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RESUMO 

Objetivo - Este trabalho busca analisar a influência do programa de financiamento às 

exportações, concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), no grau de internacionalização das empresas brasileiras do setor de engenharia e 

construção, no período de 2002 a 2020.  

Metodologia - A pesquisa utilizou a metodologia de estudo de caso múltiplo, em que se 

comparou o financiamento do BNDES na inserção internacional das empresas brasileiras em 

relação aos mecanismos de apoio de Agências de Crédito à Exportação (Export Credit 

Agencies – ECA) da China, Espanha, Reino Unido e Turquia. Essas ECA também 

promoveram as firmas de engenharia e construção de seus respectivos países em obras no 

exterior. Para tal, foi conduzida uma extensa pesquisa sobre o programa do BNDES e das 

ECA.  

Resultados - Foram apresentadas evidências de que a contribuição do crédito oficial à 

exportação concedido pelo BNDES consistiu em um importante suporte na promoção da 

internacionalização das empresas brasileiras do setor de engenharia e construção apoiadas. Os 

resultados apontam para as seguintes constatações: primeiro, enquanto o programa de 

financiamento estava disponível, o BNDES foi capaz de contribuir para o aumento da 

participação das construtoras brasileiras no mercado internacional – principalmente na 

América Latina e Caribe e na África; segundo: após a interrupção do apoio do BNDES, houve 

deterioração da inserção das empresas no mercado externo, e um dos componentes foi a falta 

de acesso a recursos para o financiamento das exportações destinadas aos projetos no exterior.  

Limitações – Parte significativa da pesquisa relativa ao mercado internacional de engenharia 

e construção foi desenvolvida por meio da publicação Engineering News-Record (ENR), 

tendo em vista a escassez de informações disponíveis nos relatórios anuais e demonstrações 

financeiras das empresas construtoras e nos dados oficiais relacionados às exportações de 

serviços de engenharia e construção. 

Contribuições Práticas - O presente trabalho espera contribuir para a crescente literatura 

acerca do impacto do crédito das ECA na inserção internacional das empresas apoiadas. 

Contribuições Sociais - Os resultados do estudo poderão ser analisados pelas instituições 

governamentais envolvidas, para fins de reavaliação e adaptação dos critérios para concessão 

dos financiamentos à exportação de serviços de engenharia e construção. 



 

   

Originalidade – O trabalho expande o conhecimento acerca do papel do crédito oficial às 

exportações de serviços de engenharia e construção, quando comparados com estudos 

disponíveis sobre o crédito oficial às exportações de bens manufaturados.  

Palavras-Chave – Internacionalização de empresas; BNDES; Financiamento à Exportação; 

Agências de Crédito à Exportação; Engenharia e Construção.  

Categoria do Artigo – Dissertação de Mestrado / artigo original.  

 

  



 

   

ABSTRACT 

Purpose – This study aims to analyze the influence of the export financing program, granted 

by Brazilian Development Bank (BNDES), on the degree of internationalization strategy of 

Brazilian companies in the engineering and construction sector, from 2002 to 2020. 

Methodology – The research used the multiple case study methodology, in which BNDES 

financing was compared in the international insertion of Brazilian companies in relation to the 

support mechanisms of Export Credit Agencies (ECA) in China, Spain, United Kingdom and 

Turkey. These ECAs also promoted the engineering and construction firms of their respective 

countries in projects abroad. To this end, extensive research was conducted on the BNDES 

program and ECA programs. 

Findings – Evidences were presented of the contribution of official export credit granted by 

BNDES consisting of an important support in promoting the internationalization of Brazilian 

companies in the engineering and construction sector supported. The results point to the 

following findings: first, while the financing program was available, BNDES was able to 

contribute to increasing the participation of Brazilian construction companies in the 

international market – mainly in Latin America, the Caribbean and Africa; second: after the 

interruption of BNDES support, there was a deterioration in the insertion of companies in the 

foreign market, and one of the components was the lack of access to credit to support exports 

destined for projects abroad. 

Research Limitations – A significant part of the research related to the international 

engineering and construction market was developed through the Engineering News-Record 

(ENR) publication, in view of the scarcity of information available in the annual reports and 

financial statements of construction companies and in official data related to exports of 

engineering and construction services. 

Practical Contributions - The present study hopes to contribute to the growing literature 

about the impact of ECA credit on the international insertion of the supported companies. 

Social Contributions - The study results may be analyzed by the Brazilian government 

institutions involved for the purpose of reassessing and adapting the criteria for granting 

financing for the export of engineering and construction services. 



 

   

Originality – The study expands knowledge about the role of official credit for exports of 

engineering and construction services, when compared to available studies on official support 

for exports of manufactured goods. 

Keywords - Internationalization of companies; BNDES; Export Financing; Export Credit 

Agencies; Engineering and Construction. 

Paper category – Master`s thesis / research paper.  
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1. Introdução 

 

As exportações são importantes para incremento das taxas de crescimento econômico, 

aumento da renda nacional, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico de qualquer 

país. O mercado internacional é competitivo e os governos dos países buscam oferecer à 

iniciativa privada as condições necessárias para sua inserção no comércio exterior, por meio 

de mecanismos e instrumentos de apoio, principalmente nas áreas administrativa, fiscal, de 

financiamento, cambial, de promoção, de infraestrutura e de logística. 

 

A concessão de financiamentos aos exportadores em condições competitivas é um 

componente importante para o fechamento de negócios com os importadores. No mercado 

internacional, é comum que estes exijam do exportador que o pagamento do preço contratado 

seja diferido por um período acordado. Os importadores podem estipular, ainda, prazos e 

taxas de juros como condições acessórias à concretização do negócio. Assim, os exportadores 

também precisam oferecer arranjos de financiamento atraentes para que tenham sucesso, em 

geral, recorrendo a agentes e instituições financeiras e governamentais de apoio às 

exportações. O crédito se torna ainda mais relevante para as exportações de bens e serviços de 

alto valor agregado, tais como máquinas, embarcações, aeronaves e serviços de engenharia e 

construção para projetos de infraestrutura, tendo em vista os volumes de recursos envolvidos. 

 

O crédito oficial à exportação é uma atividade desempenhada em todas as economias 

desenvolvidas, principalmente por meio de Agências de Crédito à Exportação (Export Credit 

Agencies – ECA). No Brasil, o sistema de crédito oficial às exportações brasileiras conta com 

as linhas do Programa de Financiamento às Exportações - Proex Financiamento e Proex 

Equalização (Proex), operadas pelo Banco do Brasil; com o Fundo de Garantia à Exportação 

(FGE), do Ministério da Fazenda; e com os financiamentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Além dos mencionados benefícios da exportação, os créditos oficiais às exportações 

de serviços de engenharia e construção podem trazer importantes ganhos diplomáticos e 

geopolíticos em negociações bilaterais do governo brasileiro com os países que tiveram 

projetos de infraestrutura viabilizados por meio do financiamento das exportações brasileiras. 

Como ganhos geopolíticos e diplomáticos podem ser citados: o aumento da influência 
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regional; a integração da infraestrutura entre os países (transportes, energia); e a ampliação da 

corrente de comércio e promoção do equilíbrio da balança comercial (VASCONCELOS, 

2015). 

 

O BNDES é a principal fonte de financiamento de longo prazo para as operações do 

comércio exterior brasileiro. De 1995 a 2020, o banco desembolsou US$ 99 bilhões em 

financiamentos à exportação de bens e serviços. Desse total, US$ 10,5 bilhões 

corresponderam a créditos destinados às exportações de serviços brasileiros de cerca de 20 

empresas para 15 países (BNDES, 2020). Os financiamentos às exportações de serviços se 

concentraram no setor de engenharia e construção, apoiando grandes empresas brasileiras na 

execução de obras no exterior, como por exemplo: gasodutos, plantas de tratamento de água e 

aquedutos na Argentina; hidrelétricas, aquedutos e rodovias na República Dominicana; 

rodovias, aeroportos, hidrelétricas e linhas de transmissão em Angola; rodovia e hangar em 

Gana; hidrelétrica e planta industrial no Peru; e planta petroquímica no México.  

 

Ao longo da história, o crédito oficial às exportações como política pública tem sido 

bastante controvertido. Por um lado, o crédito oficial do estado às exportações é defendido 

por muitos, em função da existência de falhas de mercado, da necessidade de nivelamento de 

condições assimétricas de competição no comércio exterior, da necessidade de superávits na 

balança comercial ou ainda da geração de empregos. Por outro lado, no entanto, existem 

correntes contrárias à intervenção do Estado nas atividades de crédito às exportações, por 

considerarem os mercados autossuficientes e o governo gastador e incompetente – além das 

objeções ao apoio às grandes empresas e aos “campeões nacionais”. Assim, pensadores e 

gestores de orientação pró-mercado argumentam que as ECA alocam recursos que poderiam 

ser empregados prioritariamente em outros usos e, a menos que esta destinação resolva as 

falhas do mercado, a eficiência econômica pode ser comprometida. Portanto, ao colocar 

recursos em usos menos eficientes, a ECA cria distorções na economia e impõe custos de 

oportunidade provavelmente mais elevados do que o valor agregado gerado pela sua 

intervenção (AGARWAL & WANG, 2018). 

 

No contexto brasileiro, muito se questiona a respeito da contribuição do financiamento 

às exportações, em particular os relacionados às exportações de serviços de engenharia e 

construção. Isto decorre, em certa medida, da recente inadimplência de alguns países 

devedores e dos escândalos de corrupção envolvendo construtoras brasileiras, mais 
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notadamente a partir da Operação Lava Jato, iniciada em 2014. Por conta desses 

acontecimentos, desde 2015, não foram mais contratados pelo BNDES novos financiamentos 

para exportações serviços de engenharia e construção, realizadas por essas empresas.  

 

A situação das empresas de engenharia e construção, que já vinha se deteriorando com 

a retração econômica brasileira, especialmente nos anos de 2015 e 2016, fez com que alguns 

dos maiores grupos econômicos do ramo no Brasil passassem a enfrentar graves problemas 

financeiros, que culminaram em pedidos de reestruturação das dívidas e recuperação judicial, 

além de redução no escopo de suas atividades.  

 

Em função da crise e do encerramento das linhas de financiamento à exportação, 

nenhuma empresa brasileira constou na lista das 250 maiores construtoras internacionais, da 

publicação Engineering News Record (ENR), nos anos de 2019 a 2021, o que não ocorria 

desde 2001 (ENR, 2020). Importante comentar que, as empresas que participam do ranking 

da ENR representam a maioria das obras executadas no exterior por construtoras 

internacionais, e as que não estão têm participação insignificante no mercado internacional 

(YE et al., 2009). 

 

A despeito da diminuição da participação das empresas brasileiras no mercado 

internacional, a demanda por obras continuou nos níveis históricos até 2019, sofrendo uma 

redução em função da pandemia a partir de 2020. Com a ausência das empresas brasileiras de 

engenharia e construção, os contratantes internacionais buscaram construtoras de outros 

países para levar a frente seus projetos. Ademais, para a viabilização de tais projetos, estas 

construtoras internacionais continuaram a receber crédito de seus respectivos governos, por 

meio de suas ECA. 

 

Face à importância do setor de engenharia e construção para o crescimento do país, em 

função de seu impacto na economia, principalmente por conta da geração de empregos e das 

externalidades em sua cadeia produtiva, a perda de mercado pelas empresas brasileiras no 

exterior pode ter como resultado o impacto negativo no emprego e na renda do país, além de 

reduzir o ingresso de divisas para o país. Neste sentido, é oportuno explorar a atuação do 

crédito oficial brasileiro na promoção das exportações do setor. 
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Existem diversos estudos que analisam o papel das ECA na concessão de créditos com 

o objetivo de promover as exportações de bens manufaturados de seus respectivos países. 

Todavia não são encontrados muitos estudos que tratam do crédito oficial às exportações de 

serviços no exterior, em especial os serviços prestados pelo setor de engenharia e construção. 

 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar o papel do financiamento do 

BNDES no processo de internacionalização das empresas de engenharia e construção.  

 

Partindo do pressuposto de que o financiamento e o suporte estatal são essenciais à 

inserção internacional das empresas apoiadas, o BNDES, com o programa de apoio às 

exportações, foi responsável pela expansão dessas empresas nos seus mercados 

internacionais. Assim, a questão de pesquisa pode ser formulada da seguinte forma: 

 

Qual a influência do financiamento do BNDES no grau de internacionalização das 

empresas brasileiras de engenharia e construção? 

 

1.1. Objetivo geral  

 O principal objetivo desta dissertação foi analisar o papel do crédito do BNDES na 

internacionalização das empresas brasileiras. 

 

1.2. Objetivos secundários  

 Com os objetivos secundários, pretendeu-se:  

! Analisar as características do mercado internacional de engenharia e construção; 

! Clarificar o papel dos apoios de governos nacionais à internacionalização das empresas de 

engenharia e construção de seus países; e 

! Descrever a maneira pela qual o programa de financiamento para as exportações brasileiras 

de serviços concedido pelo BNDES afetou a estratégia de internacionalização das empresas 

brasileiras do setor de engenharia e construção. 
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1.3. Delimitação da pesquisa  

O estudo se concentra nos financiamentos às exportações de serviços. Assim, as 

empresas estudadas foram as exportadoras brasileiras de engenharia e construção que prestam 

serviços no exterior e as ECA que concedem financiamentos e garantias para esse tipo de 

serviço exportado.  

 

Apesar de existirem diversos programas brasileiros de apoio às exportações desde os 

anos 1970, promovidos pelo Banco do Brasil, pelo BNDES ou pelo Ministério da Economia 

do Brasil, o estudo ficou restrito aos financiamentos às exportações de serviços de engenharia 

e construção concedidos pelo BNDES. O período selecionado foi o compreendido entre 2002 

e 2020, durante o qual se caracterizam a ascensão e o declínio das empresas brasileiras de 

engenharia e construção face à intensidade do apoio dos financiamentos concedidos pelo 

banco.  

Além disso, o estudo se concentrou na avaliação dos impactos da suspensão do 

financiamento do BNDES na inserção internacional das empresas beneficiadas e na 

comparação desse programa com o apoio às exportações de serviços de construção, 

promovido por outras ECA.  

 

1.4. Justificativa do estudo  

O setor da construção civil é importante para o crescimento de um país, em função de 

seu impacto na economia, principalmente por conta da geração de empregos e das 

externalidades em sua cadeia produtiva. Ademais, é um setor historicamente beneficiado pelas 

políticas públicas brasileiras. A construção civil correspondeu a 5,3% do PIB e a 7,3% da 

população total ocupada, entre 2000 e 2020 (CBIC, 2021). Nesse caso, refere-se 

principalmente ao mercado doméstico. Ademais, considerando a balança comercial brasileira, 

o impacto desse tipo de exportação é multiplicado, em função da cadeia produtiva ao redor 

das empresas construtoras, movimentando fornecedores de bens e prestadores de serviço. 

 

Os serviços de engenharia e construção são, há muito tempo, um item positivo no 

balanço de pagamentos, contribuindo para a redução do crescente déficit em conta corrente e 

da necessidade de endividamento externo. Historicamente, o apoio a esse tipo de exportação 

foi iniciado com o objetivo de diversificar a pauta exportadora brasileira, o que confere mais 

estabilidade às receitas cambiais. Portanto, considerando as atuais condições da balança 
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comercial e o peso das commodities na pauta exportadora, tal objetivo continua sendo 

fundamental para o Brasil (HIRATA & SOUZA, 2019). 

 

O mercado internacional de engenharia e construção também é extremamente 

relevante. As principais construtoras obtiveram receitas anuais em contratos de obras fora de 

seus países de origem que giraram entre US$ 400 bilhões a US$ 500 bilhões nos últimos dez 

anos (ENR, 2021). Entre 2002 e 2018, as principais construtoras brasileiras tiveram uma 

receita total de US$ 106 bilhões com prestação de serviços no exterior (ENR, 2021).  

 

O presente trabalho espera contribuir para a crescente literatura acerca do impacto do 

financiamento das Agências de Crédito à Exportação na inserção internacional das empresas 

apoiadas. Diante do volume de recursos financeiros envolvidos nos programas de 

financiamento do BNDES para as exportações brasileiras de serviços de engenharia e 

construção (US$ 10,5 bilhões) e do potencial impacto gerado na economia do país, o tema se 

apresenta ainda mais relevante. Além disso, os resultados do estudo poderão ser analisados 

pelas instituições governamentais envolvidas, para fins de reavaliação e adaptação dos 

critérios para concessão dos financiamentos. 
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2. Referencial teórico 

 

Na revisão da literatura sobre a temática, os estudos foram agrupados de forma a 

refletir os aspectos centrais deste trabalho. Primeiramente, foram analisadas as referências 

ligadas às estratégias de internacionalização das empresas de serviços de engenharia e 

construção. Em seguida, trabalhos que analisaram os mecanismos de apoio estatal às 

exportações e a sua efetividade na implementação das estratégias de internacionalização. 

Finalmente, foram agrupados os trabalhos específicos sobre a política governamental de apoio 

às exportações às empresas brasileiras.  

2.1. Internacionalização das Empresas de Engenharia e Construção 

Diversificar mercados significa para uma empresa aumentar suas vendas e sua 

produção, por meio da expansão geográfica de mercados, com a diluição simultânea dos seus 

riscos de fazer negócio. A internacionalização provoca o reconhecimento da empresa como 

provedora de bens ou serviços para o mercado externo, valorizando sua marca, dentro e fora 

do país. A empresa também passa a proteger seu faturamento da desvalorização da moeda 

local, uma vez que passa a contar com receita adicional em moeda forte (KEEDI, 2007). 

 

Segundo Monticelli et al. (2017), diversos enfoques teóricos têm sido utilizados para 

mapear e compreender as estratégias de entrada adotadas pelas empresas no processo de 

internacionalização. Uma das principais, a originada pela escola de Uppsala, é a da teoria 

comportamental que pressupõe um gradualismo do processo de internacionalização, em que a 

experiência é um balizador do comportamento exportador. Este entendimento parte do 

distanciamento psíquico do país de destino, em função do país de origem da firma e do 

conhecimento das empresas sobre atividades internacionais. Entende-se que as empresas 

aumentam seu comprometimento com o mercado externo, à medida que também há uma 

compreensão dos efeitos do nível de comprometimento, capacidades dinâmicas, redes de 

relacionamento e do empreendedorismo internacional para a evolução da internacionalização 

(MONTICELLI et. al., 2017). 

 

Ainda segundo revisão da literatura promovida pelos autores, Monticelli et al. (2017) 

relatam que desta resultou um modelo incremental de internacionalização, com as seguintes 

etapas de comprometimento: (i) exportações não regulares, informais e não planejadas; (ii) 
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exportação por meio de representação comercial; (iii) implantação de subsidiária no exterior; 

(iv) estabelecimento de unidades de produção no exterior; e (v) acordos de licenciamento e de 

joint ventures. 

