não é 

mais tão competitivo. Bons exemplos dessa mudança no nível de exigência isso são os 

requerimentos por alto padrão, selos de garantia e medidas de compliance. A reputação é algo 

importante e as empresas brasileiras terão que se adequar a este novo padrão de solicitação para 

prosseguir com operação internacional. 

A entrevista 2 foi realizada via Skype e teve duração aproximada de uma hora e por 

isso essa possui uma discussão maior. Utilizou-se como guia o roteiro proposto no Apêndice 

C. Segundo a Entrevistada 2 a crise financeira enfrentada pelo país e as operações da Lava Jato 

reprimiram o modelo de funcionamento do mercado da construção brasileira e também o 
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modelo de internacionalização das empresas. Criou-se a partir de 2003/2004 um modelo de 

desenvolvimento contendo um financiamento amparado pelo BNDES e um impulsionamento 

de grandes projetos de infraestrutura sustentado por grandes empresas semi-públicas e semi-

privadas como a Petrobrás. De 2015 para 2016 houve um recorte significativo dos programas 

que tinham como foco investimento em infraestrutura e arquitetura social como o programa 

Minha Casa Minha Vida e o PAC. Houve também uma diminuição dos financiamentos pelo 

BNDES, sobretudo para a exportação dos serviços de engenharia. Neste panorama, onde o 

estado retira os investimentos direto do tesouro e diminui o suporte essencial para a 

internacionalização, a Lava Jato é vista como mais um fator para soma o cenário crítico para as 

grandes empresas de construção do país. 

Segundo ela, o que acontece depois disso é uma busca por controle de danos que conta 

com surgimento de novas estratégias de reconfiguração das operações como a diminuição do 

seu tamanho das empresas e diminuição da pluralidade de negócios. Essa redução ocorre por 

estratégia e também por necessidade. O despendimento de ativos mostra de forma clara essa 

tendência de diminuir as proporções da empresa, eliminando ativos de segmentos heterogêneos 

e restringindo-se a ficar com posições de mercado mais estratégicas. O que a Entrevistada 2 

tem percebido é uma tendência das construtoras manterem ativos na área de energia, seja em 

gestão de projetos ligados à área ou no campo das energias renováveis. 

Conforme ela, a Odebrecht, por exemplo, diminuiu a atuação internacional. Em 2014 

ela tinha importância global, exportando produtos para cerca de 70 países, e hoje opera e tem 

representação em apenas em 27. Ela teve seu crescimento vinculado a padrão de financiamento 

do BNDES, que fez essa exportação de serviços rentável para empresas brasileiras que 

chegavam de maneira agressiva a países em desenvolvimento com problemas de financiamento. 

Porém, recentemente o BNDES teve linhas inteiras de financiamento cortadas. No caso 

argentino vários projetos em execução que tinham financiamento BNDES tiveram que em 2016 

procurar financiamentos alternativos, renegociando a participação das empresas. 

O Brasil, neste cenário estratégico de internacionalização na América Latina e África 

tinha basicamente um único concorrente, a China, que também possuía a vantagem do 

financiamento a longo prazo, alinhado com a exportação de serviços de engenharia. Nesse 

ponto, com a retirada do Brasil do mercado, a China assumiu um papel mais significativo pelo 

desaparecimento do concorrente imediato. Isso é observado, por exemplo, em projetos na 

Argentina, Bolívia e Peru. No Brasil essa intensidade das empresas chinesas não é tão evidente 

pois o mercado brasileiro está muito deprimido, sobretudo nos segmentos que são alvos dessa 
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concorrência, que são os grandes projetos de infraestrutura. Os únicos projetos de hidroelétricas 

que foram licitados em 2014 na Argentina foram com financiamento chinês. Segundo ela, a 

mesma coisa aconteceu no mercado africano. 

A partir de 2013/2014 o mercado de projetos de infraestrutura latino-americano se 

encolheu significativamente com problemas de balanço de pagamento que ocorreram em países 

como Argentina, Equador, Venezuela. A Lava Jato teve também influência em pelo menos 

metade países América Latina. O Equador, por exemplo, tem políticos na prisão por isso e na 

Argentina tiveram empresas envolvidas nas ações judiciais, limitando capacidade de fazer 

licitações.  