 

Por sua vez, Ferreira et al. (2014) elaboraram uma revisão sobre a literatura relativa à 

Visão Baseada em Recursos (VBR) que, segundo os autores, tem tido nas últimas três décadas 

uma crescente aceitação nas pesquisas na área de negócios internacionais, em função do foco 

em fatores internos à empresa. A VBR postula que uma condição essencial para a 

internacionalização é deter alguma vantagem competitiva que possa ser explorada nos 

mercados externos e, para tal, as empresas devem ter acesso a recursos valiosos, raros, 

inimitáveis e insubstituíveis. Os autores completam que uma abordagem marcante desta teoria 

se dá no fato de como os recursos das empresas podem ser desenvolvidos localmente (no país 

de origem ou no anfitrião), e como as empresas podem transferir esses recursos para 

operações em outros países (FERREIRA et al., 2014).  

 

Neste processo evolutivo das teorias, Kretschmer & Garrido (2019) fazem um 

levantamento dos estudos a respeito das redes de relacionamento internas e externas, firmadas 

pelas empresas que atuam internacionalmente (networks). De acordo com esta linha de 

estudos, os mercados são retratados como redes de relações entre agentes (clientes, 

fornecedores, órgãos oficiais, parceiros de alianças, entre outros) e, para que os negócios 

ocorram, estas organizações devem desenvolver um conhecimento aprofundado entre si. Os 

relacionamentos desenvolvidos pelas empresas no exterior permitem o acesso a novas 

experiências, recursos e conhecimentos que impulsionam a sua capacidade para penetrarem 

em mercados internacionais, o que demanda uma postura proativa, empreendedora e 

inovadora (KRETSCHMER & GARRIDO, 2019). 

 

Ademais, de acordo com a revisão bibliográfica dos autores, no caso das empresas de 

serviços, por conta de suas características como intangibilidade, heterogeneidade e 

inseparabilidade, as firmas, em geral, necessitam ter uma relação estreita com seus clientes, 

acompanhando-os no exterior, com o intuito de evitar a concorrência externa. Desta forma, a 

internacionalização das empresas de serviços se dá pelas oportunidades decorrentes da rede de 

relacionamentos. Os autores completam que o conhecimento gerado nas atividades 

internacionais pode ser transferido para âmbito doméstico (KRETSCHMER & GARRIDO, 

2019). 
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As grandes construtoras adotam a internacionalização como uma estratégia importante 

para garantir o crescimento contínuo, por meio da diversificação de fontes de receita e 

carteiras de projetos, mitigando impactos de natureza cíclica do mercado doméstico e 

enfrentando a concorrência nos mercados externos, além de disputar com empresas 

estrangeiras em seus mercados domésticos (HAN, 2010). 

 

Devido à localização das obras, o ramo de engenharia e construção é afetado por 

condições climáticas, regulatórias, políticas e sociais, bem como pelas condições necessárias 

para a obtenção de recursos e logística. Isso confere vantagens competitivas às empresas do 

país de origem sobre as estrangeiras, que incluem o conhecimento: do idioma; da cultura 

local, práticas e clima; de leis, regulamentos, políticas e sistema administrativo; da base de 

clientes; da política econômica; e das redes existentes de aliados estratégicos, fornecedores e 

subcontratados (OFORI, 2003). 

 

Segundo Ofori (2003), os riscos normalmente encontrados em projetos de construção 

são exacerbados pela dimensão internacional . Os riscos mais relevantes são: instabilidade 

política; instabilidade econômica; discriminação em favor de construtoras locais; exclusão de 

firmas estrangeiras de alguns tipos de trabalho; exigência de subcontratar parte do trabalho ou 

formar joint ventures com empresas locais; níveis mais altos de tributos para empreiteiros 

estrangeiros; restrições de moeda; qualidade baixa da mão de obra local; e desafios da 

logística do projeto. Em estudo de Jalali (2012) sobre as barreiras enfrentadas pelas empresas 

de serviços de engenharia do Oriente Médio que as impedem de atuar no mercado 

internacional, foram identificadas: a forte concorrência internacional; padrões de qualidade; 

imagem corporativa; risco associado ao negócio; falta de assistência governamental e escassez 

de capital de giro, conforme descrito na tabela a seguir: 
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Tabela 1 – Barreiras enfrentadas pelas empresas de serviços de engenharia 
Barreira Descrição 

Forte concorrência internacional Empresas baseadas em países em desenvolvimento não têm acesso a novas 
tecnologias - máquinas e equipamentos, conhecimento de engenharia, resultando 
em uma capacidade competitiva fraca em comparação aos concorrentes globais no 
custo estimado e no tempo dos projetos de engenharia.  

Padrões de qualidade Padrões de qualidade em segurança, durabilidade e prestação de serviço são 
elementos muito importantes em projetos de engenharia. São requisitos para a 
empresa, a expertise, a experiência, e o comprometimento. 

Imagem corporativa Empresas devem construir uma imagem corporativa boa e de renome, que aumente 
suas capacidades competitivas e lhes permita oferecer preços mais elevados por 
seus projetos. A imagem corporativa cria confiança, senso de qualidade e fortalece a 
posição competitiva da empresa. 

Falta de assistência governamental Exportadores necessitam de suporte e assistência de seu governo, especialmente na 
identificação de oportunidades no exterior e apoio na negociação com governos 
estrangeiros.  

Risco associado ao negócio O fator de risco é derivado de diferentes fontes: dimensão financeira; flutuação da 
taxa de câmbio; e instabilidade política e econômica do país anfitrião. 

Escassez de capital de giro A inserção internacional frequentemente requer grandes despesas para encontrar 
oportunidades no exterior e negociar com as partes interessadas, e o capital de giro 
é um critério para a escolha de uma empresa de serviços de engenharia, pois 
determina a capacidade da empresa de realizar os projetos. 

Fonte: Elaboração própria com base em Jalali (2012). 
 

Assim como outras empresas, construtoras escolhem mercados internacionais onde 

tenham vantagem competitiva. A literatura sugere que, para que as construtoras estrangeiras 

superem tais barreiras, deve haver alguma imperfeição nos mercados de bens ou fatores de 

produção ou interferência na competição por governos (OFORI, 2003). Para tal, a empresas 

devem possuir fatores-chave para a competitividade na construção internacional em: recursos 

humanos e sua gestão; tecnologia; e incentivos do governo. Assim, o autor sugere que as 

vantagens específicas da empresa incluem o acesso a mão de obra barata e altamente 

qualificada desde o país de origem e o apoio de seus governos, incluindo créditos, garantias 

de exportação, impostos preferenciais e outros incentivos ao desenvolvimento das exportações 

(OFORI, 2003).  

 

Conforme pesquisa empreendida por Han (2010) com os especialistas da indústria, 

estes declararam que a capacidade de financiamento desempenha um papel fundamental na 

obtenção de mais oportunidades no mercado internacional de construção, visto que mais 

projetos no exterior exigem acordos de financiamento como parte da prestação de serviços aos 

contratantes. Em especial nas economias em desenvolvimento, onde o acesso a recursos 

financeiros costuma ser difícil, os empreiteiros estrangeiros são demandados a buscar 

financiamento total ou parcial do projeto (HAN, 2010). 

 

No que tange o processo de internacionalização das construtoras brasileiras, Hahn et 

al. (2014) acrescentam a teoria institucional. As empresas do setor de construção pesada 
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possuem intensas relações com o governo, que é o principal cliente dessa indústria. Ademais, 

os projetos empreendidos por essas empresas no exterior normalmente são dependentes de 

financiamentos providos por instituições financeiras públicas (HAHN et al., 2014).  

 

A teoria institucional busca explicar os papéis desempenhados pelas instituições na 

estrutura e funcionamento das empresas, dentre outros. As instituições são compostas de 

regras formais e informais e as políticas moldam o desempenho econômico por meio da 

definição e execução dessas regras. Um bom desempenho econômico depende de uma matriz 

institucional flexível que se ajuste diante da evolução tecnológica e demográfica (NORTH, 

1993). O desempenho econômico resultará de suas dinâmicas institucionais, em que uma 

matriz institucional eficiente será́ aquela capaz de estimular os agentes a investir em uma 

atividade que traga retornos sociais superiores aos custos sociais (GALA, 2020). Portanto, as 

instituições podem conferir vantagens comparativas a um país na produção de um 

determinado produto e/ou no desenvolvimento de uma indústria em particular (HALL & 

SOSKICE, 2001). Ademais, as instituições dos países de origem das empresas têm a 

capacidade de moldar as vantagens e desvantagens destas em seus respectivos processos de 

internacionalização (CUERVO-CARZURRA & GENC, 2011). 

 

Como visto, a exportação é um componente importante da estratégia de 

internacionalização de uma empresa, visando ao crescimento via diversificação de mercados 

no exterior. Ocorre que a atividade exportadora exige custos iniciais substanciais, que são 

incorridos antes que as receitas com as vendas externas sejam realizadas. As empresas 

exportadoras se comprometem muitas vezes com custos irrecuperáveis, relacionados a 

investimentos específicos no aumento da capacidade produtiva; na customização de produtos; 

na conformidade às legislações de outros países; e no estabelecimento de canais de 

distribuição estrangeiros. Somam-se a isso custos variáveis com fretes, seguros e impostos. 

Argumenta-se que a vantagem comparativa financeira alivia os custos do comércio exterior, 

de modo que as economias mais desenvolvidas exportam mais, especialmente em setores 

financeiramente mais vulneráveis (AGARWAL & WANG, 2018).  

 

Assim, com o objetivo de cumprir suas metas de internacionalização, as empresas, 

incluídas as do setor de engenharia e construção, recorrem ao amparo governamental. Por sua 

vez, os governos têm interesse no incremento das exportações de seus países e se utilizam de 



 

   

21 

um conjunto de mecanismos de apoio à inserção internacional das empresas, sendo um destes 

a concessão de crédito às exportações, conforme será abordado na próxima seção. 

 

2.2. O crédito oficial à internacionalização das empresas de engenharia e construção  

Do ponto de vista governamental, uma das principais contribuições da exportação para 

um país é o de adquirir divisas, principalmente para garantia do pagamento de suas 

importações e da promoção de seu desenvolvimento econômico. De acordo com Baumann 

(2004), economistas com diferentes visões sobre o comércio exterior (clássicos e 

neoclássicos) concordam com o princípio segundo o qual o comércio exterior proporciona o 

crescimento e o desenvolvimento de um país. O aumento da produção das empresas resulta 

em geração de empregos, o que tem impacto no aumento da renda e pode provocar 

crescimento da capacidade de consumo da população, impulsionando a economia do país 

exportador. Jewell & Flanagan (2012) acrescentam que uma definição para o sucesso da 

economia de uma nação é a capacidade de negociar com sucesso e se expandir em mercados 

além de suas fronteiras nacionais. 

 

Segundo Catermol e Cruz (2017), as exportações são o único componente da demanda 

agregada que gera, ao mesmo tempo, emprego para a população do país e divisas em moeda 

estrangeira que ajudam a equilibrar o balanço de pagamentos. Para os autores, o mérito da 

manutenção de um sistema público de crédito à exportação está nas próprias características 

intrínsecas da atividade exportadora. 

 

Os principais argumentos que tornam o Estado o melhor agente para intervir nas 

políticas de financiamento ao comércio internacional são o de possuir uma melhor informação 

sobre os riscos políticos; uma maior capacidade em administrar receitas futuras, ao assegurar 

a continuidade dos negócios e assumir projetos de longo prazo; e o poder de mitigar os riscos, 

compartilhando-os entre seus contribuintes e utilizando-se de canais diplomáticos e acordos 

internacionais para o cumprimento de contratos. Isto porque, os mercados externos 

caracterizados por circunstâncias políticas instáveis ou imprevisíveis desencorajam os 

exportadores domésticos de neles investir (DOROŻYŃSKI E DOROŻYŃSKA, 2016). 

 

O apoio oficial pode assumir a forma de crédito ou financiamento direto, 

refinanciamento, apoio à taxa de juros (equalização), doação, seguro de crédito à exportação e 
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garantias. Também pode se apresentar na forma de promoção comercial e assistência técnica 

aos exportadores (TURGUTTOPBAS, 2013; DOROŻYŃSKI & DOROŻYŃSKA, 2016). 

 

Frischtak e Pessoa (1998) destacaram que os governos nacionais utilizam a promoção 

comercial para alavancar e diversificar suas pautas de exportações, seja por meio de produtos 

de maior valor agregado ou pela busca de novos mercados, visando assegurar a participação 

crescente no mercado internacional. Agarwal e Wang (2018) complementam que o apoio 

público tem um impacto positivo nas exportações do país de origem por meio do canal de 

liquidez, isto porque fornece aos exportadores do país de origem capital de giro que lhes 

permite superar sua necessidade contínua frente aos custos relacionados à exportação e 

oferece aos importadores estrangeiros recursos para pagar por produtos ou serviços do país de 

origem. Ao garantir a liquidez, os governos ajudam os exportadores de seu país a entrar nos 

competitivos mercados internacionais com produtos e financiamento, incentivando as 

exportações do país de origem (AGARWAL & WANG, 2018). 

 

Veiga e Iglesias (2002) afirmam que os mecanismos públicos são essenciais no 

suprimento de financiamento para bens com ciclos longos de produção e comercialização. Em 

outra perspectiva, na visão de Blumenschein e De Leon (2002), as razões apontadas para a 

intervenção do governo no mercado de crédito e seguro à exportação estariam ligadas aos 

ganhos de uma política industrial, resultantes do poder de mercado no comércio internacional, 

além do aumento de divisas e da geração de empregos decorrentes do aumento do volume de 

exportações.  

 

Na mesma linha, Galetti e Hiratuka (2013) ressaltam que o papel do Estado na 

coordenação de uma política de desenvolvimento, que inclui um sistema de financiamento às 

exportações, não implica a ausência de participação dos agentes privados ou que exista 

intervenção do Estado nos assuntos de ordem privada. Os autores também consideram que um 

sistema público de financiamento à exportação é fundamental na garantia de disponibilidade e 

de acesso a recursos pelas empresas exportadoras. 

 

No tocante à exportação dos serviços de engenharia e construção, o marco histórico 

ocorreu em outubro de 1976, quando, em seminário sobre as exportações de serviços, 

ocorrido em Brasília, o então Ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, adicionou um 

importante referencial teórico a respeito do início do apoio oficial brasileiro aos serviços de 
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engenharia para obras públicas no exterior (HIRATA & SOUZA, 2019). Para o ministro, as 

exportações de serviços de engenharia representavam um novo campo de absoluta 

importância para o país, em razão de seu know-how e sua vantagem comparativa e explicitou 

a importância do crescimento das exportações brasileiras para viabilizar o processo de ajuste 

do balanço de pagamentos e do endividamento externo. Esta declaração se deu no âmbito da 

exposição de motivos sobre o que os legisladores buscavam alcançar ao estabelecer o apoio 

estatal às exportações de serviços por meio do Decreto-Lei 1.418, de 3 de setembro de 1975, 

que estabeleceu incentivos fiscais às exportações de serviços e a possibilidade de concessão 

de garantia ou contragarantia do Tesouro Nacional na prestação de serviços, na execução de 

obras ou fornecimento de bens de empresas brasileiras para o exterior. (HIRATA & SOUZA, 

2019).  

 

Além dos ganhos com a exportação em si, Moreira et al. (2006) observam que o apoio 

às exportações de serviços de engenharia e construção podem trazer importantes vantagens 

políticas e contrapartidas em outras negociações de interesse do governo. Além disso, 

segundo os autores, muitas exportações de máquinas e equipamentos somente são viabilizadas 

porque estão incluídas em pacotes de serviços, sendo essa a única forma de uma subsidiária 

brasileira de uma multinacional fornecer seus produtos para um mercado de outra subsidiária 

da mesma multinacional (MOREIRA et al., 2006). 

  

Nesta mesma linha, Pereira et al. (2009) completam que, ao contrário do que se 

observa em outras partes dos serviços, que são exportadas de forma indireta com bens, no 

caso da engenharia e construção é a exportação de serviços que gera um fluxo de exportação 

de mercadorias. Ademais, os autores observam que o setor de engenharia e construção era o 

principal gerador de receita das exportações brasileiras de “outros serviços profissionais”, na 

época do estudo, segundo dados do Banco Central do Brasil. Por fim, a despeito da então 

pequena participação global, as empresas construtoras brasileiras possuíam importantes 

capacidades técnicas para competir nos mercados internacionais. 

 

Como apresentado anteriormente, as exportações são fundamentais no 

desenvolvimento de um país. O financiamento público às exportações de serviços de 

engenharia e construção é uma atividade de Estado, particularmente presente nas economias 

mais desenvolvidas do mundo e em grandes economias emergentes.  
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As ECA fornecem financiamentos, garantias e seguros, apoiados pelos governos, para 

empresas que buscam oportunidades de negócios, que são consideradas mais arriscadas para o 

mercado bancário privado, principalmente em transações de longo prazo com países em 

desenvolvimento. Sua missão é promover as exportações de seus próprios países e ganhos em 

moeda estrangeira. Elas são instituições com mandato público que apoiam e às vezes 

subsidiam as exportações e os investimentos estrangeiros realizados por seus residentes em 

outros países. O financiamento das exportações pode ser fornecido pelas ECA, diretamente ou 

indiretamente, por meio de seguro ou garantia de crédito a um banco comercial 

(TURGUTTOPBAS, 2013). 

 

Gianturco (2001) cita como argumentos a favor das ECA sua ação para aliviar as 

imperfeições do mercado financeiro e de capitais; sua resposta às restrições do mercado de 

capitais no campo de curto e longo prazo; seu impacto indireto na remuneração, produção, 

emprego e receita de impostos; e o princípio de não competir com o setor privado e agir como 

credor de última instância.  

 

Por outro lado, existem correntes críticas à atuação das ECA, especialmente de 

abordagem mais liberal. Stephens (1999) relaciona o incentivo para os exportadores 

assumirem riscos de crédito ruins; a distorção do comércio; e o incentivo para hábitos de 

exportação não competitivos. Segundo Goldzimer (2002), as ECA distorcem o mercado ao 

fornecer crédito, garantias e seguros a taxas mais baixas e por prazos mais longos do que 

bancos privados e seguradoras. Laux (2018) complementa que, dentro desta linha de 

pensamento, as ECA, operando exclusivamente no suporte às exportações, fornecem 

condições favoráveis a empresas estrangeiras (importadores), causando uma possível 

assimetria no tratamento entre empresa doméstica e internacional, pois o comprador 

estrangeiro pode obter um pacote de financiamento mais vantajoso do que a empresa 

nacional.  

 

Hopewell (2017) relata sobre a pressão exercida pelo movimento Tea Party em 

oposição à ECA dos Estados Unidos da América (EUA), no caso o US Export-Import Bank. 

As críticas, que poderiam ser aplicadas ao apoio governamental às exportações em geral, 

incluem que: a ECA interfere no mercado; o suporte público obriga que os contribuintes 

assumam os riscos de financiamentos externos que deveriam ser de responsabilidade do setor 

privado; o governo escolhe empresas “vencedoras”; e os financiamentos ajudam empresas 
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estrangeiras. Por fim, consideram que a melhor maneira de garantir a competitividade dos 

exportadores não estaria em financiamentos subsidiados, mas em outras iniciativas como 

reforma tributária e redução da burocracia (HOPEWELL, 2017).  

 

Há ainda outros tipos de julgamentos acerca da atuação das ECA. Goldzimer (2002) 

aponta que estas instituições, que têm como propósito a promoção das exportações de seus 

próprios países, estariam despreocupadas com o desenvolvimento dos países financiados. 

Ademais, a maioria das ECA não teria salvaguardas sociais ou ambientais ou regras relativas 

à transparência (GOLDZIMER, 2002). 

 

No que tange à efetividade do financiamento público às exportações, já foram 

realizados diversos trabalhos no Brasil e no exterior, como os de Chauffour et al. (2010); 

Catermol e Lautenschlager (2010); Egger e Url (2006); Moser et al. (2008); Agarwal e Wang 

(2018); Moreira et al. (2006); Galetti e Hiratuka (2013); Figueira et al. (2015); e Cayres, 

Roitman e Hirata (2019). De forma geral, verifica-se que os resultados dos estudos 

apresentam diferentes conclusões acerca do papel ou do desempenho das ECA como 

demonstrado a seguir. 

 

Em uma abordagem mais ampla sobre o papel das ECA, por exemplo, as atividades 

dessas agências governamentais tornam-se mais significativas na provisão do financiamento 

necessário para o comércio exterior em tempos de crise (CHAUFFOUR et al., 2010). De 

acordo com os autores, dados sobre seguro de exportação sugerem que as ECA 

desempenharam um papel importante na prevenção do esgotamento completo do 

financiamento às exportações durante a crise econômica global iniciada em 2008. 

 

Tal diagnóstico coincide com o trabalho de Catermol e Lautenschlager (2010) que 

analisou as medidas tomadas pelas ECA mais importantes da América, Europa e Ásia, nos 

anos 2008 a 2010, para o combate dos efeitos da crise econômica internacional. A despeito do 

tradicional papel no fomento às exportações de seus países, os autores verificaram um 

movimento de aumento no volume de operações de crédito nos países estudados, em 

substituição ao crédito privado, o qual se mostrava sem liquidez ou avesso ao risco. A 

conclusão dos autores é a de que o financiamento público pode apresentar papel de destaque 

tanto em condições econômicas normais quanto em crises, por meio de formas diversas de 

atuação.  
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Na literatura, também existem estudos que pesquisam diretamente o efeito dos 

financiamentos e garantias públicas para as empresas exportadoras sobre diversas dimensões, 

tais como valor exportado, diversificação de mercados e geração de emprego. 

 

Assim, o trabalho de Egger e Url (2006) investigou se as garantias públicas à 

exportação, concedidas pela ECA austríaca Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), no 

período de 1996 a 2002, aumentaram as exportações e afetaram a estrutura do comércio 

exterior do país. Os autores concluíram que as garantias concedidas pela ECA tiveram efeito 

significativo, gerando exportações adicionais em um multiplicador de 2,8. Entretanto, apesar 

de as garantias estimularem as exportações, os autores demonstraram que estas não afetaram a 

estrutura de comércio exterior com relação aos destinos das exportações (diversificação de 

mercado) e indústrias apoiadas (diversificação de setor). Em trabalho similar ao dos autores 

austríacos, utilizando o gravity model of trade 1 , Moser et al. (2008) confirmam que as 

garantias oficiais para a crédito às exportações, concedidas pela Euler Hermes Deutschland 

AG, empresa privada com mandato de gestão da garantia oficial de crédito à exportação em 

nome do governo alemão, foram capazes de fomentar as exportações da Alemanha. Os 

resultados do estudo sugerem que, para cada unidade adicional de garantia de exportação 

concedida, as exportações aumentam em até seis unidades. 

  

Em artigo sobre como o apoio conferido pelo US Export-Import Bank afeta as 

exportações dos EUA, Agarwal e Wang (2018) utilizaram dados sobre fluxos de exportação 

dos EUA desagregados por país importador, indústria e ano. O resultado agregado não obteve 

evidência sobre os efeitos de promoção das exportações pelo US Export-Import Bank. 

Todavia, ressalte-se que tal resultado foi influenciado pelo setor de produtos e peças 

aeroespaciais, uma vez que para médias e grandes empresas de todos os demais setores foi 

identificado efeito significativamente positivo nas exportações dos EUA, em decorrências das 

aprovações do US Export-Import Bank. 

 

Em relação aos instrumentos de apoio brasileiros, Moreira et al. (2006), por meio de 

uma análise econométrica, constataram a real efetividade dos programas Proex e BNDES 

Exim no incremento das exportações brasileiras. Os programas também contribuíram para 

 
1 Trata-se de modelo que considera que as exportações estão positivamente relacionadas ao tamanho da economia do destino das exportações 
e negativamente relacionado com a distância ao país de destino. 
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uma maior especialização tecnológica de firmas exportadoras brasileiras, pois permitiram um 

aumento na exportação de produtos de alto valor agregado (MOREIRA et al., 2006). 

  

Galetti e Hiratuka (2013) também realizaram uma avaliação dos programas públicos 

de financiamento à exportação, calculando um índice de intensidade de apoio aos setores 

exportadores para avaliar a especialização do apoio do BNDES e do Proex Financiamento. O 

estudo foi conduzido pelo método de propensity score matching combinado com análise de 

painel e com a comparação entre os resultados das empresas apoiadas e um grupo de controle 

de empresas não apoiadas. Os resultados do trabalho mostraram que o impacto do BNDES foi 

maior, no sentido de alterar a composição da pauta exportadora nacional em direção a 

produtos mais intensivos em tecnologia. As empresas apoiadas pelo programa do BNDES 

exportaram mais do que as empresas similares que não receberam apoio. O Proex 

Financiamento, por sua vez, concentrou seus desembolsos em setores tradicionais, com 

predominância de empresas de pequeno porte, menos intensivos em tecnologia. Do ponto de 

vista da alavancagem das exportações, o Proex Financiamento não apresentou resultado 

estatisticamente significativo no total das empresas apoiadas, porém mostrou-se importante 

para as exportações das micro e pequenas empresas (GALETTI & HIRATUKA, 2013). 

 

Vale ressaltar que grande parte dos trabalhos versam sobre as exportações de produtos 

industrializados e não das decorrentes da prestação de serviços no exterior, particularmente os 

de engenharia e construção. No âmbito das exportações de serviços, Figueira et al. (2015) 

mapearam, a partir de uma análise empírica setorial, que as políticas governamentais de 

incentivo à internacionalização de empresas de construção civil brasileiras são de suma 

importância para a economia nacional, pois impulsionam seu fortalecimento no mercado 

internacional e promovem o incremento das exportações brasileiras. Além disso, a 

viabilização de projetos internacionais estimula a criação de novos canais de relacionamento e 

são um instrumento de política externa para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 

Algumas das evidências apresentadas no estudo foram a triplicação do volume exportado pelo 

setor entre 2003 e 2008, o crescimento de 186% no IDE das empreiteiras brasileiras, entre 

2006 e 2010, e o aumento na carteira de projetos na América do Sul, que contava com mais de 

80 projetos e montava US$ 10 bilhões. Entretanto, os estudos se limitaram em trazer uma 

visão holística e longitudinal do processo, o que não permite a generalização estatística dos 

resultados (FIGUEIRA et al., 2015). 
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Em outro enfoque, Cayres, Roitman e Hirata (2019) analisaram o produto do BNDES 

destinado às exportações de serviços de engenharia e construção (BNDES Exim Pós-

embarque Serviços), em vez do conjunto de produtos de apoio à exportação. O trabalho 

investigou apenas os subfornecedores das empresas exportadoras beneficiadas e, em vez do 

desempenho exportador, foram analisadas outras variáveis, como emprego, receitas e 

despesas dos subfornecedores. Os resultados encontrados nesse estudo indicaram efeitos 

positivos sobre aumento do nível de produção das empresas avaliadas. Adicionalmente, 

encontrou-se efeito positivo sobre a folha salarial. No entanto, não foi encontrado efeito 

significativo sobre o investimento das empresas. Assim, os autores concluíram que os 

benefícios do apoio do BNDES extrapolaram o exportador direto e se estenderam para outras 

empresas da economia (CAYRES, ROITMAN & HIRATA, 2019).  

 

Cabe notar que, grande parte dos estudos sobre a efetividade desse tipo de política 

pública busca comparar o desempenho das exportações de empresas que foram apoiadas por 

algum programa de crédito ou garantia públicos com as exportações totais do país ou de um 

setor (preferencialmente manufatureiro) ou com empresas exportadoras similares que não 

foram apoiadas. 

 

Um aspecto importante para se realizar estudos acerca do comportamento das 

exportações, considerando como unidade de análise tanto um país como uma firma, é uma 

clara definição das medidas de avaliação que deverão ser adotadas. Desta forma, cabe 

explorar as possíveis definições atribuídas ao construto “desempenho exportador”. Segundo 

Carneiro et al. (2007), os estudos desenvolvidos sobre o desempenho das exportações 

chegaram a conclusões inconsistentes e contraditórias. Dentre as razões possíveis, estão as 

diferenças na conceituação, operacionalização e mensuração do construto “desempenho 

exportador”. 

 

Em estudo realizado por Bijmolt e Zwart (1994), os autores consideraram como 

medidas de aferição do desempenho exportador: (i) o percentual das exportações sobre total 

do faturamento da empresa; (ii) a lucratividade das exportações em relação à lucratividade no 

mercado interno; (iii) crescimento das exportações; e (iv) a satisfação dos exportadores com a 

atividade exportadora. Além do indicador do percentual de vendas externas sobre o total 

vendido, Dean et al. (2000) incluíram na definição o volume de vendas externas e o 

crescimento das exportações. A definição utilizada por Baldauf et al. (2000) para desempenho 
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exportador também considerou o total de exportações e acrescentou uma medida de 

intensidade das exportações. Para Leonidou et al. (2002), desempenho exportador foi definido 

como o volume de vendas, intensidade, lucratividade e crescimento das exportações. 

 

Em revisão da literatura empreendida por Sousa (2004), foram identificados 50 

indicadores de desempenho diferentes. Entretanto, poucos foram utilizados com frequência, 

como intensidade de exportação (exportação sobre vendas totais), crescimento das vendas de 

exportação, lucratividade das exportações, participação no mercado de exportação, satisfação 

com o desempenho geral das exportações e sucesso percebido nas exportações. O autor 

também classificou os indicadores de desempenho exportador revisados como medidas 

objetivas e subjetivas. Assim, foram denominadas medidas objetivas, indicadores baseados 

principalmente em valores absolutos tais como: intensidade de exportação; volume de vendas 

de exportação; e participação no mercado de exportação. De outra forma, foram entendidos 

como medidas subjetivas indicadores que medem o desempenho perceptivo, como o sucesso 

percebido na exportação e a satisfação com as vendas de exportação (SOUSA, 2004).  

 

Neste debate, Zou et al. (1998) propuseram uma escala de desempenho composta de 

três dimensões: (i) financeira: lucros com a exportação, vendas de externas e crescimento das 

vendas externas; (ii) estratégica: contribuição da exportação para a competitividade da 

empresa, posição estratégica e participação de mercado; e (iii) satisfação: sucesso percebido, 

satisfação e grau em que a divisão de exportação está atendendo às expectativas da empresa. 

 

Com respeito à adequação da utilização de indicadores de mensuração do desempenho 

exportador, Carneiro et al. (2007) apontam que medidas econômicas são sempre relevantes. 

Além disso, para os autores, algumas medidas de mercado e estratégicas podem ser 

interessantes para abranger alguns aspectos mais amplos da atividade exportadora, não 

somente aquelas orientadas para uma visão de curto prazo. Ressaltam, todavia, que a 

comparação entre empresas pode ser de difícil execução, uma vez que seus objetivos 

estratégicos podem variar significativamente. Desta forma, sugerem que alternativamente 

pode-se coletar dados sobre alguma medida agregada que reflita a estratégia do fenômeno do 

desempenho das exportações. Finalmente, de maneira a contribuir para a validade do 

conteúdo e comparabilidade dos resultados, aspectos comportamentais e outras medidas, tais 

como medidas operacionais, sociais ou ambientais, poderiam ser excluídos da pesquisa 

(CARNEIRO ET AL., 2007).  
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Nesta seção foram abordadas teorias relativas à internacionalização de empresas e 

estudos referenciais atinentes: à internacionalização das empresas de engenharia e construção; 

ao crédito oficial conferido pelos governos às exportações; aos resultados de programas de 

crédito à exportação no Brasil e no exterior. A figura a seguir apresenta um resumo das 

principais teorias e estudos comentados. Antes das seções dedicadas à metodologia 

empregada no presente trabalho e aos resultados apurados, a próximas partes trazem: um 

panorama do mercado internacional de engenharia e construção e como as empresas 

brasileiras estão nele inseridas, um breve histórico acerca do processo de internalização das 

principais empreiteiras brasileiras e como se deu o financiamento do BNDES às exportações 

deste setor.  

Figura 1: Resumo do Referencial Teórico 
Fonte: Elaboração própria. 

  

•Importâncias das exportações – ingresso de 
divisas; geração de emprego e renda; e 
externalidades na cadeia produtiva.
•Apoio oficial - financiamentos, apoio à taxa de 
juros (equalização), doação, seguro de crédito à 
exportação e garantias.
•ECA - instituições com mandato público que 
apoiam as exportações e os investimentos de seus 
residentes em outros países.  

•Ação anticíclica – ECA conferem liquidez em crises 
econômicas.
•Externalidades – incremento exportações; 
especialização tecnológica da pauta exportadora; 
efeitos positivos na cadeia de subfornecedores.
•Limitação – grande parte dos trabalhos estão 
relacionados às exportações de bens manufaturados.
•Desempenho Exportador - crescimento das 
exportações; lucratividade das exportações; 
participação no mercado de internacional etc.

•Estratégia de crescimento - diversificar fontes de 
receita; mitigar ciclos econômicos e disputar com 
empresas estrangeiras nos mercados domésticos; e 
enfrentar a concorrência nos mercados externos.
•Riscos - setor é afetado por condições climáticas, 
regulatórias, políticas e sociais, maiores em uma 
dimensão internacional.
•Barreiras - forte concorrência internacional; 
padrões de qualidade; imagem corporativa; risco 
associado ao negócio; falta de assistência 
governamental e escassez de capital de giro.

• Uppsala - gradualismo do processo de 
internacionalização

• Modelo incremental - exportações não regulares -> 
joint-ventures.

• Visão Baseada em Recursos (VBR) - deter vantagem 
competitiva a ser explorada nos mercados externos.

• Redes de relacionamento internas e externas -
clientes, fornecedores, órgãos oficiais, parceiros de 
alianças, entre outros.
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3. O setor internacional de engenharia e construção civil 

3.1. Panorama mundial 

O setor de construção é heterogêneo, com uma cadeia de extensa e fragmentada, 

intensivo em conhecimento, altamente customizado, com alto grau de interação com o 

adquirente, restringido por normas profissionais; e vinculado à localização de sua prestação. 

Ademais, estes serviços são prestados a um amplo espectro de clientes, de pequeno a grande 

porte (no setor público ou privado) e uma variedade de tipos de construção, como residencial, 

não residencial, engenharia civil e engenharia pesada (JEWELL et al., 2010).  

 

A globalização está provocando grandes mudanças na forma como os negócios são 

realizados no setor de construção. O fornecimento de serviços, materiais, componentes e mão 

de obra é importante para manter a vantagem competitiva em um mercado cada vez mais 

disputado. A pressão da concorrência no mercado doméstico significa que há uma 

necessidade de buscar mercados alternativos, incluindo projetos no exterior (JEWELL et at., 

2010). A retração no mercado doméstico, principalmente pela redução dos gastos dos 

governos com obras, também tem efeito na internacionalização das empresas do setor da 

construção. Por exemplo, Brito e Oliva (2009) apontam que as dificuldades econômicas e 

financeiras do estado brasileiro para contratação de obras de infraestrutura, no início da 

década de 1980, foram determinantes para a Odebrecht buscar obras no exterior.  

 

Deve-se registrar, contudo, que medidas recentes de estímulo ao desenvolvimento 

econômico no combate à recessão pós-crise financeira global de 2008, tais como impostos e 

taxas internas, compras públicas e requisitos para usar componentes locais na fabricação de 

produtos acabados, estão sendo promovidas por países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

o que Panchenko (2017) enquadra como neoprotecionismo. Isto também afeta o setor de 

construção, uma vez que editais de licitações para obras públicas, por exemplo, podem ser 

direcionados para o favorecimento de empresas locais, em detrimento das estrangeiras.  

 

A partir da década de 2000, a indústria de construção internacional mudou 

drasticamente em termos: do posicionamento das empresas em mercados emergentes; das 

regras de concorrência estabelecidas; da exigência de que as firmas tenham a capacidade de 

assumir todos os serviços de um projeto; da diversidade de recursos financeiros a serem 

obtidos para o custeio de grandes projetos; e da mudança das empresas líderes no mercado da 
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construção, em volume de receitas internacionais (HAN, 2010). Jalali (2013) comenta que os 

serviços de engenharia cresceram rapidamente nos últimos anos, sendo que muitos países 

fornecem este tipo de serviço junto com sua produção de bens industriais, e que a demanda 

internacional por serviços de engenharia está aumentando, especialmente em países menos 

desenvolvidos. 

 

Por definição, o mercado internacional de construção significa o volume contratado 

junto às empresas de construção estrangeiras em mercado que não o seu doméstico (HAN, 

2010).  Com base em dados da ENR (2021), o mercado internacional de construção 

movimentou mais de US$ 7,3 trilhões entre os anos de 2001 e 2020, conforme gráfico a 

seguir. 
 

Gráfico 1: Receitas Internacionais das 250 maiores construtoras – Ranking ENR, em US$ bilhões 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021)  

 

O mercado internacional de engenharia e construção atualmente gira em torno de  

US$ 421 bilhões e está concentrado em empresas localizadas em 10 países, que detêm 84% da 

participação de mercado em obras fora de seus países de origem. Somente empresas chinesas, 

espanholas e francesas possuem 51% de participação neste mercado, tendo faturado cerca de 

US$ 216 bilhões em contratos internacionais (ENR, 2021). 
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Tabela 2 - Ranking das 250 maiores empresas em 2020, em US$ milhão - Revista ENR 

País de Origem Número de Empresas Receitas Internacionais Participação no Mercado 
China 77 107.220,50 25,5% 

Espanha 10 62.605,90 14,9% 

França 3 45.987,00 10,9% 

Alemanha 5 33.333,60 7,9% 

Coréia do Sul 10 21.251,00 5,0% 

Itália 15 21.041,00 5,0% 

E.U.A. 39 20.172,50 4,8% 

Turquia 41 18.509,30 4,4% 

Japão 11 16.290,70 3,9% 

Reino Unido 2 6.676,00 1,6% 

Outros 38 67.921,10 16% 

Total 251 421.008,60 100% 

Fonte: Elaboração própria com dados da ENR (2021)   
 

Em termos de evolução, vale ressaltar o crescimento da presença internacional das 

construtoras chinesas, espanholas e turcas. Em 2002, a participação de mercado da China era 

de 4,8% e em 2016 já representava mais de um quinto do total dos contratos internacionais. A 

participação das construtoras espanholas saltou de 4,3% em 2002 para 15% em 2020. As 

turcas, que até 2003 possuíam menos de 1% de participação no mercado, a partir de 2014 

passaram a representar cerca de 5%. Em 2002, as brasileiras representavam cerca de 1% em 

termos de receitas internacionais, chegaram a ter 3,1% em 2015 e a partir de 2016 sua posição 

foi declinando até não mais constarem no ranking da ENR. 