Ao ser questionada sobre o padrão histórico da construção brasileira, ela comentou que 

ele é fortemente influenciado pelo segmento da infraestrutura. Em 2018 a retomada do 

crescimento (que na verdade seria mais uma estabilização do crescimento), foi mais 

impulsionada pelo segmento da construção residencial, que é um padrão mais tipicamente 

latino-americano. Começa a ocorrer uma reformulação da cúpula das maiores empresas 

brasileiras, com a ascensão forte de construtoras até então menores, mas que se identificam 

mais com esse segmento. São empresas com menor pluralidade, menor diversidade de projetos. 

Se essa tendência se consolidar, o modelo do mercado da construção no Brasil pode alterar, 

dando abertura para as empresas de médio porte mais especializadas no setor ganharem 

proeminência. 

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) impulsionou este mercado de 

construção residencial e recentemente teve uma reconfiguração nas fatias de financiamento do 

programa. O investimento direto do tesouro teve um recorte bem significativo a partir de 2016 

e desde então o programa tem uma parte importante dos investimentos vindo diretamente do 

setor privado. O MCMV teve uma redução importante em 2016 e 2017 (anos de maior impacto 

da crise), porém em 2018 e 2019 está tendo uma maior movimentação que vem motivada por 

esta reconfiguração. Muitas empresas do ramo residencial que foram menos influenciadas pela 

crise do que as empresas de infraestrutura, tendem a crescer pela reconfiguração destes projetos. 

Neste contexto empresas como a MRV Engenharia, que tiveram projetos de grande escala 

devido ao programa e industrializaram seus processos de forma a gerar economia, têm uma 

vantagem competitiva neste mercado, pela experiência no setor. Esses investimentos 

tecnológicos relacionados à escala foram motivados pelas proporções do Minha Casa Minha 
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Vida. Outro fator que possibilitou que o programa retomasse o impulso em 2018 é que as 

empresas envolvidas não foram alvo da Lava Jato e, portanto, não estão tendo problemas para 

contratações no setor público. 

Esse é um programa criado na intenção de solucionar moradia urbana social que 

transformou o Brasil e foi referência latino americano toda década de 2000. O MCMV, segundo 

a entrevistada 2, atinge uma demanda muito genuína no contexto no qual o Brasil apresenta um 

importante déficit de soluções habitacionais. O problema que surge neste cenário é rivalidade 

no direcionamento dos recursos públicos e financiamento. Esse debate está surgindo por 

exemplo em torno do FGTS que em parte se utiliza para financiar o MCMV. Essa tensão entre 

a necessidade de direcionar recursos para sustentar o poder aquisitivo de uma população com 

problemas de empregabilidade começa a questionar a possibilidade de sustentar programa de 

financiamento a longo prazo. O MCMV, tanto quanto qualquer outro programa que requer 

círculo de financiamento depende em algum ponto da atividade econômica. Se o Brasil 

continuar sem geração de emprego, o próprio MCMV vai ser tornar insustentável. Nesses 

patamares, um programa deste porte só é sustentável se é visto como motor para crescimento e 

se ele se concretize, se não a roda de financiamento para o programa vai se ver prejudicada com 

outros interesses. Segundo ela, o Brasil perdeu dois milhões de postos de trabalho nos anos de 

2016 e 2017, e isso é muito significativo. Além disso o Brasil não está gerando emprego 

registrado, ou seja, o volume de recursos não cresce quanto crescia antes. Conforme a 

entrevistada, é difícil de pensar empresas da cúpula do Brasil sem uma nova aparição forte do 

estado, para poder atingir a escala que tinha antes, voltar a ser o Brasil conhecido por ter 

gigantes empresas de engenharia.  

Quando questionada sobre a mudança de marca das empresas, ela vê esta ação como 

uma estratégia de redução de danos. São empresas que atuam no exterior, têm apresentações no 

mercado de valores de Nova York, possuem engenharia em termos de comunicação e 

estruturação organizacional que respondem às lógicas de capital internacional. Essas empresas 

contrataram grandes construtoras de imagem, mudança do perfil organizacional, fortalecimento 

das estratégias de compliance para mudar a apresentação da empresa para a sociedade e, 

principalmente, para com os investidores, que são quem elas buscam reter. Segundo ela, essa 

mudança também tem relação com o reconhecimento que o segmento da construção vai 

significar uma porção menos significativa do que era antes da crise. 
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A terceira entrevista foi respondida por escrito, seguindo-se o roteiro proposto no 

Apêndice C. Segundo o Entrevistado 3, a grande oscilação de valores de receita líquida e ebtida 

nestes últimos anos possuem quatro causas distintas: 

a) A adoção de medidas econômicas pelo Governo Federal incapazes de avaliar 

as consequências sobre a economia a médio e longo prazos; 

b) A incapacidade crescente de dispor de recursos para investir fruto de gastos 

públicos em trajetória explosiva não percebida pelas autoridades acabou 

direcionando os recursos para investimentos levando ao crescimento negativo 

com todas as implicações como perda de emprego, diminuição de renda, e o 

setor se retraindo com a perda da confiança sobre o futuro; 

c) Contratos de serviços de engenharia e/ou obras foram sendo descontinuados, 

paralisados, abandonados e não pagos. Isso se irradiou pelas três esferas de 

governo: o federal, o estadual e o municipal. 

d) A incapacidade de contratação do setor público brasileiro que era responsável 

por metade do que era contratado, causou um trauma no setor. As maiores 

construtoras diminuíram de tamanho chegando a ficar a menos da metade do 

seu tamanho antes da crise.  

e) As denúncias de envolvimento dessas empresas com atividades ilícitas 

contribuíram sobremaneira no enfraquecimento das mesmas no mercado. 

Todos estes fatores somados ao volume de contratações em declínio foram 

responsáveis por desempregar profissionais com muita experiência, porém muito onerosos para 

a empresa. Equipes custosamente mantidas, foram desmanteladas. As empresas médias tiveram 

as consequências do baixo volume da demanda pública, algumas delas com intensidade 

semelhante às grandes empresas do setor.  

Segundo ele, a incapacidade de o país contratar o volume desejado para manter o setor 

operando a contento, a descontinuidade de obras e a falta de pagamento, estão relacionados com 

a tendência de alienação dos ativos observada. Conforme o entrevistado 3, em todos os 50 anos 

de sua convivência no setor, jamais viu um trauma tão longo e profundo como o vivido pelas 

empresas de engenharia brasileira. Em sua opinião as empresas foram muito ambiciosas, 

apostaram alto demais e não avaliaram o risco, resultando este grande dano. 
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O Entrevistado comenta que, de forma simplificada, o panorama atual contempla a 

diminuição da presença do governo na economia deixando ao setor privado o peso maior dos 

investimentos, principalmente, no setor em infraestrutura. Conforme o entrevistado o clima, 

embora delicado, tem mudado com ações que podeiram começar a dar resultado como o leilão 

do dia 6 de novembro de 2019 com a venda de campos de petróleo brasileiro1. 

Segundo ele o mercado está propício à entrada de empresas de engenharia estrangeiras 

já que as grandes construtoras brasileiras estão na fase de sobrevivência. Em relação ao mercado 

internacional ele comentou que outras empresas já tomaram o lugar das empresas brasileiras, 

que vai de acordo com a opinião da Entrevistada 2. Essas empresas aprenderam muito atuando 

internacionalmente, mas o mercado interno insuficiente exige um esforço enorme para se 

manterem no mercado internacional, que é bem agressivo. 

Quando questionado sobre a grande realização de mudanças das empresas o 

Entrevistado 3 comentou que as circunstâncias já impuseram a inexorável necessidade de se 

adaptarem aos novos tempos. Elas já estão buscando por novas estratégias, novas competências, 

novas gestões. As alterações visuais vêm de encontro dessa tentativa, visando dar novo ritmo e 

novos rumos.  

O Entrevistado 3 tem opinião semelhante à da Entrevistada 2, de que o governo é uma 

peça chave na dinâmica das grandes empresas de construção do país. Ele acredita que inclusive 

o Governo de forma geral, continuará por bom tempo como peça chave na vida dessas empresas. 

Outra opinião em comum dos dois entrevistados é a influência de todos esses processos pelos 

quais o Brasil está passando na América Latina, porém com diferente intensidade. 

O Entrevistado 4 sentiu-se mais apto a deixar sua opinião sobre o tema por escrito. Ele 

comentou que nota um movimento de renovação dos membros das empresas das grandes 

indústrias da construção. Segundo ele membros com mais experiência acabam onerando a 

empresa e muitos possuem proximidade com os antigos contratos fraudulentos. Esse 

comentário vai ao encontro da opinião do Entrevistado 3, da tendência das empresas se 

desfazerem das equipes experientes que geravam altos custos. Na opinião do Entrevistado 4, 

essas empresas têm buscado executivos de média experiência ou juniores para serem expostos 

a novos desafios e não terem influência de membros antigos. 