Gráfico 2: Distribuição da Participação de Mercado das Construtoras por País. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021) 
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A concentração do mercado internacional de construção fica clara ao se observar que 

as empresas de 10 países (Alemanha, China, Coréia do Sul, Espanha, EUA, França, Itália, 

Japão, Reino Unido e Turquia) detêm 85% dos contratos no exterior, segundo dados da ENR 

(2021). Ainda que a quantidade de países com empresas listadas no ranking da ENR de 2002 

a 2020 tenha se mantido relativamente estável, com uma média de 34 países, a concentração 

da participação de mercado dos 10 principais países foi aumentando ao longo do tempo, 

passando de 64% (2002) para 85% (2020). 

 

 
Gráfico 3: Quantidade de países de origem das construtoras e Participação dos 10 principais países + Brasil. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021). 

 

No que tange à quantidade de empresas, China, Turquia e EUA são os países com 

mais construtoras presentes nas últimas edições da ENR. No caso das norte-americanas, 

hegemônicas no início dos anos 2000, chegando a ter 54 companhias na lista em 2004, 

tiveram redução no número de empresas e, no ano de 2020, 39 estão entre as 250 maiores 

construtoras internacionais. O caso das empresas turcas é de crescimento agressivo da 

quantidade de empresas, passando de 8, em 2002, para 46 em 2017. Com relação às 

construtoras chinesas, que desde 2002 já figuravam em quantidade expressiva (42), em 2020 

representam quase um terço das maiores empresas internacionais (77).  
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Gráfico 4: Quantidade de Construtoras dos Principais Países do Ranking da ENR. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021). 
 

No que diz respeito às dez maiores construtoras internacionais, vale ressaltar a pouca 

alternância nas posições nos anos de 2020 e 2021 e a predominância de empresas chinesas. 

Tabela 3 - Dez maiores construtoras internacionais - Ranking Top 250 ENR (em US$ milhões) 
2020 2019 Empresa País Receitas Internacionais em 2020 Receitas Totais em 2019 

1 1 ACS  Espanha 36.687 38.950 
2 2 HOCHTIEF Alemanha 27.536 29.303 
3 3 VINCI França 23.463 24.499 
4 4 CHINA COMMUNICATIONS China 21.348 23.304 
5 5 BOUYGUES França 17.284 17.142 
6 6 STRABAG  Áustria 15.936 15.659 
7 7 POWER CONSTRUCTION  China 13.007 14.716 
8 9 SKANSKA  Suécia 11.342 12.881 
9 8 CHINA STATE  China 10.746 14.143 

10 11 FERROVIAL Espanha 10.154 12.065 

Fonte: ENR (2021)    
 

Do ponto de vista da localização das obras, de acordo com os dados da ENR (2021), 

em 2019 o principal mercado para obras era a Ásia/Oceania, seguido da Europa e dos 

EUA/Canadá. Ademais, vale ressaltar a pequena participação de obras na América Latina e 

Caribe, estando em último lugar, atrás da África e do Oriente Médio. 
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Gráfico 5: Distribuição regional dos contratos internacionais em valor (US$) no ano de 2019.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2020) 

 

3.2. Panorama das empresas brasileiras de engenharia e construção no mercado 

mundial 

Em relação às empresas brasileiras, de 2002 a 2020 as principais construtoras 

brasileiras faturaram US$ 106 bilhões em contratos de obras no exterior. O ano mais relevante 

foi o de 2015, quando Odebrecht e Andrade Gutierrez tiveram juntas receitas totais de  

US$ 15,7 bilhões no exterior. Todavia, nos anos subsequentes nota-se um declínio abrupto 

das vendas externas, sendo que nos anos de 2019 e 2020 a publicação da ENR não registrou 

sequer atividade internacional das empresas brasileiras. 

 

 
Gráfico 6: Receitas Internacionais - Maiores construtoras brasileiras (US$ milhões).  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021) 
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A posição das empresas brasileiras na classificação das 250 maiores empresas da ENR 

(2021) sempre oscilou no período de 2002 a 2018. Das quatro maiores brasileiras, Camargo 

Corrêa e OAS tiveram descontinuidades na obtenção de contratos no exterior ao longo dos 

anos. Por outro lado, Andrade Gutierrez e Odebrecht, as mais internacionalizadas do setor, 

permaneceram mais tempo figurando entre as 250 maiores do mundo, de acordo com a 

publicação. Vale ressaltar que a Odebrecht chegou a ocupar a 6a posição em 2016. Ademais, 

conforme mencionado anteriormente, nenhuma construtora brasileira figurou no ranking da 

ENR nos anos de 2019 e 2020 (ENR, 2021).  

Gráfico 7: Posição das Construtoras Brasileiras no Ranking das 250 maiores da ENR.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2021) 

 

No que diz respeito ao grau de internacionalização das 4 maiores construtoras 

brasileiras no exterior, não obstante a dificuldade em se ter informações mais completas das 

empresas, um dos indicadores que compõem o Índice de Transnacionalização proposto pela 

Unctad (1995) pôde ser verificado, o da participação das vendas externas sobre as vendas 

totais das empresas. Mais uma vez, utilizando-se os dados disponíveis nas publicações da 

ENR, pode-se observar que a Odebrecht, no período de 2002 a 2018 foi a construtora mais 

internacionalizada, chegando a ter quase 90% das suas receitas oriundas de suas atividades de 

engenharia e construção no exterior. 
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Gráfico 8: Índice de Internacionalização - Receitas Exterior / Receitas Totais em US$.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR (2020) 
 

 As receitas internacionais das construtoras brasileiras podem ser originadas a partir de 

sua sede no Brasil ou de contratos realizados por suas filiais no exterior. Em termos de 

participação no Investimento Estrangeiro Direto (IED), conforme dados do Banco Central do 

Brasil (BCB, 2021), de 2007 a 2020, o segmento de arquitetura, engenharia e construção 

representou menos de 2% da participação em capital de investimento em empresas no 

exterior. O setor de serviços, sem arquitetura, engenharia e construção, é o que mais possui 

mais investimentos brasileiros em empresas no exterior, alcançando uma participação de 72% 

do IED em 2020.  
 

Gráfico 9: IDE – Distribuição percentual por Setor da Empresa Investida.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BCB 
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No que se refere aos países receptores dos investimentos brasileiros no setor de 

construção, os que tiveram em média mais recursos investidos pelas empresas brasileiras, 

entre 2007 e 2020, foram a Venezuela (24%), Angola (17%) e Peru (12%). Os três países 

representaram mais da metade dos investimentos do setor de construção no exterior. 

Gráfico 10: Participação no Capital IDE - Setor da Construção - Distribuição Média por país (2007-2020).  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BCB. 
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4. Histórico do processo de internacionalização das construtoras brasileiras 

As construtoras brasileiras iniciaram o seu processo de internacionalização no final da 

década de 1960. Com o apoio governamental, essas empresas intensificaram este processo, 

chegando a mais de 40 países, em particular na América do Sul, África e Oriente Médio 

(CAMPOS, 2019). Juntamente com a Petrobras, as construtoras são as pioneiras do 

investimento externo brasileiro, tendo sua primeira fase ocorrida no período de meados dos 

anos de 1960 até 1982 (HAHN, 2014). De acordo com Campos (2008), o processo se iniciou 

na América do Sul e foi se expandindo pela América Latina. Em seguida, as empresas se 

instalaram em países africanos, em especial os de colonização portuguesa, e, em menor 

escala, do Oriente Médio. O autor explica que as empresas brasileiras conseguiam ser mais 

competitivas em regiões como a América Latina, a África e a Ásia, do que nos países 

desenvolvidos, onde as empresas locais dominam no mercado (CAMPOS, 2008).  

 

Pereira et al. (2009) apontam que os serviços de engenharia eram umas das atividades 

de exportação bem-sucedidas no Brasil, tendo em vista que possuíam vantagens específicas 

em relação a empresas em países desenvolvidos. Isto porque a experiência das empresas 

brasileiras desse setor no mercado interno lhes conferia uma vantagem na gestão de riscos e 

no desenho de modelos de negócios adequados em outros países em desenvolvimento, em 

particular na América Latina, sendo mais bem-sucedidas no financiamento de projetos em 

comparação com as grandes construtoras de países desenvolvidos. Em grande parte, isto 

decorre de um melhor entendimento do funcionamento das instituições nos países latinos e 

das relações oficiais do Brasil com governos da região (PEREIRA et al., 2009). 

 

Para Hahn (2014), o processo de internacionalização de construtoras como a Camargo 

Corrêa e a Andrade Gutierrez, se deu seguindo o modelo desenvolvido pela Construtora 

Mendes Júnior, cuja conquista do mercado externo era considerada bem-sucedida. A empresa 

era considerada uma referência tecnológica no setor, e a rotatividade da mão de obra entre as 

empresas concorrentes permitiu que as demais empresas absorvessem as práticas já 

institucionalizadas. Posteriormente, a Construtora Norberto Odebrecht passou a ser 

considerada como referência de desempenho pelas demais construtoras, a qual, por sua vez, se 

espelhava no modelo das empresas norte-americanas, tendo em vista que atuar no mercado 

norte-americano era importante para adquirir cultura de internacionalização em países 

desenvolvidos (HAHN, 2014).  
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Segundo Rêgo (2015), o movimento de internacionalização das grandes construtoras 

brasileiras se deu em etapas, inicialmente por meio das exportações desde o Brasil para, na 

sequência, instalarem escritórios e sucursais no exterior. Para o autor, as empreiteiras 

buscaram destinos nos quais possuíam uma vantagem competitiva, no caso o reconhecimento 

da excelência de sua engenharia. Também foi identificado no processo de internacionalização 

a utilização pelas construtoras de sua rede de relacionamentos, tendo em vista que alguns 

movimentos foram feitos com o apoio de parceiros comerciais ou do governo brasileiro 

(embaixadas e representações no exterior), com o objetivo de mitigar os riscos e custos de 

transação. Por fim, o autor ressaltou as políticas públicas de promoção comercial e de crédito 

direcionadas a esse setor, intensificadas a partir dos anos 2000 (RÊGO, 2015). 

 

Para Vasconcellos (2015), a partir de 2002, o Estado brasileiro utilizou as construtoras 

como agentes diplomáticos, por meio de uma base de apoio à internacionalização de 

empresas, para alcançar seus objetivos nacionais, especialmente na América do Sul. Tal 

dinâmica de internacionalização foi respaldada por mecanismos utilizados para influenciar as 

políticas empresariais, com a criação e ampliação de linhas de crédito do BNDES e o 

relacionamento político bilateral, aproximando as empresas de países nos quais o Brasil tinha 

interesse de estabelecer intercâmbio comercial e aproximação política. Para a autora, de modo 

geral, a inserção no mercado ocorreu quando houve, além dos interesses econômicos, uma 

justificativa ideológica e democrática, tendo sido as construtoras intermediárias nos vínculos 

políticos e econômicos do Brasil com a Venezuela, Argentina e Peru (VASCONCELLOS, 

2015). 

 

O processo de expansão das principais empresas brasileiras pode ser sintetizado no 

quadro a seguir, elaborado com dados da pesquisa de Rêgo (2015). Em um período de cerca 

de 30 anos as empresas realizaram obras em 67 países e até 2015 ainda estavam instaladas em 

43 países diferentes. 
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Tabela 4 – Atuação das principais construtoras brasileiras no exterior 

Construtora Início da 
internacionalização 

Países com atuação em 2015 Países em que atuou Total de 
Países 

Andrade 
Gutierrez 

1984 26 países - Alemanha, Angola, 
Antígua, Arábia Saudita, Argélia, 
Argentina, Brasil, Camarões, 
Colômbia, Congo, Equador, Gana, 
Guiné-Conacri, Guiné Equatorial, 
Iraque, Líbano, Líbia, Mali, 
México, Moçambique, Nigéria, 
Panamá, Peru, Portugal, República 
Dominicana, Venezuela.  

20 países - Azerbaijão, Bahamas, 
Bolívia, Catar, Chile, China, Costa 
Rica, Emirados Árabes Unidos, 
Espanha, Estados Unidos, Grécia, 
Haiti, Índia, Irã, Mauritânia, 
Paraguai, Rússia, Santa Lúcia, 
Ucrânia, Zaire.  

46 

Camargo 
Corrêa 

1978 7 países - Angola, Argentina, 
Brasil, Colômbia, Moçambique, 
Peru, Venezuela.  

4 países - Bolívia, Equador, 
Suriname e Uruguai.  

11 

Odebrecht 1979 23 países - Alemanha, Angola, 
Argentina, Áustria, Brasil, 
Colômbia, Cuba, Emirados Árabes 
Unidos, Equador, Estados Unidos, 
Gana, Guatemala, Guiné Equatorial, 
Líbia, México, Moçambique, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 
Reino Unido, República 
Dominicana, Venezuela.  

18 países - África do Sul, Bolívia, 
Botswana, Chile, China, Cingapura, 
Congo, Costa Rica, Djibuti, 
Espanha, Gabão, Guiné, Índia, 
Iraque, Kwait, Libéria, Malásia, 
Uruguai.  

41 

Querioz 
Galvão 

1984 21 países - África do Sul, Angola, 
Argentina, Botswana, Brasil, El 
Salvador, Gabão, Gana, Guiana, 
Guiné Equatorial, Honduras, Líbia, 
Moçambique, Namíbia, Nicarágua, 
Panamá, Peru, Quênia, República 
Dominicana, Tanzânia, Venezuela.  

4 países - Bolívia, Chile, Emirados 
Árabes, Uruguai.  

25 

Fonte: Rêgo (2015)    
 

Da tabela acima, deve-se registrar a ausência da construtora Mendes Júnior, a 

empreiteira que realizou a primeira obra de uma firma brasileira do setor no exterior: a 

hidrelétrica de Santa Izabel, na Bolívia, iniciada em 1969. Ao longo dos anos 1970 e 1980, a 

empresa atuou na Argélia, Chile, China, Colômbia, Equador, Iraque, Mauritânia, Nigéria e 

Uruguai. O volume das receitas no exterior chegou a representar metade do faturamento da 

empresa e fez com que esta constasse como uma das 15 maiores construtoras internacionais, 

no período de 1979 a 1982. Entretanto, no início dos anos 1990, a construtora teve problemas 

no recebimento dos valores de seus contratos no Iraque, por conta da Guerra do Golfo. A 

empresa entrou em litígio com Banco do Brasil (BB) e com Instituto de Resseguros do Brasil 

(IRB), financiador e garantidor das obras, respectivamente, mas acabou sendo executada 

judicialmente pelo BB em 1995. Após este episódio, a Mendes Júnior não mais voltou a 

figurar como uma das maiores construtoras do país (CAMPOS, 2017). 
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5. O apoio do BNDES às exportações de serviços de engenharia e construção civil 

O financiamento público brasileiro às exportações foi oficializado em 1966 por meio 

da criação do Fundo de Financiamento à Exportação (Finex). O Finex tinha o objetivo de 

prover financiamento à exportação, em especial para produtos de bens de capital e de bens de 

consumo duráveis, e era operacionalizado pela Carteira de Comércio Exterior (Cacex) do 

Banco do Brasil (BB) (HIRATA & SOUZA, 2019). Destaca-se que Cacex também realizava, 

por meio do Finex, financiamentos para as exportações de serviços de engenharia e 

construção, tendo desembolsado US$ 945 milhões para as empresas do setor, entre 1976 e 

1983 (GUIMARÃES, 1986). 

 

O Finex foi extinto em 1990 e, em meados de 1991, outra linha de crédito foi 

formulada pelo governo federal, o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), que 

absorveu as linhas de crédito do antigo Finex, cujo agente operador continua sendo o Banco 

do Brasil (HIRATA & SOUZA, 2019). Apesar do foco do programa estar nas exportações de 

micro, pequenas e médias empresas, o Proex continuou a financiar exportações de serviços de 

engenharia e construção, tal qual o Finex, principalmente as destinadas a obras de 

infraestrutura na América Latina. Em 2007, por exemplo, o Proex financiou cerca de US$ 132 

milhões em exportações de serviços, incluídos os de engenharia e construção (CALVO & DE 

ARAUJO, 2008). 

  

Ainda em 1991, o BNDES iniciou suas atividades de financiamento às exportações 

por meio da criação do Programa de Financiamento à Exportação de Máquinas e 

Equipamentos (Finamex), linha de financiamento para a exportação de bens de capital, que 

operava no pré-embarque e no pós-embarque (MOREIRA et al., 2006). Em 1997, o Finamex 

deu lugar ao BNDES Exim, iniciando também as operações de financiamento às exportações 

de serviços, em especial serviços de engenharia e construção (HIRATA & SOUZA, 2019). 

 

O financiamento do BNDES está inserido no sistema público brasileiro de apoio à 

exportação. Deste sistema, também fazem parte: (i) o Proex (Financiamento e Equalização de 

Taxa de Juros), operado pelo BB com recursos do Tesouro Nacional; e (ii) o Seguro de 

Crédito à Exportação (SCE), com lastro no Fundo de Garantia à Exportação (FGE) da União, 

operado pela Agência Brasileira de Crédito à Exportação (ABGF) para a cobertura para riscos 

comerciais, políticos e extraordinários. 
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Não obstante existam outros produtos do BNDES destinados ao financiamento às 

exportações brasileiras visando, por exemplo, à comercialização no exterior de equipamentos 

e aeronaves, o apoio à exportação de serviços de engenharia e construção se dá 

exclusivamente no âmbito da Linha BNDES Exim Pós-embarque Serviços. Assim como 

outros instrumentos do BNDES, a referida linha utiliza recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Nesses financiamentos, o BNDES desembolsa os recursos ao exportador 

no Brasil, em reais, à medida que as exportações vão sendo realizadas. A dívida é assumida 

pelo importador no país estrangeiro e a amortização deve ser realizada por este na moeda 

contratada (dólar ou euro), acrescida de juros. O financiamento do BNDES não cobre, por 

exemplo, bens adquiridos no exterior ou gastos com mão de obra de trabalhadores locais. O 

crédito se destina exclusivamente aos bens e serviços de origem brasileira que são utilizados 

na obra, adquiridos de terceiros ou prestados pela própria construtora exportadora (BNDES, 

2021).  

 

O BNDES não escolhe os importadores ou países a serem financiados. As solicitações 

de financiamento são apresentadas pelos próprios exportadores, que escolhe quais projetos 

quererm apresentar ao BNDES. Assim como o importador escolhe qual construtora contratar, 

de acordo com a legislação que rege a contratação de serviços dessa natureza em seu país 

(BNDES, 2016). 

 

De acordo com o BNDES (2016), no conjunto das operações que contaram com a 

exportação de serviços de engenharia e construção financiada pelo banco, os desembolsos 

representaram 48% do total do orçamento dos projetos. Os 52% restantes do valor total do 

contrato comercial se referem sobretudo a gastos locais no país do importador. Como 

exemplo de impacto na cadeia de valor, em levantamento realizado por Pinto e Abreu (2012) 

em 75 financiamentos do BNDES de apoio às exportações por empresas de engenharia e 

construção brasileiras, no período entre 1998 e 2011, o conteúdo nacional de maior valor 

agregado, entendido como o somatório dos gastos das firmas exportadoras com engenharia 

consultiva, mão de obra expatriada e bens produzidos por brasileiros, representou, em média, 

42,8% do montante financiados de US$ 599 milhões (mão de obra brasileira - 11,4%; bens - 

30,3%; empresas de engenharia consultiva - 1,1%).  
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Até o setembro de 2021, o Pós-embarque Serviços contava com uma carteira de 149 

financiamentos destinados às exportações para 15 países. A tabela 5 a seguir apresenta os 

montantes desembolsados por exportador: 

 
Tabela 5 - Desembolsos da Linha Pós-Embarque Serviços por Exportador – 1998 a 2020 

Exportador Valor Desembolsado (US$)  % Contratos % 

Odebrecht* 7.983.694.814,22 76,04% 82 55,03% 
Andrade Gutierrez 1.485.025.570,45 14,14% 23 15,44% 
Queiroz Galvao 339.652.775,02 3,24% 19 12,75% 
Camargo Correa 248.770.156,40 2,37% 8 5,37% 
OAS 167.613.935,72 1,60% 3 2,01% 
ARG 76.998.392,91 0,73% 1 0,67% 
Consórcio Queiroz Galvão - Oas 59.381.822,37 0,57% 1 0,67% 
Multitrade  34.623.000,00 0,33% 1 0,67% 
Confab Industrial 25.591.949,73 0,24% 1 0,67% 
Mello Junior  15.006.749,77 0,14% 1 0,67% 
Tpro / Pharmaster 14.875.839,76 0,14% 1 0,67% 
Contracta  13.644.200,00 0,13% 1 0,67% 
Pro Sinalização 11.486.608,63 0,11% 1 0,67% 
Bureau  7.532.365,54 0,07% 1 0,67% 
Prado Valladares 5.055.042,65 0,05% 1 0,67% 
Emsa  3.175.622,65 0,03% 1 0,67% 
Engevix  2.999.999,99 0,03% 1 0,67% 
Schahin  2.592.818,22 0,02% 1 0,67% 
Furnas  1.500.000,00 0,01% 1 0,67% 
Total 10.499.221.664,03 100% 149 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES 
*Inclui os financiamentos com a Companhia de Obras e Infra-Estrutura (COI), pertencente ao Grupo Odebrecht 

 

Ao todo, foram 19 empresas brasileiras beneficiadas pelo financiamento do BNDES 

no âmbito da linha BNDES Exim Pós-embarque Serviços2. Nota-se que as cinco principais 

construtoras do país à época foram as que receberam mais recursos da linha – US$ 10,2 

bilhões, 97% do total desembolsado. A Construtora Norberto Odebrecht (76% em 82 

contratos) e a Construtora Andrade Gutierrez S/A (15% em 23 contratos) foram as maiores 

beneficiárias. As exportações brasileiras foram destinadas para obras realizadas no exterior de 

hidrelétricas, gasodutos, rodovias, aeroportos, portos, saneamento, aquedutos, barragens, 

plantas industriais (BNDES, 2021). A distribuição dos financiamentos por país se deu da 

seguinte forma: 

 

 
2 Excluindo o Consórcio Queiroz Galvão – OAS e incluindo a Companhia de Obras e Infra-Estrutura (Grupo Odebrecht). 
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Tabela 6 - Desembolsos da Linha Pós-Embarque Serviços por País Devedor – 1998 a 2020 
País Valor Desembolsado % 
Angola               3.272.765.154,39 31,2% 
Argentina 2.006.233.211,80 19,1% 
Venezuela 1.506.921.831,59 14,4% 
República Dominicana 1.215.232.746,90 11,6% 
Equador 684.980.963,79 6,5% 
Cuba 656.087.550,07 6,2% 
Peru 347.662.857,90 3,3% 
Moçambique 188.073.949,85 1,8% 
Guatemala 167.774.178,50 1,6% 
Gana 153.605.689,66 1,5% 
México               89.993.751,18 0,9% 
Paraguai 76.998.392,91 0,7% 
Honduras 59.381.822,37 0,6% 
Costa Rica 42.590.941,85 0,4% 
Uruguai 30.918.621,27 0,3% 

Total 10.499.221.664,03 100% 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES 

 

No bojo desta linha de financiamento, o BNDES celebrou contratos com países da 

África (34,4%), América Latina (47,8%) e Caribe (17,8%). Angola e Argentina foram 

responsáveis por mais da metade dos financiamentos, sendo que Venezuela e República 

Dominicana também foram mercados bem representativos para as construtoras brasileiras. Por 

fim, cabe destacar que os financiamentos foram concedidos em sua maioria para entes 

públicos (96%, US$ 10 bilhões) contra apenas 4% para importadores privados (US$ 447 

milhões) (BNDES, 2021).  

 

Do ponto de vista financeiro, os spreads médios cobrados nas suas operações 

relacionadas às exportações de serviços foram superiores aos que seriam obtidos, em carteiras 

com características similares, pelos cálculos do Acordo da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)3. São exemplos citados de quatro países relevantes em 

seus financiamentos: Angola (2,15% do BNDES contra 0,98% pela OCDE), Venezuela 

(2,49% contra 1,64%), Argentina (3,19% contra 1,69%) e Cuba (3,81% contra 3,01%) 

(BNDES 2016).  Em termos de garantias, o banco reporta que os financiamentos a 

exportações de bens e serviços para projetos de engenharia na América Latina e na África em 

geral contaram com cobertura do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), com lastro no Fundo 

de Garantia à Exportação (FGE) da União (BNDES, 2016).  
 

3 O Acordo da OCDE impõe limitações aos termos e condições de financiamento (prazos de reembolso, taxa de prêmio mínima, taxas de 
juros mínimas) a serem aplicados na concessão de créditos à exportação com apoio oficial. 
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Ao todo, foram desembolsados recursos no valor de US$ 10,5 bilhões, dos quais cerca 

de 90% já haviam sido amortizados em 2021, com 123 das 149 operações tendo sido 

liquidadas. Ademais, até 2021, teriam sido recebidos US$ 12,5 bilhões em principal e juros, 

sendo que US$ 873 milhões foram decorrentes de indenizações do seguro do FGE, em função 

das inadimplências registradas em operações com Cuba, Venezuela e Moçambique, conforme 

tabela a seguir (BNDES, 2021).  

 
Tabela 8 - Resumo Financeiro da Linha Pós-embarque Serviços em 31/12/2021 (em US$ milhões) 

Desembolsos 10.499 

Pagamentos recebidos pelo BNDES  12.568 

Saldo devedor a vencer 1.186 

Prestações em atraso não indenizadas 36 

Indenizações do FGE para o BNDES 873 

Fonte: BNDES (2021) 
Obs Indenizações do FGE já incluídas no total recebido. Prestações em atraso e indenizações também consideram principal e juros. 

 

Ressalte-se que até 31/12/2021, o FGE seguia superavitário, tendo recebido em todas 

as suas coberturas concedidas prêmios de US$ 1,5 bilhão e tendo indenizado US$ 1,4 bilhão 

em operações cujos devedores inadimpliram com o BNDES e outros bancos (BNDES, 2021). 

 

No que se refere às externalidades do financiamento do BNDES às exportações de 

serviços de engenharia e construção, não obstante existam poucos trabalhos a respeito, foram 

encontrados alguns dados que mostram a importância deste programa.  

 

Do ponto de vista das empresas indiretamente apoiadas, de acordo com o BNDES 

(2016), os financiamentos às exportações de serviços de engenharia e construção realizados 

entre 2007 e 2015 movimentaram uma rede de 4.044 fornecedores no Brasil, sendo 2.785 

MPME. Estas empresas forneceram bens ou prestaram serviços para as construtoras nos 

projetos no exterior cujas exportações brasileiras foram financiadas pelo BNDES. Com base 

em informações geradas a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o 

número total de empregados desses fornecedores aumentou de 402 mil em 2007 para 788 mil 

em 2014, e em média foram empregadas 590 mil pessoas por ano.  
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Tabela 7 - Número de fornecedores de bens e serviços das exportações de serviços de engenharia e 
construção apoiadas pelo BNDES de 2011 a 2016 
No Fornecedores 2011 – 2013 

(média) 
2014 2015 2016 

Bens 635 574 507 294 
Serviços 442 415 356 245 
Total* 1.052 957 832 523 
* A linha total refere-se ao número de empresas individuais no ano e, portanto, não é a soma das demais linhas. 
Fonte: Relatório de Efetividade do BNDES (2017)  

 

A tabela 7 apresenta que, de 2011 a 2016, foram apoiadas indiretamente por meio dos 

financiamentos do BNDES em média 911 empresas subfornecedoras de bens e prestadoras 

serviços por ano. Pode-se notar que as quantidades de empresas foram diminuindo a partir de 

2014, de forma coincidente com os desembolsos da linha de financiamento do BNDES. Vale 

ressaltar que em período similar a Odebrecht registrou uma média de mais de 2.800 

subfornecedores brasileiros em suas obras no exterior, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 8 - Número de fornecedores de bens e serviços das exportações de serviços de engenharia e 
construção da Construtora Norberto Odebrecht 
No Fornecedores 2011 2012 2013 2014 
Bens 988 1.293 1.546 1.276 
Serviços 1.483 1.598 1.661 1.507 
Total 2.471 2.891 3.207 2.783 
Fonte: Relatórios Anuais da Odebrecht (2011 a 2015) 

 

Em relação aos empregos gerados pela atividade exportadora das construtoras 

brasileiras, embora não tenham sido encontrados números mais atuais, de acordo com estudo 

de 2012 desenvolvido pela LCA Consultores, a cada US$ 100 milhões exportados são 

suportados cerca de 19.200 empregos no Brasil, segundo a Associação de Comércio Exterior 

do Brasil – AEB (2014). A título de exemplificação, somente a Odebrecht, no período de 

2010 a 2014, manteve uma média de dois mil empregados brasileiros no exterior, sem contar 

com a mão de obra lotada no Brasil envolvida nos projetos internacionais, conforme tabela 9 a 

seguir: 

 
Tabela 9 – Brasileiros expatriados – Construtora Norberto Odebrecht 
Ano 2010 2011 2012 2013 2014 
Expatriados 1.956 2.102 1.720 2.257 2.212 
Empregados totais 91.170 123.200 126.690 125.750 107.575 
Fonte: Relatórios Anuais da Odebrecht (2011 a 2015) 

 

Em suma, esta seção buscou explorar as bases históricas do apoio às exportações de 

serviços de engenharia e construção, iniciado nos anos 1970 pelo Finex. Também abordou 

algumas das principais características da linha de financiamento disponibilizada pelo BNDES 
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para o setor e apresentou dados operacionais da linha, em termos de desembolso, retorno 

financeiro e externalidades do apoio para a cadeia produtiva. Nas próximas seções, a partir da 

metodologia de pesquisa escolhida para o presente trabalho, foram realizadas uma análise 

acerca do posicionamento das construtoras brasileiras no mercado internacional e uma 

comparação do financiamento do BNDES com programas creditícios promovidos por outras 

ECA para o suporte à internacionalização das empresas do setor de engenharia e construção 

de seus respectivos países.  
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6. Metodologia 

O estudo contou com a utilização de dados secundários, por meio da observação de 

uma amostra, ao longo de um período definido, para responder às questões levantadas. O 

presente trabalho pode ser classificado como estudo de caso múltiplo ex-post-facto, tendo em 

vista que dados trabalhados refletem um fenômeno que já ocorreu. O método a ser adotado foi 

o não obstrutivo, por meio da análise de dados disponíveis. 

  

A análise buscou comparar os possíveis impactos do financiamento (e de sua 

interrupção) do BNDES na inserção internacional das empresas apoiadas, com os eventuais 

efeitos da atuação de ECA selecionadas que promoveram as firmas de engenharia e 

construção de seus respectivos países em obras no exterior, particularmente nos anos após a 

suspensão da linha do BNDES. 

 

6.1. Coleta de dados 

A análise se baseou em dados de várias fontes. Foram utilizados de dados disponíveis 

dos financiamentos às exportações de serviços concedidos pelo BNDES, tais como: valor do 

financiamento; valor desembolsado; ano do desembolso; empresa exportadora beneficiada; 

país destino da exportação. O período de abrangência dos dados foi de 2002 a 2020. Ressalte-

se que os dados obtidos dos desembolsos do BNDES, individualizados por exportador, 

referem-se apenas aos anos de 2009 a 2016. Os dados foram obtidos por meio de planilhas 

eletrônicas disponibilizadas na seção “Transparência / Central de Downloads” mantida pelo 

banco em sua página eletrônica na internet. A partir de tais dados, foram extraídas, filtradas e 

compiladas as informações específicas sobre o financiamento às exportações de serviços para 

o setor de engenharia e construção. 

 

Para a análise dos investimentos das construtoras - IED, realizados em empresas no 

exterior, foram utilizados dados do “Investimento Brasileiro Direto – posição em participação 

no capital”, reportados pelo Banco Central do Brasil (BCB), relativos ao período de 2007 a 

2020. As informações são divulgadas pelo BCB por meio da planilha “Investimento direto no 

exterior (IDE) – Posição” disponível na seção “Estatísticas / Tabelas Especiais” mantida em 

sua página eletrônica na internet. Por meio desta planilha, foram filtrados e totalizados por 

ano os dados relativos aos investimentos de empresas brasileiras do setor da construção no 

exterior constantes nas tabelas: 5 – Distribuição por setor da empresa investida; 6 - 
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Quantidade de investidores - distribuição por setor da empresa investida; e 18 - Distribuição 

por setor de atividade econômica e por país da empresa investida. 

 

Para fins de comparação com o programa brasileiro, foram utilizados dados das ECA 

da China, Espanha, Reino Unido e Turquia acerca do apoio à inserção internacional das 

empresas do setor de engenharia e construção, extraídos de seus respectivos relatórios anuais, 

disponíveis na página eletrônica de cada instituição, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 10 – Relatórios Anuais analisados, por ECA 

País 

 

 

País 

Agência de Crédito à Exportação Relatórios Anuais 

China Export-Import Bank of China 2014 a 2020 

Espanha CESCE - Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación 

2018 a 2020 

ICO - Instituto de Crédito Oficial 2010 a 2020 

Reino Unido  UKEF - UK Export Finance 2015 a 2020 

Turquia Turk Eximbank 2000 a 2020 
Fonte: Elaboração própria   

 

A partir de cada relatório anual de cada ECA foram extraídos e posteriormente 

agregados os dados anuais relativos aos desembolsos dos financiamentos e/ou às emissões de 

garantias dos principais produtos relacionados ao crédito em operações com o exterior. Para 

facilitar a comparação entre os créditos que foram concedidos, os valores apresentados em 

moeda diferente de dólar foram convertidos para a moeda dos EUA, com base na cotação do 

último dia útil do respectivo ano informada na página eletrônica do Banco Central do Brasil. 

Os dados sobre os principais projetos apoiados também foram colhidos dos relatórios anuais, 

sendo que no caso do China Exim e do Turk Eximbank as informações das construtoras 

envolvidas em cada projeto foram conseguidas em buscas na internet, conforme indicado nas 

respectivas tabelas. As principais características das ECA e a descrição dos principais 

produtos e serviços foram complementarmente obtidas nas respectivas páginas eletrônicas de 

cada ECA. 

 

Conforme detalhado mais adiante, a escolha das ECA da China, Espanha e Reino 

Unido se deveu ao fato do aumento de sua participação em mercados em que as empresas 

brasileiras de construção eram competitivas no período após a interrupção da linha de 
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financiamento do BNDES. A ECA da Turquia foi selecionada pelo êxito das empresas turcas 

no mercado internacional de construção. 

 

Apesar da importância e do crescimento dos serviços na economia mundial, tem 

havido pouca pesquisa nesta área. O domínio, no passado, da agricultura e da indústria levou 

a um sistema relativamente simples e bem desenvolvido de medição da exportação de bens. 

Os dados de exportação sobre serviços são mais complexos e difíceis de coletar do que os 

dados sobre a exportação de bens, baseando-se em pesquisas ao invés de registros fiscais de 

exportação (JEWELL & FLANAGAN, 2012).  

 

Os dados sobre as atividades de construção também são geralmente pobres e erráticos, 

em contextos domésticos e internacionais. Ademais, dados da concorrência neste setor e a 

identificação das construtoras que têm negócios internacionais são de difícil obtenção 

(RUDDOCK, 2002; YE et al., 2009). No Brasil, ainda que existam grandes grupos 

econômicos com empresas no setor, a grande maioria das companhias está constituída sob a 

forma de sociedade anônima de capital fechado, cuja abertura das informações financeiras é 

menos detalhada do que as de capital aberto. 

 

Não obstante existam dados oficiais de exportação de serviços, disponibilizados pelo 

Banco Central do Brasil (BCB) e pelo Ministério da Economia do Brasil (ME), seu nível de 

agregação não permitiu que pudessem ser extraídas informações precisas das receitas das 

empresas construtoras. Isto porque, apesar do serviço de construção civil ser notadamente 

exportador e possuir uma rubrica própria para sua contabilização no Balanço de Pagamentos, 

apurado pelo BCB, grande parte de suas receitas internacionais são oriundas de filiais e 

sucursais no exterior, que não são reportadas ao BCB como exportações, para fins de 

apuração dos dados de comércio exterior. Ressalte-se que chegou a haver um esforço do 

governo brasileiro em capturar essas receitas internacionais por meio do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio (Siscoserv), todavia, o sistema foi descontinuado em 20194. 

 
4 É provável que o setor utilize largamente o “Modo 3 - Presença Comercial de prestação de serviços”, que não é capturado pelos dados do 
Balanço de Pagamentos do BCB, conforme conclusão do próprio ME (2021).O Acordo Geral sobre comércio de Serviços (General 
Agreement on Trade in Services – GATS, na sigla em inglês), da Organização Mundial do Comércio (OMC), distingue quatro modos de 
prestação de serviços: Modo 1 - Comércio transfronteiriço: fluxos de serviços do território de um membro para o território de outro membro; 
Modo 2 - Consumo no exterior: consumidor de serviço se desloca para o território de outro membro para obter um serviço; Modo 3 - 
Presença comercial: fornecedor de serviços de um membro estabelece uma presença territorial, incluindo através da propriedade ou 
arrendamento de instalações, no território de outro membro para fornecer um serviço; e Modo 4 - Presença de pessoas físicas: pessoas de um 
membro que entram no território de outro membro para fornecer um serviço. 
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Assim, alternativamente, os dados estatísticos sobre as receitas totais e as receitas 

internacionais das empresas de engenharia e construção foram fornecidos pela publicação The 

Top 250 International Contractors, edições de 2003 a 2021 da Engineering News-Record 

(ENR), referentes aos anos de 2002 a 2021. Os dados agregados do faturamento das 

construtoras por país de origem, inclusive por região de atuação, também foram extraídos da 

ENR. A partir destes valores foram calculados os percentuais de participação no mercado 

internacional por construtoras do mesmo país de origem, com base nos valores anuais das 

receitas de todas as construtoras listadas no ranking ou nos valores totais das receitas 

auferidas pelas construtoras por região. Informações relativas à quantidade de construtoras 

por país e sobre a posição das empresas no ranking também tiveram como fonte a ENR. 