O Entrevistado 5 também deixou sua opinião por escrito. Ele acredita que as grandes 

empresas de construção brasileiras como a Odebrecht, apesar das dívidas, conseguirão superar 

                                                 

1 A entrevista foi conduzida antes da realização do leilão, cujo resultado foi aquém do esperado. De qualquer 

forma, o entrevistado usou como um exemplo de ações que podem dar resultado. 
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este momento de crise e ações como as vendas de ativos e recuperação judicial irão auxiliar este 

processo. Segundo ele, estas empresas estão tendo consultorias de profissionais experientes 

comandando este período crítico e elas possuem uma diversificação de setor importante para 

esta retomada. Ele acredita que o Brasil ainda precisará muito dos serviços delas para seu 

desenvolvimento futuro. O Quadro 20 traz um resumo dos principais pontos levantados nas 

entrevistas.  

Quadro 20 – Resumo das entrevistas 

 

Fonte: Autoria Própria. 

  

Entrevistado

 -Modelo de negócio financiado pelo governo;

 -Importância do BNDES no processo de internacionalização;

 -Mudança da cúpula para empresas de construção;

 -Emergência de empresas do setor de arquitetura;

 -Reconfiguração Minha Casa Minha Vida;

 -Diminuição do porte das empresas;

 -Diminuição da Pluraridade de Negócios;

 -China ganhando espaço do mercado internacional;

-Efeito da crise e Lava Jato sentida na América Latina;

 - Outros países têm criado mais garantias de que suas empresas não se 

envolvam em acontecimentos semelhantes aos do Brasil;

 - Os pontos positivos do Brasil como player  na construção internacional 

já não são tão competitivos;

 - Brasil precisa se adequar a um novo nível de exigência se quer 

prosseguir com atuação internacional;

Pontos Levantados

 - Perda do espaço no mercado internacional;

 -Vê o governo como peça chave para a dinâmica do setor;

 - Necessidade das empresas adaptarem aos novos tempos com novas 

estratégias, novas competências, novas gestões;

 - Crise afetou também a América Latina;

 - Diminuição da presença do governo e necessidade de mais 

investimentos privados;

Entrevistado 1

Entrevistada 2

Entrevistado 3

 -Retomada das empresas afetadas pela crise e Lava Jato;

 -Bons profissionais guiando as empresas neste momento crítico;

 -Utilização de ferramentas como diversificação de negócio, alienação 

de ativos e recuperaçao judicial;

 -Renovação dos membros das empresas;

 -Busca por pessoas que não estejam envovidas nos antigos contratos;
Entrevistado 4

Entrevistado 5
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do trabalho foi identificar o padrão de operação de empresas de 

engenharia e construção de médio e grande porte diante panorama recente do setor da 

construção civil. Com relação a esse objetivo, pode-se dizer que foi atendido visto que 

conseguiu-se notar que as principais empresas de construção realmente estão realizando 

diversas estratégias para conseguir superar a situação em vista do momento crítico.  

Os objetivos específicos também foram atingidos, já que mesmo com as limitações 

para a obtenção de dados, pode-se conhecer o panorama atual das principais empresas de 

engenharia e construção do Brasil (objetivo “a”), compreendendo melhor o contexto no qual 

estão inseridas e principais campo de atuação. Notou-se, de acordo com o objetivo específico 

“b”, mudanças na cultura organizacional das empresas com uma maior preocupação com a 

transparência, adoção de medidas de compliance, renovação das lideranças, mudanças de 

identidade visual da marca, mudanças na estrutura organizacional e busca por melhorias dos 

processos com soluções tecnológicas e incentivos a startups do setor. 

Como resultado do estudo, foi possível traçar a linha do tempo das empresas a partir 

de 2013, atingindo assim o objetivo específico “c”. Notou-se a presença de obras dos ramos de 

usina hidroelétrica, infraestrutura e mobilidade urbana, setores que normalmente estão 

relacionados ao investimento do poder público. Observou-se também que além do mercado 

doméstico ocorreram atuações em outros países e que em geral a internacionalização destas 

empresas esteve mais focada em projetos na América Latina e África. 