 

A ENR é uma das revistas mais influentes sobre o setor da construção de engenharia 

em todo o mundo. A revista publica anualmente a classificação das 250 principais 

construtoras internacionais, ordenadas por receitas totais, internacionais, por segmento de 

atividade e região, além de fornecer visões e previsões da indústria. Segundo Zhao et al. 

(2017), o ranking da ENR é reconhecido pelos participantes da indústria como um eficiente 

indicador do mercado global anual de construção e engenharia e oferece um banco de dados 

histórico abrangente para estudos da atividade desta indústria. Ademais, em testes de 

confiabilidade entre os dados da ENR e os dados do relatório anual de 51 empresas da 

amostra, realizados por Lu (2014), o resultado foi de que, ao contrário da visão predominante 

de que as empresas que reportam à ENR tendem a inflar suas receitas, não foram encontrados 

erros sistemáticos nos dados da publicação. Assim, embora pequenas discrepâncias possam 

ser encontradas, os dados ENR podem ser usados com segurança para pesquisas relacionadas 

à indústria internacional da construção (LU, 2014).  

 

6.2. Escopo dos dados analisados 

O universo estudado foi o das empresas exportadoras apoiadas pelos financiamentos 

concedidos pelo BNDES no âmbito da Linha BNDES Exim Pós-embarque Serviços, que 

foram integralmente destinados ao setor de engenharia e construção. Desde o início da 

referida linha de financiamento, em 1998, o BNDES desembolsou US$ 10,5 bilhões para 

exportações de 19 empresas em 15 países. 
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Diante da dificuldade na obtenção de dados acerca das exportações de serviços e a 

opção em se utilizar os dados da ENR, o estudo utilizou dados a partir de 2002, ano em que as 

construtoras brasileiras passaram a constar nas publicações da revista – coincidentes, da 

mesma forma, com uma mudança na orientação geopolítica e diplomática do recém-eleito 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT). Sobre este ponto, vale ressaltar que essa trajetória 

ascendente dos últimos anos tem a ver com ações governamentais orientadas pela decisão de 

intensificar as relações Sul–Sul, promovidas a partir do governo Lula, utilizando, como um 

dos instrumentos, o financiamento do BNDES para as exportações de empresas brasileiras de 

construção civil em obras no exterior (CAMPOS, 2008; KRAYCHETE, 2016). 

 

Assim, período investigado compreendeu os anos de 2002 a 2020. Este corte temporal 

consegue capturar desde o início do apoio até a sua descontinuidade a partir de 2015, ano da 

contratação do último financiamento da Linha BNDES Exim Pós-embarque Serviços, sendo 

que os desembolsos ainda duraram até 2017. Neste período analisado, foram contratados 

financiamentos com 16 empresas exportadoras de serviços, das 20 apoiadas ao todo. Ademais, 

de 2002 a 2020 foram desembolsados cerca de US$ 10,3 bilhões, representando 98% do total 

liberado pelo BNDES paras as empresas apoiadas. 

 

Os dados da ENR capturam apenas as receitas internacionais de quatros empresas: 

Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construções e 

Comércio Camargo Correa S/A e Construtora OAS S/A. Por outro lado, estas quatro 

empresas foram as maiores beneficiárias da linha do BNDES, tendo recebido US$ 9,4 bilhões, 

que representam 88% do total financiado desde 1998 (sendo que Odebrecht e Andrade 

Gutierrez juntas representam 84%). 

 

De modo a comparar o financiamento à exportação do BNDES com o crédito oficial 

das demais ECA, para identificar o impacto de cada programa na inserção internacional das 

empresas apoiadas, foi necessário preliminarmente estabelecer um critério de medição. 

Assim, considerando os estudos apresentados no referencial teórico e os dados disponíveis, 

foi analisado o seguinte indicador: 
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Tabela 11 – Indicador analisado no estudo 
Indicador Descrição Referência 

Participação no Mercado Receitas Internacionais da(s) empresa(s) em 
relação ao total de Receitas Internacionais do 
total de empresas do mercado, por ano. 

Sousa (2004); e Zou et al. 
(1998). 

Fonte: Elaboração própria. 
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7. Análise dos Dados e Resultados 

Esta seção apresenta os dados relativos ao mercado internacional de engenharia e 

construção, bem como da participação das empresas brasileiras apoiadas pelo BNDES no 

período de 2002 a 2018. A primeira parte diz respeito às estratégias das empresas e o papel de 

suporte das respectivas ECA dos seus governos. A segunda descreve com mais detalhes o 

papel do financiamento do BNDES e o seu impacto na estratégia de internacionalização das 

empresas brasileiras durante a sua vigência e após o fechamento da linha de financiamento. A 

terceira parte aborda a atuação das ECA de quatro países selecionados – China, Espanha, 

Reino Unido e Turquia, e a última realiza uma discussão dos resultados encontrados. 

 

7.1. Posicionamento das empresas brasileiras no mercado internacional de Engenharia e 

Construção. 

Em termos de participação no mercado internacional de engenharia e construção, as 

empresas brasileiras foram ampliando gradativamente a sua presença desde o começo dos 

anos 2000. Na década seguinte, a fatia de mercado das empresas brasileiras parecia se 

consolidar na faixa dos 2% de participação internacional, chegando inclusive ao ápice em 

2015, quando alcançaram 3,1%. Entretanto, a partir de 2016 a presença brasileira em obras no 

exterior foi diminuindo até o ponto em que as construtoras passaram a não mais constar no 

ranking da ENR.    

 
Gráfico 10: Participação das construtoras brasileiras no mercado internacional, por ano.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 
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Em termos regionais, assim como já pode ser observado pelos financiamentos do 

BNDES e pelo IDE das construtoras brasileiras, os principais mercados foram América Latina 

e Caribe e África. Entre 2011 e 2016, as empresas brasileiras faturaram mais de US$ 50 

bilhões na América Latina e Caribe, o que representou quase 76% do total de receitas no 

período. As receitas para o continente africano montaram US$ 13,7 bilhões, 20,7% do total no 

mesmo período. 

 

 

Vale destacar a perda de participação do mercado em países do Oriente Médio nas 

receitas internacionais das empresas brasileiras. Esta região foi importante no início da 

internacionalização das construtoras brasileiras, como, por exemplo, as obras desenvolvidas 

pela Mendes Junior no Iraque. 

 

Se por um lado a participação das construtoras brasileiras no mercado internacional 

como um todo foi de no máximo 3,1% (2015), quando se analisa do ponto de vista regional, 

os números são mais expressivos, em particular na América Latina e Caribe. No continente 

africano, as receitas das empresas brasileiras chegaram a alcançar 4,7% deste mercado no ano 

de 2013. No mercado latino-americano, a porção ao longo de 2007 a 2015 sempre foi superior 

a 10%, sendo que em 2015 as receitas de empresas brasileiras representaram quase um quarto 

do total. 

 

Tabela 12 - Receitas Internacionais das Construtoras Brasileiras por Região 2011 a 2016– (Em US$ Milhão) 

Região 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 

América 

Latina e Caribe 

2.929,60 63,5% 13.408,20 85,2% 8.646,60 74,0% 9.783,40 75,4% 8.904,90 74,8% 6.754,60 70,4% 

África 1.468,50 31,8% 2.075,00 13,2% 2.717,00 23,3% 2.948,30 22,7% 2.304,70 19,4% 2.220,70 23,1% 

Europa 41,30 0,9% 11,90 0,1% 116,40 1,0% 65,60 0,5% 427,30 3,6% 375,10 3,9% 

América do 

Norte 

84,90 1,8% 86,40 0,5% 32,20 0,3% 132,20 1,0% 235,70 2,0% 246,00 2,6% 

Oriente Médio 91,50 2,0% 159,20 1,0% 103,70 0,9% 47,90 0,4% 26,30 0,2% 0,00 0,0% 

Ásia/Oceania 0,00 0,0% 0,00 0,0% 62,30 0,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Total 4.615,80 100% 15.740,70 100% 11.678,20 100% 12.977,40 100% 11.898,90 100% 9.596,40 100% 

Fonte: Elaboração própria com dados da ENR. 
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*Não foram informados os dados relativos ao ano de 2010. 

Gráfico 10: Participação de mercado das construtoras brasileiras na América Latina e Caribe, por ano.  
Gráfico 11: Participação de mercado das construtoras brasileiras na África, por ano.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

Não obstante a redução das atividades das empresas brasileiras nas duas regiões, deve-

se ressaltar, contudo, que o mercado de obras se manteve relativamente estável na África e na 

América Latina e Caribe, especialmente a partir de 2016, penúltimo ano dos últimos 

desembolsos realizados pelo BNDES. Sobre o ano de 2020, cabe observar que a sua redução 

pode ser decorrente das restrições sanitárias e das realocações orçamentárias, principalmente 

em obras públicas, por conta do combate à pandemia da Covid-19. 

 

Tabela 13 - Mercados da América Latina e Caribe e África 2015 a 2020– (Em US$ Milhão) 

Região 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

América Latina e Caribe 
54.720,20 

 
33.753,90 

 
29.975,70 

 
29.793,10 

 
26.791,20 

 
21.641,90 

 

África 
64.515,10 

 
61.539,60 

 
62.423,10 

 
60.085,70 

 
55.232,60 

 
48.267,30 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da ENR. 

 

Diante dos dados acima, foi possível depreender que o espaço aberto pela saída das 

construtoras brasileiras pode ter sido ocupado por empresas de outros países. Desta forma, 

coube verificar quais países tiveram incremento de sua participação nos mercados da América 

Latina e Caribe e África, a partir de 2016. 
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Gráfico 11: Participação das construtoras por país exportador no mercado africano.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

No caso do mercado africano, houve claramente um aumento da participação das 

construtoras chinesas em detrimento das americanas e francesas, que tinham a maior presença 

nas obras no continente no começo da década de 2000, conforme apresentado no gráfico 

acima. Em 2002, as empreiteiras da China possuíam menos de 10% de participação e, desde 

2018, detêm cerca de 60% das receitas em projetos na África.  

 
Gráfico 12: Participação no mercado africano – construtoras chinesas x construtoras brasileiras.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 
 

Assim, no que se refere ao mercado africano de obras realizadas por construtoras 

internacionais, é provável que as empreiteiras chinesas tenham sido as principais firmas que 

capturaram contratos que antes poderiam ser obtidos não apenas pelas empresas brasileiras, 

mas por concorrentes de outros países. 
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No caso do mercado latino-americano, ainda que nos últimos 20 anos tenha havido 

mais alternância entre os principais concorrentes de obras internacionais, é possível notar que 

as firmas espanholas passaram a liderar a fatia das receitas em projetos na região. Desde 2017, 

as espanholas detêm cerca de um terço dos contratos na América Latina e Caribe. Pode-se 

perceber também um declínio ao longo dos anos da participação das empresas americanas 

(sem levar em consideração o desempenho de 2020) e italianas, além das brasileiras. As 

construtoras chinesas, em particular a partir de 2016, passaram a ampliar sua porção no 

mercado da região, assumindo a segunda posição, que chegou a ser ocupado pelas firmas 

brasileiras. 

 
Gráfico 13: Participação das construtoras por país exportador no mercado da América Latina e Caribe.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 
 

Portanto, na América Latina e Caribe, a partir de 2017, as empreiteiras espanholas e 

chinesas foram as principais firmas que assumiram a lacuna deixada pelas empresas 

brasileiras, conforme se pode observar pelo gráfico 14 a seguir. 
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Gráfico 14: Participação no mercado da América Latina e Caribe – construtoras espanholas x chinesas x brasileiras.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

Considerando o desempenho das firmas chinesas e espanholas, coube aprofundar a 

análise acerca do apoio governamental que foi concedido pelas ECA de seus respectivos 

países, de modo a se notar algum indício de que essas instituições públicas contribuíram para 

o posicionamento dessas empresas nos mercados latino-americano e africano. Um outro caso 

que mereceu uma análise do papel de sua respectiva ECA foi o aumento das receitas 

internacionais das empresas do Reino Unido, particularmente na América Latina e Caribe 

entre os anos de 2017 e 2019, conforme gráficos a seguir: 

  
Gráfico 15: Evolução da participação de mercado das construtoras do Reino Unido na África, América Latina e Caribe.  
Gráfico 16: Receitas Internacionais das construtoras britânicas - em US$ milhão.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

Excluindo-se o ano de 2020, que pode ter tido algum tipo de efeito por conta da 

pandemia da covid-19, as receitas internacionais das empresas do Reino Unido saltaram de 

US$ 526 milhões, em 2016, para uma média de US$ 3 bilhões no triênio de 2017 a 2019. 
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as firmas britânicas representaram 4,1%, 3,7% e 5,2%, nos anos de 2017, 2018 e 2019, 

respectivamente, sendo que nos anos anteriores apenas uma vez haviam superado a 

participação de 1%. Desta forma, como detalhado mais adiante, buscou-se encontrar alguma 

orientação dos financiamentos e garantias concedidas pela ECA britânica no setor de 

construção, em especial em obras na América Latina e África.  

 

Por fim, outro caso que mereceu destaque para fins de análise da atuação de sua ECA 

foi a representatividade que as empresas turcas passaram a ter no mercado internacional de 

engenharia e construção. Em 2020, as construtoras da Turquia faturaram mais de US$ 18 

bilhões em obras no exterior, alcançaram uma participação de 4% do mercado internacional, e 

o país possui 41 firmas dentre as 250 maiores empresas do setor no mundo. Por se tratar de 

um país emergente e que se apresentou como um dos mais competitivos no setor de 

construção pesada no exterior, coube identificar quais políticas de apoio às exportações 

podem ter sido implementadas entre 2002 e 2020 pela sua ECA. 

  
Gráfico 17: Evolução das construtoras turcas no mercado internacional.  
Gráfico 18: Quantidade de construtoras turcas no Top 250 da ENR.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

7.2. O crédito do BNDES à internacionalização das empresas de engenharia e 

construção.   

Um resumo dos financiamentos realizados desde 1998 pelo BNDES no bojo da Linha 

Pós-Embarque Serviços, que foi integralmente destinado ao apoio às exportações de serviços 

de engenharia e construção, pode ser observado na tabela a seguir:  
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Tabela 14 - Principais dados dos financiamentos do BNDES às exportações de engenharia e construção 

Quantidade de Financiamentos 146 

Quantidade de Exportadores 19 

Países Destino 15 

Total Desembolsado US$ 10.499.221.664,03 

Ano do Maior Total Desembolsado 2012 – US$ 1.410.065,60 

Menor Financiamento US$ 1.959.165,00 

Maior Financiamento US$ 636.884.286,33 

Valor Médio dos Financiamentos US$ 71.912.477,15 

Fonte: Elaboração própria com dados do BNDES 

 

Não obstante a média de cerca de US$ 72 milhões por financiamento, em termos de 

distribuição, quase 90% dos contratos foram em montantes de até pouco mais de US$ 160 

milhões. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos financiamentos das exportações de 

serviços por faixa de valor. 

 

 
Gráfico 19: Histograma dos financiamentos às exportações de engenharia e construção por faixa de valor – em US$.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 

Os financiamentos do BNDES destinados às exportações de serviços de engenharia e 

construção se intensificaram a partir da segunda metade dos anos 2000. Isto se deve 

especialmente em virtude de acordos comerciais estabelecidos entre o governo brasileiro e 

países da América do Sul e África (República de Angola, principalmente). A tabela a seguir 

apresenta os desembolsos realizados pelo BNDES no período de 2002 a 2020.  
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Tabela 15 - Desembolsos do BNDES no período 2002-2020 (em US$ mil) 

Ano 
Financiamentos à Exportação de 

Serviços de Engenharia e 
Construção  

Desembolsos totais do BNDES 

2002 37.555 12.542.415 
2003 120.782 11.187.112 
2004 227.990 13.686.040 
2005 292.152 19.573.090 
2006 180.322 23.616.955 
2007 599.766 33.961.513 
2008 917.846 48.997.041 
2009 1.359.908 71.589.710 
2010 759.526 96.322.200 
2011 1.390.365 82.252.239 
2012 1.410.066 78.711.543 
2013 1.339.461 88.105.085 
2014 982.530 79.317.343 
2015 528.263 41.088.179 
2016 43.304 25.621.319 
2017 88.738 22.115.754 
2018 0 18.740.574 
2019 0 13.994.368 
2020 0 12.432.409 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES 

 

Quando se compara o total dos créditos disponibilizados pelo BNDES em cada ano 

com os desembolsos para as exportações de serviços de engenharia e construção, estes nunca 

alcançaram mais que 2% do total de recursos liberados pelo BNDES. Vale observar que no 

período entre os anos de 2009 e 2014, houve ampliação significativa dos desembolsos do 

BNDES, efeito da atuação anticíclica do banco no enfrentamento da crise financeira 

internacional. O gráfico a seguir apresenta a comparação da Linha Pós-embarque Serviços 

com o total desembolsado pelo BNDES em dólares. 
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Gráfico 20: BNDES - Desembolsos para financiamentos às exportações de engenharia e construção x Desembolsos totais, em US$ mil.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 

 

De 2002 a 2007, os desembolsos para exportações de serviços de engenharia e 

construção aumentaram em quase dezesseis vezes, passando de US$ 38 milhões (2002) para 

cerca de US$ 600 milhões (2007). O triênio 2011 a 2013 foi o mais representativo, em que 

foram liberados mais de 40% dos recursos no período analisado. 

 
Gráfico 21: Evolução dos desembolsos do BNDES para financiamentos às exportações de engenharia e construção, em US$ mil.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 
 

Além da expansão dos financiamentos a partir do ano de 2007, do gráfico acima 
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2018. Esta paralisação decorreu da situação cadastral das principais construtoras, maiores 

beneficiárias desta linha de crédito, uma vez que estavam envolvidas em episódios de 

corrupção com o poder público brasileiro.  

 
Gráfico 22: Desembolsos do BNDES para financiamentos às exportações de engenharia e construção (1998-2020), por país.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 
 

Conforme mencionado anteriormente, os principais destinos das exportações para 

obras no exterior apoiadas pelo BNDES foram Angola (US$ 3,3 bilhões) e Argentina (US$ 2 

bilhões). Cabe ressaltar que todos os 15 países devedores estão localizados na África, 

América Latina e Caribe.  

 

As exportações brasileiras foram direcionadas, em grande parte, para 

empreendimentos nos setores de transportes (rodovias, portos e aeroportos), energia (usinas 

hidrelétricas e linhas de transmissão), óleo e gás (gasodutos) e abastecimento de água 

(barragens, projetos de irrigação, plantas de tratamento de água, aquedutos). 
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Gráfico 23: Desembolsos do BNDES para financiamentos às exportações de engenharia e construção (1998-2020), por tipo de obra.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 

 

Das 19 empresas apoiadas, a principal beneficiária do financiamento do BNDES para 

as exportações de serviços foi a Construtora Norberto Odebrecht, que recebeu quase US$ 8 

bilhões em desembolsos, representando 76% do total financiado no período de 1998 a 2020. 

Ademais, cinco das maiores construtoras brasileiras - Odebrecht, Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e OAS - receberam 97% dos recursos do BNDES na linha 

Pós-Embarque Serviços. 

 
Gráfico 24: Desembolsos do BNDES para financiamentos às exportações de engenharia e construção (1998-2020), por exportador – em US$.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 

 

Além de ter recebido a maior parte do volume de recursos que foi disponibilizado pelo 

BNDES, a Odebrecht foi a que teve a maior quantidade de contratos celebrados (82), a que 

apresentou a maior média por financiamento (US$ 97 milhões por contrato) e a que 

apresentou a maior diversificação em países destino de suas exportações (11).  
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Tabela 16 – Dados dos financiamentos com os principais beneficiários da Linha Pós-Embarque Serviços 

Exportador Valor Recebido 

(US$) 

Quantidade de 

Contratos 

Média por 

Contrato (US$) 

Quantidade de 

Países-destino 

Odebrecht 7.983.694.814,22 82 97.362.131,88 11 

Andrade Gutierrez 1.485.025.570,45 23 64.566.329,15 7 

Queiroz Galvão 339.652.775,02 19 17.876.461,84 2 

Camargo Correa 248.770.156,40 8 31.096.269,55 2 

OAS 167.613.935,72 3 55.871.311,91 3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BNDES. 

 

A segunda mais importante beneficiária em volume de recursos, a construtora 

Andrade Gutierrez, também apresentou características similares às da Odebrecht, em termos 

de quantidade de contratos (23), média (US$ 64 milhões) e países destino (7). Todavia, as três 

demais empresas – Queiroz Galvão, Camargo Correa e OAS – não seguiram o mesmo padrão. 

 

Em termos de frequência, provavelmente em virtude de uma maior quantidade de 

contratos, Odebrecht e Andrade Gutierrez, entre 2009 e 2015, receberam recursos de 

financiamentos junto ao BNDES em todos os anos neste período. Já as empresas Camargo 

Correa, Queiroz Galvão e OAS, que possuíam uma carteira menor de projetos no exterior, 

apresentaram um fluxo menos regular de recebimento de desembolsos do BNDES. 

 
Gráfico 25: Principais beneficiários dos desembolsos do financiamento à exportação de serviços de engenharia e construção, em US$.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. 

 

No que se refere ao volume das receitas internacionais das construtoras, de maneira 
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ENR (2021). Os anos de 2012 a 2015 foram os que tiveram as receitas internacionais mais 

expressivas, acima da casa dos US$ 10 bilhões, representando quase metade do registrado 

(US$ 52 bilhões). Por outro lado, no triênio 2016 a 2018 as receitas das construtoras no 

exterior voltaram para os níveis registrados no início dos anos 2000. 

 
Gráfico 26: Crescimento anual das receitas internacionais das construtoras brasileiras – em US$ milhão.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 
 

Neste mesmo período, conforme se pode observar no gráfico anterior, as receitas 

internacionais tiveram um crescimento anual a uma taxa média de quase 20%. Sendo que nos 

anos de 2008 e 2009 chegaram a alcançar uma taxa de crescimento anual de 30%. No entanto, 

a partir de 2016, é possível notar que esta taxa decresce de forma acentuada, passando para 

11%, e registrando 3% em 2018. 

 

As receitas internacionais auferidas pelas maiores construtoras brasileiras tiveram 

relevante participação em suas receitas totais. No período de 2002 a 2018, as vendas de 

serviços no exterior representaram em média 59% das receitas totais das empresas, segundo 

dados da ENR (2021). Vale comentar que, ainda em fases de crescimento das receitas no 

Brasil, como nos anos de 2011 a 2013 – em que as vendas totais superaram US$ 20 bilhões, o 

faturamento externo ainda se manteve significativo, com mais de 40% de participação em 

cada ano. 
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  Gráfico 27: Participação das receitas internacionais nas receitas totais das construtoras brasileiras – em US$ milhão.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da ENR. 

 

A relevância das receitas externas das construtoras nessas duas décadas pode ser um 

indicativo de sucesso da estratégia de internacionalização dessas empresas, iniciada em 

grande parte no começo dos anos 1980. 

 

No que se refere à representatividade do financiamento do BNDES às exportações de 

serviços, os desembolsos totais do BNDES para as exportações de serviços por ano 

representaram em média cerca de 9% das receitas internacionais das construtoras no período 

de 2002 a 2018. Considerando os anos de 2019 e 2020, a média diminui para cerca de 8%. 

Vale ressaltar que no triênio 2007-2009, o apoio do BNDES foi mais relevante, com uma 

participação de mais de 15% das receitas externas das construtoras. Assim como em outros 

indicadores já mencionados, pode-se notar uma redução desta participação a partir do ano de 

2016.  
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Gráfico 28: Participação dos desembolsos do BNDES às exportações de serviços de engenharia e construção nas receitas internacionais das 
construtoras brasileiras – em US$ milhão.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES e da ENR. 

 

No que diz respeito ao IDE das empresas brasileiras no exterior, segundo dados do 

Banco Central do Brasil (2021), as empresas do setor de arquitetura, engenharia e construção 

sempre tiveram historicamente uma quantidade pequena de investidores brasileiros, 

comparados com os demais setores – agricultura; pecuária e extrativa mineral; indústria; e até 

mesmo dentro do setor de serviços, conforme tabela a seguir: 

 

É possível notar dos dados acima que houve uma redução de investidores em empresas 

da construção pesada no exterior. A quantidade, que chegou a 71 em 2016, passou para 23 no 

ano de 2020. Em sentido oposto, com exceção do ano de 2020, os investidores de empresas de 

serviços de arquitetura e engenharia praticamente dobraram entre 2012 e 2019. Isto pode ser 

um indicativo de que as empresas de engenharia e arquitetura, que usualmente eram 

subcontratadas pelas grandes construtoras em obras no exterior, passaram a se 

internacionalizar por conta própria. 
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Receitas Internacionais ENR Desembolsos BNDES

% Participação Financiamento BNDES

Setor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total - Agricultura, pecuária e extrativa mineral + Indústria + Serviços 8.241 9.258 10.201 12.041 13.846 17.196 20.271 32.124 34.016 35.702 38.567 41.100 42.740 20.768
Serviços 7.921 8.909 9.810 11.609 13.368 16.678 19.702 31.465 33.343 35.020 37.732 40.228 41.830 20.189

Construção de edifícios 15 10 15 17 18 25 28 35 48 60 85 86 87 43

Serviços de arquitetura e engenharia 8 9 10 10 15 29 31 49 50 57 54 61 63 30

Obras de infra-estrutura 34 39 44 39 45 46 45 55 64 71 36 29 31 23

Empresas de Arquitetura, Engenharia e Construção 57 58 69 66 78 100 104 139 162 188 175 176 181 96
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil

Tabela 17 - Quantidade de investidores - Distribuição por setor da empresa investida
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Em termos da quantidade de países em que as empresas brasileiras possuíam 

investimentos no setor da construção, pode-se perceber do gráfico a seguir que houve pouca 

oscilação entre 2007 e 2020, considerando que a média no período foi de 26 países receptores 

dos investimentos.  

 
Gráfico 29: Quantidade de países com empresas investidas no exterior do setor da construção.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil. 

 

Não obstante a manutenção da quantidade de países hospedeiros das filiais e 

subsidiárias no exterior, no que se refere à posição dos estoques de participação no capital das 

empresas investidas no exterior, a situação é diferente. Após alcançar patamar de quase US$ 5 

bilhões em investimentos no exterior nos anos de 2013 e 2014, a participação no capital das 

empresas construtoras foi diminuindo a partir de 2015 e em 2020 encerrou com US$ 2,2 

bilhões em estoque, conforme demonstrado no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 30: IDE – Posição em participação no capital - Setor da Construção.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil. 
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Vale ressaltar que a referida redução na participação de capital das empresas 

construtoras no exterior, a partir de 2015, ocorreu de maneira significativa nos países que 

tiveram as exportações de serviços brasileiras financiadas pelo BNDES, conforme observado 

no seguinte gráfico. 

 

 
Gráfico 31: IDE – Posição em participação no capital no setor da construção nos financiados pelo BNDES 
na Linha Pós-embarque Serviços nas exportações de engenharia e construção.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil e do BNDES. 

 

Na Venezuela, país que contava com maior a maior parte dos investimentos do setor 

da construção, a participação brasileira decresceu 64%, passando de US$ 1,994 bilhão, em 

2015, para US$ 721 milhões em 2020. Em Angola, segundo maior destino, a redução foi de 

54% entre 2014 (US$ 1,284 bilhão) e 2020 (US$ 589 milhões). Por fim, o Peru, terceiro país 

mais representativo, a redução foi de 53% entre 2014 (559 milhões) e 2020 (US$ 260 

milhões). 

 

7.3. O papel das ECA no grau de internacionalização dos principais players 

A seguir foram detalhadas as atuações relativas ao crédito oficial das ECA de China, 

Espanha, Reino Unido e Turquia à inserção internacionais de suas empresas do setor da 

construção pesada.  

 

7.3.1. China 

Dentro do modelo chinês de apoio às exportações, a instituição identificada como 

ECA foi o Export-Import Bank of China (China Exim). O China Exim é um banco estatal, 
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fundado em 1994, e é responsável por apoiar o comércio exterior, o investimento e a 

cooperação econômica internacional da China com outros países. No final de 2020, a ECA 

possuía 32 sucursais no território chinês, um escritório de representação em Hong Kong, duas 

sucursais na Europa e duas na África (EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, 2021). 

 

Suas atribuições são bastante amplas, dentre as principais que podem ser listadas 

estão: empréstimos e financiamentos de curto, médio e longo prazo às exportações e 

importações chinesas; financiamentos para projetos no exterior realizados por empresas 

chinesas; apoio a investimentos de empresas chinesas em outros países, doações a governos e 

instituições financeiras estrangeiras, serviços de câmbio; emissão de bonds; concessão de 

garantias relacionadas ao comércio exterior como cartas de fiança e cartas de crédito 

(EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, 2021). Os principais programas de financiamentos e 

empréstimos concedidos pelo China Exim são relacionados a seguir: 

 
Tabela 18 – Programas de financiamento do China Exim 

Programa Descrição 

Foreign Trade Loans 

Empréstimos concedidos para apoiar o comércio de bens, 
mão de obra e tecnologia entre o mercado interno da China e 
os mercados externos. Não inclui empréstimos relacionados 
à cooperação entre entidades chinesas e governos 
estrangeiros, instituições financeiras e empresas com 
garantia soberana. Também não inclui financiamentos 
relacionados a projetos no exterior, contratados por 
empresas chinesas.  

Cross-border Investment Loans Empréstimos concedidos a empresas chinesas, para apoiar 
seus investimentos no mercado externo. 

International Cooperation Loans Financiamentos concedidos para apoiar sua cooperação com 
governos de países, instituições financeiras e empresas com 
garantia soberana. Também são concedidos a empresas 
chinesas para projetos em que são contratadas no exterior. 

Open Economy Development Loans Financiamentos concedidos em linha com a política do 
governo chinês, com o objetivo de facilitar o crescimento do 
comércio exterior, o desenvolvimento da infraestrutura e de 
políticas socioambientais. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do China Exim. 

 

Cabe ressaltar que o banco também promove financiamentos em condições mais 

favorecidas para países em desenvolvimento, denominados empréstimos concessionais 

(Concessional Loan and Preferential Export Buyer’s Credit). Além disso, também realiza 

outros tipos de empréstimos para governos e instituições financeiras no exterior (Onlending 

Loans from Foreign Governments and International Financial). Estes dois programas visam 

apoiar projetos de infraestrutura, socioambientais, de educação e de saúde.  
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Dentro de seus quatro principais programas, o China Exim financiou o comércio 

exterior em mais de US$ 3,1 trilhões, no período de 2014 a 2020, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 19 - Financiamentos do China Exim 2014 a 2020 (em US$ milhão) 

Programa 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Total 

Foreign Trade Loans 212.438 172.370 156.481 148.228 143.145 137.238 129.145 1.099.045 

Cross-border Investment Loans 34.647 37.056 39.619 38.773 33.923 31.769 27.047 242.835 

International Cooperation Loans 144.676 138.024 128.812 116.378 98.107 88.053 75.089 789.140 

Open Economy Development 
Loans 

260.021 194.441 165.693 139.037 92.092 73.673 58.483 983.439 

Total 651.783 541.891 490.605 442.416 367.266 330.733 289.764 3.114.459 

Fonte: Elaboração própria com dados do China Exim. 

 

No âmbito dos programas do China Exim, especialmente nos Cross-border Investment 

Loans, Concessional Loan and Preferential Export Buyer’s Credit e Onlending Loans from 

Foreign Governments and International Financial, não foi possível ter uma indicação precisa 

a respeito do crédito ao setor de construção, de acordo com as informações disponibilizadas 

nos relatórios anuais da ECA. No programa Foreign Trade Loans, há uma discriminação dos 

empréstimos para operações de comércio exterior do setor de serviços, contudo não há uma 

abertura de quais estariam relacionados ao crédito às construtoras chinesas. 

 
Tabela 20 - Financiamentos do Programa Foreign Trade Loans do China Exim 2014 a 2020 (em US$ milhão) 

Modalidade 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Serviços 2.875 3.022 4.701 1.662 2.085 1.504 3.389 19.237 

Fonte: Elaboração própria com dados do China Exim. 

Por outro lado, dentro dos programas International Cooperation Loans e Open 

Economy Development Loans, existem modalidades claramente relacionadas às operações das 

construtoras chinesas no exterior. No bojo destas modalidades, há uma relacionada aos 

financiamentos no exterior para projetos conduzidos por empresas chinesas e uma outra ao 

desenvolvimento no exterior de obras de infraestrutura para a facilitação do comércio exterior, 

igualmente empreendidas por construtoras da China. A tabela 20 a seguir apresenta os 

desembolsos destas duas modalidades de financiamento realizados pelo China Exim entre os 

anos de 2014 e 2020. 
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Tabela 21 - Financiamentos do China Exim ao setor de construção chinês em obras no exterior 2014 a 2020 (em US$ 
milhão) 

Programa / Modalidade 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

International Cooperation Loan 
Loans for Overseas Project 
Contracting 

62.405 73.535 81.010 98.117 106.257 113.313 117.317 651.953 

Open Economy Development Loans 
Insfraestructure 

21.305 25.436 27.225 43.907 52.941 59.953 77.431 308.198 

Total 83.709 98.971 108.235 142.024 159.197 173.267 194.748 960.151 

Fonte: Elaboração própria com dados do China Exim 

 Portanto, diante dos dados apurados e tendo em vista que outros programas 

possivelmente também destinaram recursos para obras no exterior realizadas por empreiteiras 

chinesas, é provável se estimar que o apoio conferido pelo China Exim, no período de 2014 a 

2020, foi superior a US$ 1 trilhão. 

 

Comparando os desembolsos do China Exim em financiamentos ao setor de 

construção com as receitas internacionais das construtoras chinesas que estão relacionadas no 

ranking da ENR, nota-se que no período de 2014 a 2020 ambos tiveram trajetória crescente, 

exceção feita ao desempenho das receitas em 2020. Os recursos disponibilizados pela ECA 

chinesa mais que dobraram no período e superam o faturamento internacional das 

construtoras listadas. Isto pode ser um indicativo de que o apoio do banco chinês extrapola as 

obras realizadas pelas principais empresas chinesas no mercado internacional da construção e 

de que possam existir mais firmas chinesas que não foram relacionadas no ranking da ENR, 

mas participam de relevantes projetos no exterior. 

  
Gráfico 32: Desembolsos China Exim setor de construção no exterior x Receitas das principais construtoras chinesas no ranking ENR.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do China Exim e da ENR. 
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Finalmente, no que diz respeito à distribuição geográfica dos financiamentos 

concedidos pela ECA chinesa ao setor de construção, as informações contidas em seus 

relatórios anuais de 2015 a 2020 não permitiram uma apuração das regiões mais favorecidas. 

Por outro lado, o banco reporta os principais projetos apoiados a cada ano, o que leva à 

conclusão de que, depois da Ásia, o mercado africano foi o principal receptor dos 

financiamentos do China Exim, conforme tabela 21 a seguir.  

Tabela 22 - Principais Projetos Financiados pelo China Exim – 2015 a 2020 
Ano País Projeto Construtora 
2015 Guiné Hidrelétrica de Kaleta Yellow River Engineering Consulting Co.(YREC)5 
2015 Etiópia Energia Eólica Adama Power Construction Corporation of China6 
2016 Equador Hidrelétrica Coca Codo Sinclair Sinohydro (Power Construction Corporation of China)7 
2016 Etiópia Ferrovia Addis Abeba - Djbuti China Railway Group Ltd (CREC) e China Civil 

Engineering Construction Corporation (CCECC)8 
2017 Djbuti Terminal Multiuso Portuário Doraleh China State Construction9 
2017 Quênia Ferrovia Mombasa-Nairobi  China Road and Bridge Corporation (China 

Communications Construction Company)10 
2017 Moçambique Pontes e Estradas Maputo - Katembe  China Road and Bridge Corporation (China 

Communications Construction Company)11 
2018 Nigéria Veículo Leve Sobre Trilhos Abuja China Civil Engineering Construction Corporation 

(CCECC)12 
2018 Uganda Via Expressa Kampala-Kntebee  China Communication Construction Company13 
2018 Argentina Usina Fotovoltaica de Jujuy  PowerChina e Shanghai Electric Power Construction 

(Power Construction Corporation of China)14 
2019 Uganda Hidrelétrica 183MW Isimba  China International Water and Electric Corporation15 

2019 Etiópia Expansão do Aeroporto Internacional Addis 
Abeba Bole  

China Communications Construction Company16 

2020 Quênia Hospital Universitário de Ensino, Referência e 
Pesquisa de Kenyatta  

Jiangxi Int'l Economic and Technical Cooperation Co 
Ltd.17 

2020 Costa do 
Marfim 

Expansão do Porto de Abidjan China Harbour Engineering Company (China 
Communications Construction)18 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do China Exim 

 

Por fim, um ponto importante a se destacar é que todas as empresas apoiadas pelo 

China Exim indicadas na tabela anterior estão listadas na relação das maiores construtoras 

internacionais mantida pela ENR, o que mostra a larga escala em que o crédito oficial chinês 

se dá, por meio financiamentos no exterior para empresas de grande porte. 