Em relação ao objetivo específico “d”, verificou-se que o padrão de operação 

doméstica e internacional das grandes empresas de construção brasileiras após 2014 sofreu 

alterações nos últimos anos. Porém, com a queda do subsídio incentivo governamental, tanto 

pela diminuição da oferta por obras quanto pela diminuição dos financiamentos do BNDES 

fizeram com que o modelo de operação realizado até então torna-se insustentável. Esta 

dependência do incentivo governamental não afetou apenas o mercado doméstico, mas também 

a atuação internacional das empresas como a queda do financiamento para os serviços de 

exportação de engenharia do BNDES. Como forma de vencer esta retração do mercado notou-

se duas tendências: a alienação de ativos, de forma a obter uma maior liquidez em caixa e a 

busca por contratos de iniciativa privada.  
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Para o objetivo específico “e”, foi apresentada a variação dos índices econômicos das 

empresas em estudo desde 2013, que apesar de não ser o foco principal do estudo, ajudou a 

embasar os dados e complementar as conclusões. Analisando-se estes dados maneira geral, 

nota-se uma queda dos valores de receita líquida e ebtida. Esses dados vão ao encontro dos 

resultados apresentados quanto à presença constante das empresas envolvidas com recuperação 

judicial, dívidas, e retração do mercado de forma geral. 

O objetivo “f”, conhecer a opinião de especialistas, foi atingido de forma muito 

completa, pois se obteve acesso a experts de renome e importante atuação na indústria. Mesmo 

se tratando de opiniões, verificou-se que essas foram fundamentais para a verificação de 

tendências observadas nas demais fontes de dados. 

Com o cumprimento destes objetivos, também se respondeu à questão de pesquisa. 

 

5.2 CONCLUSÃO GERAL 

 

Quanto ao método, a limitação de se basear em dados publicados confirma a 

necessidade de realizar confirmações por meio de várias fontes. A coleta de fontes variadas 

tornou possível uma avaliação mais completa para alguma empresa, e menos para outras, já que 

somente os dados confirmados foram utilizados no estudo. 

Verificou-se que houve uma mudança no panorama, e o conhecimento desse pode ser 

útil à tomada de decisão das empresas e regulamentadores do setor. As mudanças estão 

mostrando um cenário retraído, de redução de operações, necessidade de alienação de ativos, 

redução da credibilidade e empresas em situação de recuperação judicial. Como reflexo dos 

processos investigativos têm-se um cenário com constante adoção de medidas de compliance e 

mudança de identidade visual, de forma a mostrar uma imagem de renovação e transparência. 

Algumas empresas têm prospectados contratos no setor privado, outras aproveitaram o tempo 

de recessão para buscar soluções tecnológicas que otimizem e melhorem seu processos além de 

investimentos em programas de aceleração de startups na construção. 
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5.3 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria ideal realizar este mesmo estudo obtendo 

dados diretamente das empresas. Atualmente as empresas ainda estão mais receosas em relação 

a esta abertura, e esse foi um dos motivos em realizar o trabalho baseado, na maior parte, com 

dados publicados. Porém seria interessante também uma visão mais interna, com entrevistas a 

gestores da área e documentos.  

Este trabalho tange áreas jurídicas e financeiras, porém, por questão de escopo foi 

realizada identificação de um panorama mais geral. Entretanto, uma sugestão seria realizar este 

panorama com aprofundamentos tanto em aspectos jurídicos quanto financeiros. Poder-se-ia 

avaliar a questão jurídica da Lava Jato de maneira mais aprofundada, como quais os 

movimentos das empresas nas questões judiciais, compreender melhor o processo de 

negociações de dívidas e acordos de leniência com os vários países. Em relação ao aspecto 

financeiro uma opção seria o estudo maior dos índices financeiros, abrangendo índices 

presentes os relatórios de demonstrações financeiras. Outros pontos foram limitados no trabalho 

por questões de escopo, porém poderiam ser mais explorados em trabalhos futuros como: 

 

 Acompanhamento e abrangência maior dos consórcios que foram realizados 

para as obras. 

 Verificar quais financiamentos e obras que não foram finalizados. 

 Abranger o estudo para a influência da crise financeira e da Lava Jato para a 

América Latina. 

 Compreender melhor a perda de mercado internacional para as empresas 

chinesas. 
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APÊNDICE B – Modelo de Prospecção de Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, bom dia! 

 

Me chamo Cristina Damázio, sou formanda do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e faço parte do Grupo SEACon1 

(Competitividade e Sustentabilidade na Construção) que tem desenvolvido pesquisas sobre a 

construção nacional e internacional desde a sua criação, em 2004/20052. Ao longo da trajetória 

do grupo várias entidades do setor da construção (incluindo a APEOP, a CBIC, o BNDES, o 

MIDIC) têm colaborado com dados e informações para as pesquisas do grupo. 

Atualmente, estou realizando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nomeado 

“Panorama recente da operação de empresas de engenharia e construção: tomada de decisão e 

perspectivas”, orientado pela Prof. Cristine N. Mutti (Ph.D. em Construction Management) do 

Departamento de Engenharia Civil. Venho solicitar a sua colaboração com o trabalho por meio 

de entrevistas e resposta de questionários. 

Nas entrevistas (via Skype) será aplicado um questionário com perguntas relacionadas 

a opinião do entrevistado sobre o panorama geral do ramo da construção. Todos os dados 

coletados serão tratados como confidenciais e não serão vinculados nominalmente a empresa 

nem ao entrevistado. Caso haja disponibilidade de participação, por favor responda este e-mail 

confirmando o interesse para que possamos marcar as entrevistas. 

Desde já agradeço a sua participação e interesse. Acreditamos que uma melhor 

compreensão do setor da construção e das tomadas de decisões realizadas pelas empresas 

podem servir de aprendizado para os empreendimentos futuros no Brasil. 

Atenciosamente, 

Cristina Damázio. 
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Contatos: 

 

Acad. Cristina Damázio Pacheco 

crisdamasiop@gmail.com 

(48) 99808-6572 

 

Prof. Cristine do Nascimento Mutti, Ph.D. 

cristine.mutti@ufsc.br 

(48) 99933-6552 

 
1 https://www.facebook.com/Seacon-1643035892680806/ 
2 Pesquisas realizadas em parceria com o Professor Roger Flanagan, da University of Reading https://www.reading.ac.uk/CME/about/staff/r-

flanagan.aspx 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

Panorama recente da operação de empresas de engenharia e construção: tomada de 

decisão e perspectivas 

 

Acad. Cristina Damázio Pacheco 

Prof. Cristine do Nascimento Mutti 

 

ENTREVISTA 

 

1.Qual a opinião sobre essa crise do Brasil, sobre a influência dessa crise na América 

Latina?  

2.Você considera o governo uma peça chave nessa dinâmica? Ou teria algum fator 

mais importante? 

 

3. Como tem sido a operação internacional das nossas empresas de engenharia e 

construção de 2014 para cá. Em sua opinião, houve alteração nos padrões de operação (locais 

de operação, fatias de mercado)? 

 

4. Por exemplo, você acha que houve uma diminuição da operação das nossas 

empresas em mercados internacionais? Ou empresas adquiriram outras locais? Ou alteraram os 

setores de atuação (ampliação/redução)? 
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5. Verificamos uma oscilação das posições de ranking de maiores empresas por receita 

líquida. O que você tem a comentar sobre isso. Quais seriam as possíveis causas, em sua 

opinião? Essas oscilações prejudicam a empresa, a seu ver? 

 

6. Qual o impacto da alienação de ativos? Por exemplo, a Odebrecht reduziu muito. 

Isso é uma estratégia forçada, como a única opção para seguirem, por exemplo? Você já 

observou essa tendência em alguma outra época ou relativo a algum outro país? 

 

7. Muitos têm mudado nome, e inclusive a identidade visual. Isso é uma estratégia de 

marketing, ou tem alguma implicação judicial? Você já observou essa tendência em alguma 

outra época ou relativo a algum outro país? 

 

8. Dado que o Brasil está debilitado, quais os outros países que estariam suprindo essa 

demanda - pelos nossos serviços - ou seja, onde estamos conseguindo fatias de mercado? 

 

9. Como as empresas podem identificar demandas no mercado nacional e 

internacional?Como tem sido a operação internacional das nossas empresas de engenharia e 

construção de 2014 para cá. Em sua opinião, houve alteração nos padrões de operação (locais 

de operação, fatias de mercado? 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista para expert internacional 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 

 

Brazilian contractors operation since 2014 - decision making and perspectives 

 

Researchers 

 

Cristina Damázio Pacheco (undergratuate student) 

 

Dr. Cristine do Nascimento Mutti (supervisor) 

 

Questions 

 

1. How does the world see the crisis involving Brazilian contractors since 2014? 

 

2. Is the reduction of our international presence very noticeable to the international 

community? 

 

 

3. Can you see a change in the pattern of countries where Brazilian contractors 

operate since 2014? 

 

 

4. How can contractors identify demandas in the national and international markets? 

 

5. Our big contractors have been selling their assets and changing their names, even 

the design of their visual identity. How do you see this?  
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6. Is it a common emergency procedure in other similar situations (in other words, 

did you observe this happening somewhere else in a crisis period)? 

 

7. Any opinion that you can give us about the subject is most welcome! 
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