 

 

 
5 http://www.mwr.gov.cn/english/overseaprojects/202112/t20211213_1554865.html 
6 https://www.power-technology.com/marketdata/adama-ethiopia/ 
7https://www.power-technology.com/projects/coca-codo-sinclair-hydroelectric-project. 
8 https://www.gihub.org/resources/showcase-projects/addis-ababa-djibouti-railway/ 
9 https://www.cscecos.com/page.aspx?node=17&id=168 
10 https://www.railway-technology.com/projects/mombasa-nairobi-standard-gauge-railway-project/ 
11 https://www.worldconstructionnetwork.com/features/the-maputo-catembe-bridge-the-longest-suspension-bridge-in-africa 
12 https://www.railway-technology.com/news/first-phase-abuja-light-rail-line-nigeria-starts-operation/ 
13 https://www.roadtraffic-technology.com/projects/kampala-entebbe-expressway-uganda/ 
14 https://www.nsenergybusiness.com/projects/cauchari-solar-project-jujuy/ 
15 https://www.power-technology.com/projects/isimba-hydropower-project/ 
16 https://www.timesaerospace.aero/features/airports/creating-ethiopias-super-bole 
17 https://china.aiddata.org/projects/1290/ 
18https://www.globalconstructionreview.com/cote-divoire-approves-400m-project-create-west-
afr/#:~:text=The%20expansion%20is%20expected%20to,a%20depth%20of%2011.5m. 
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7.3.2. Espanha 

No modelo espanhol de apoio às exportações e à internacionalização de empresas 

existem duas entidades oficiais com essa atribuição: Compañía Española de Seguros de 

Crédito a la Exportación (CESCE) e o Instituto de Crédito Oficial (ICO), ambas fundadas no 

início da década de 1970. A CESCE se classifica como a ECA espanhola, por gerir 

exclusivamente seguros de crédito e investimento associados à internacionalização das 

empresas do país, em nome do Estado espanhol. Todavia, o ICO, embora se denomine como 

um banco nacional de promoção empresarial, atua principalmente como um agente financeiro 

estatal nas atividades das empresas espanholas no exterior. 

 

A CESCE é uma seguradora que conta com participação do Estado espanhol (50,25%) 

e o restante distribuído entre o Grupo Santander (23,88%), o Grupo BBVA (16,3%) e ouros 

bancos e companhias de seguros (9,57%). A ECA é responsável por toda gestão das 

coberturas em nome do governo espanhol, ou seja, a análise e o acompanhamento das 

operações de exportação ou de financiamento seguradas, pagamento de indenizações e ações 

de recuperação de créditos inadimplidos. O Estado espanhol é o garantidor final das 

coberturas contratadas pela CESCE, e os limites de cobertura são fixados no orçamento 

público anualmente. Por fim, o sistema conta ainda com o apoio de um fundo do Estado 

(Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización) que é dotado de recursos que 

são obtidos pela própria atividade seguradora, como o recebimento de prêmios e a 

recuperação de créditos (CESCE, 2021). 

 

O ICO é uma empresa pública com natureza jurídica de instituição de crédito e tem 

patrimônio próprio e autonomia de gestão. A instituição financia suas atividades por meio da 

captação de recursos em operações no mercado de capitas e por empréstimos, e conta com a 

garantia do Estado espanhol nas dívidas e obrigações que são contraídas para este fim. O ICO 

opera por intermédio da concessão de financiamentos diretos (para empresas de maior porte) e 

indiretos (repasse por meio de bancos para empresas de menor porte), garantias e participação 

em empresas (ICO, 2021). 

 

Os principais produtos de garantias, financiamentos e empréstimos concedidos pela 

CESCE e pelo ICO ao comércio exterior e à internacionalização de empresas são relacionados 

a seguir: 
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Tabela 23 – Principais produtos da CESCE e do ICO 

Produto Descrição 

CESCE 

Crédito Comprador Cobertura aos bancos financiadores de um devedor estrangeiro para aquisição de bens e serviços 
espanhóis. 

Crédito 
Suministrador 

Cobertura à empresa exportadora contra perdas em decorrência da rescisão ou de não pagamento do 
contrato de exportação firmado com comprador estrangeiro. 

Crédito de Circulante Cobertura aos bancos que concedem capital de giro às empresas espanholas para a realização de um 
ou mais contratos ou projetos de exportação ou internacionalização. 

Avales Aval concedido em operações de internacionalização em que o exportador deve prestar garantias ou 
cauções ao comprador estrangeiro ou às autoridades do país de destino. 

ICO 

Línea Ico 
Exportadores 
(Indireta) 

Empréstimo às empresas exportadoras por meio do pagamento antecipado de faturas de exportação 
de curto prazo e capital de giro para cobrir os custos de produção das mercadorias a serem 
exportadas. 

Línea Ico 
Internacional 
(Indireta) 

Empréstimo às empresas exportadoras para a realização de investimentos no exterior, cobrindo as 
necessidades de liquidez da exportadora a médio e longo prazo. 

Línea Ico Canal 
Internacional 
(Indireta) 

Financiamento por meio de bancos estrangeiros para projetos de investimento executados por 
empresas espanholas no exterior. 

Financiación Directa Financiamento e garantias para a promoção de operações empresariais e de grandes projetos de 
investimento na Espanha ou aqueles projetos de interesse espanhol que são realizados no exterior. 
Os setores de atividade prioritários são infraestrutura, energia, engenharia, meio ambiente e turismo. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da CESCE (2021) e do ICO (2021). 

 

Em termos operacionais, no período de 2016 a 2020 a CESCE emitiu mais de US$ 56 

bilhões em apólices de seguros em nome do Estado espanhol por meio dos diversos produtos, 

desde operações de giro de curto prazo até coberturas para grandes investimentos em 

infraestrutura. As coberturas cresceram quatros vezes e meia ao longo desses cinco anos, 

conforme tabela a seguir. 

Tabela 24 - Apólices emitidas pela CESCE em nome do Estado espanhol de 2016 a 2020 (em US$ milhão) 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Seguros Emitidos 3.600,9 6.651,3 13.820,1 15.734,4 16.207,9 56.014,6 

Fonte: Elaboração própria com dados da CESCE. 

 

Os desembolsos totais do ICO, no mesmo período de 2016 a 2020, montaram  

US$ 36,5 bilhões. Entretanto, diferentemente da CESCE, mais da metade dos recursos 

disponibilizados pelo ICO tiveram aplicação na Espanha. Assim, em termos de desempenho 

no apoio às atividades de comércio exterior e internacionalização de empresas, os 

desembolsos totais do instituto foram de cerca de US$ 15 bilhões. 
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Tabela 25 - Financiamentos do ICO 2016 a 2020 (em US$ milhão) 

Natureza do Apoio 2016 2017 2018 2019 2020 Total % 

Nacional 4.402 5.460 2.206 5.261 4.228 21.556 59% 

Internacional 874 1.609 2.846 3.203 6.466 14.998 41% 

Total 

194.748 

5.276 7.069 5.052 8.463 10.695 36.554 100% 

Fonte: Elaboração própria com dados do ICO 

 

Em termos setoriais, entre os anos de 2018 e 2020, os segmentos que mais receberam 

crédito oficial por meio da concessão de seguro de crédito da CESCE foram os de óleo e gás, 

infraestrutura e obras civis, transportes e o setor elétrico. Setores como agropecuária e 

indústria, por exemplo, tiveram participação irrelevante no período em questão e foram 

computados como “outros”. Deve-se ressaltar que no ano de 2020, houve um grande 

redirecionamento de garantias para cobertura de capital de giro de empresas espanholas com 

vistas a minimizar os impactos da pandemia da covid-19.   

Gráfico 33: Distribuição dos seguros da CESCE emitidos por setor.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da CESCE. 

 

Considerando apenas os seguros emitidos para infraestrutura e obras civis, a CESCE 

teria garantido ao menos quase US$ 7 bilhões em contratos de exportação para o setor da 

construção no triênio de 2018-2020. Trata-se provavelmente de um montante conservador, 

tendo em vista que parcela dos projetos apoiados pela ECA nas áreas de óleo e gás, energia 
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elétrica e transportes pode ter contado com serviços prestados por empreiteiras espanholas no 

exterior, além da exportação de bens.  
Tabela 26 - Garantias da CESCE para o Setor da Construção 2018 a 2020 (em US$ milhão) 

Área 
 

2018 2019 2020 Total 
Infraestrutura e Obras Civis 2.377 2.061 2.464 6.902 
Óleo e Gás, Elétrico e Transportes 10.033 11.518 5.154 26.705 
Total 

 
12.410 13.579 7.618 33.607 

Fonte: Elaboração própria com dados da CESCE 

 

Caso a integralidade dos projetos nas áreas de óleo e gás, energia elétrica e transportes 

também fosse computada, o crédito oficial concedido pela CESCE poderia alcançar mais de 

US$ 30 bilhões entre 2018 e 2020.  

 

No que se refere ao financiamento do ICO, em seus relatórios anuais há informação 

dos recursos disponibilizados para construção, infraestruturas e energia, áreas em que as 

empreiteiras espanholas foram beneficiadas. Entretanto, os dados consideram investimentos 

nacionais e internacionais. Ainda assim é possível notar a relevância do setor de construção 

nos desembolsos do ICO, tendo em vista que representaram em média 20% do total, no 

período de 2015 a 2020. 

 
Gráfico 34: Distribuição dos desembolsos do ICO por setor.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do ICO. 

Dentre os produtos disponibilizados pelo ICO mais claramente voltados para as 
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Tabela 27 - Financiamentos do ICO para projetos no exterior 2016 a 2020 (em US$ milhão) 

Produto 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Línea Ico Canal Internacional (Indireta) 334 49 1.013 769 436 2.601 
Financiación Directa - Internacional 352 601 829 1.423 1.302 4.507 
Total 

 
686 651 1.842 2.191 1.738 7.107 

Fonte: Elaboração própria com dados do ICO. 

 

Em termos regionais, CESCE e ICO têm os países da América Latina e Caribe como 

principais destinos do crédito oficial espanhol para as exportações. No caso da CESCE, os 

principais países da carteira segurada na região em 2020 foram Peru (10%), Cuba (10%) e 

México (7%). Nos financiamentos do ICO, os países latino-americanos que receberam mais 

financiamentos em 2020 foram Chile (8%), Colômbia (6%) e Paraguai (1%). 

 

 

 

 
Gráfico 35: Participação da América Latina e Caribe na carteira segurada da CESCE em US$.  
Gráfico 36: Participação da América Latina e Caribe nos financiamentos do ICO em US$. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da CESCE e do ICO. 

 

Ainda no âmbito do seguro da CESCE, vale comentar que há participação relevante de 

operações com Angola - país que era um tradicional destino das exportações de serviços 

brasileiros de engenharia e construção e que contou com uma grande parcela dos 

financiamentos do BNDES - que representaram em média 7% do total da carteira da CESCE 

no período de 2018 a 2020. 

 

Comparando as garantias concedidas pela CESCE e os desembolsos efetuados pelo 

ICO em financiamentos ao setor de construção com as receitas internacionais das construtoras 

espanholas relacionadas no ranking da ENR, é possível perceber que houve uma alavancagem 

das receitas em relação a apoio ao longo do período de 2018 a 2020. A participação do apoio 

oficial em relação às receitas internacionais chegou a representar 51% em 2018, passando 

para 15% em 2020.  
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Gráfico 37: Garantias da CESCE e Financiamentos do ICO para o setor de construção no exterior x Receitas das principais construtoras 
espanholas listadas no ranking da ENR.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da CESCE, do ICO e da ENR. 

A CESCE apresenta em seus relatórios anuais as principais garantias contratadas no 

crédito oficial à exportação. Dentre os contratos, são relatados projetos de infraestrutura 

realizados pelas construtoras espanholas. Com base nestas informações, pode-se notar que boa 

parte dos projetos foram realizados na América Latina, África e Oriente Médio. Entre 2018 e 

2020, foram realizados contratos de empresas espanholas em mercados que as construtoras 

brasileiras também disputavam, como Angola, Argentina e Peru. Por fim, também se pode 

verificar que empresas listadas no ranking da ENR de maiores do mundo como Técnicas 

Reunidas, S.A., Sener S.A., Makiber S.A. (Grupo ACS) e Acciona Construcción S.A. 

receberam crédito oficial do governo espanhol para obras no exterior. 

 
Tabela 28 - Principais projetos apoiados pela CESCE – 2018 a 2020 

Ano País Projeto Empresa Exportadora Valor do 
Contrato* 

2018 Angola  
 

Reabilitação de equipamento eletromecânico 
de represa e eletrificação em Matala 

Elecnor S.A  
 

EUR 107 milhões  
 

2018 Emirados 
Árabes Unidos  

Extensão do metrô de Dubái  Acciona Construcción, 
S.A.  

USD 1,5 bilhão  

2018 Peru Modernização da Refinaria de Talara  Técnicas Reunidas, S.A.  USD 2,7 bilhões  
2019 Colômbia Construção de planta de britagem Talleres Alquezar, S.A.. EUR 1,7 milhões 
2019 Omã Construção da Refinaria de Duqm Técnicas Reunidas, S.A. USD 2,8 bilhões 
2019 Argentina Construção de 34 escolas em Córdoba Makiber S.A. EUR 106 milhões 
2019 México Construção de Parque fotovoltaico em 

Ceballos 
Ortiz Construcciones y 
Proyectos, S.A. 

USD 135 milhões 

2019 Turcomenistão Planta dessanilizadora no mar Cáspio Técnica y Proyectos S.A.  USD 15 milhões 
2020 Quênia Construção de cinco passarelas em Nairobi Centunion S.A. EUR 12 milhões 
2020 Senegal Rede de fibra ótica Liteyca S.L. EUR 76 milhões 
2020 Tanzânia Reabilitação de Rede Ferroviária Lafarga S.A., Sener S.A. e 

Pfisterer Upresa S 
USD 31 milhões  
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da CESCE (2021) 
*Participação espanhola no contrato de obras. 
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7.3.3. Reino Unido 

No apoio às exportações e internacionalização de empresas, o Reino Unido conta com 

o UK Export Finance (UKEF). Fundado em 1919, o UKEF é a primeira agência de crédito à 

exportação do mundo. Juridicamente é um órgão do governo britânico, sendo UKEF um 

nome operacional para o Departamento de Garantia de Créditos à Exportação do Reino 

Unido. A ECA concede seguros de crédito para exportadores contra os riscos de não 

pagamento; garantias a bancos para financiamento de capital de giro e de médio a longo prazo 

para compradores no exterior de bens e serviços de exportadores do Reino Unido; 

empréstimos a importadores de bens e serviços britânicos; e seguros de risco político para 

investimentos realizados no exterior (UKEF, 2021).  

 

Os financiamentos diretos e as garantias e seguros (em caso da necessidade de 

pagamento de indenização) são despesas no orçamento do governo do Reino Unido. Ademais, 

em casos de inadimplência, é a UKEF a responsável pelas ações de recuperação dos créditos, 

transferindo os riscos do setor privado para o público (UKEF, 2021). 

 

Os principais produtos de garantias, financiamentos e empréstimos concedidos pela 

UKEF ao comércio exterior e à internacionalização de empresas são relacionados a seguir:  

 
Tabela 29 – Principais produtos da UKEF 

Produto Descrição 
Buyer Credit Facility Garantia a um banco financiador de importador que adquira bens de capital, serviços e/ou 

intangíveis do Reino Unido. 
Direct Lending Facility Financiamentos dentro de um limite geral de £ 8 bilhões para compradores estrangeiros de bens 

de capital e/ou serviços britânicos. 
Lines of Credit Linha de crédito para garantir acesso a financiamentos disponibilizados por bancos britânicos 

para compradores estrangeiros de bens de capital, serviços e intangíveis exportados do Reino 
Unido. As linhas de crédito podem ser configuradas para permitir: aquisições de várias fontes, 
não relacionadas a um projeto específico; e uma entidade estrangeira para comprar um conjunto 
de bens de capital ou serviços para um projeto específico.  

Standard Buyer Loan 
Guarantee 

Cobertura de empréstimos a compradores estrangeiro para financiar a compra de bens de capital, 
serviços e/ou intangíveis de um fornecedor do Reino Unido, especialmente para contratos entre £ 
1 milhão e £ 30 milhões. 

Supplier Credit Financing 
Facility 

Cobertura de títulos de crédito descontados por uma instituição financeira, que haviam sido 
dados em pagamento pelo importador ao exportador do Reino Unido por bens e serviços 
fornecidos. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da UKEF (2021). 

 

Do ponto de vista de suas operações em geral, no período de 2015 a 2020, a UKEF 

concedeu US$ 41,3 bilhões em garantias para exportadores britânicos de diversos setores, 

como bens de capital, serviços técnicos especializados, defesa e aeroespacial, com destaque 
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para financiamentos de aeronaves da Airbus. É possível notar um crescimento mais acentuado 

das coberturas em geral a partir de 2018, quando alcançaram mais de US$ 9 bilhões, 

conforme tabela a seguir. 

Tabela 30 - Garantias emitidas pela UKEF de 2015 a 2020 (em US$ milhão) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Seguros Emitidos 2.591,9 3.627,1 3.418,2 9.321,7 5.635,0 16.777,2 41.371,0 

Fonte: Elaboração própria com dados da UKEF 

 

Ressalte-se que no ano de 2020, foi lançado pela UKEF crédito específico para 

minimização dos efeitos da pandemia aos exportadores britânicos, o Temporary Covid Risk 

Framework (TCRF). Este programa concedeu cerca de US$ 9,3 bilhões em garantias aos 

exportadores ao longo de 2020. Assim, descontando o TCRF, a ECA do Reino Unido teria 

garantido mais de US$ 7,4 bilhões de exportações em 2020 (UKEF, 2021).  

 

No que se refere às garantias prestadas pela UKEF para as exportações do setor de 

construção, entre os anos de 2015 e 2020, foram concedidos cerca de US$ 2,7 bilhões para 

projetos no exterior, representando cerca de 6,4% do total apoiado pela ECA para as empresas 

britânicas. Vale ressaltar que dentro deste período o volume de recursos aumentou seis vezes, 

passando de US$ 181 milhões em 2018 para mais de US$ 1 bilhão em 2020. 

     

Tabela 31 - Garantias da UKEF para o Setor da Construção 2015 a 2020 (em US$ milhão) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Garantias Emitidas Setor de Construção 181,4 253,9 341,8 466,1 338,1 1.090,5 2.671,9 

Participação do setor nas garantias totais 7,00% 7,00% 10,00% 5,00% 6,00% 6,50% 6,46% 

Fonte: Elaboração própria com dados da UKEF 

 

Por outro lado, nos relatórios anuais da UKEF são reportados os negócios apoiados 

por ano, com a abertura por país, exportador, importador, natureza da exportação e valor 

apoiado (exceto operações mais pulverizadas de curto prazo). Dentro deste grupo de 

contratos, notam-se projetos na área de energia, especialmente petróleo e gás, por exemplo, 

que podem não estar contemplados nos números acima, reportados pela UKEF para o setor 

construção, mas que foram realizados por empreiteiras britânicas ou empresas de engenharia. 
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Assim, as garantias concedidas pela ECA do Reino Unido poderiam chegar a US$ 11,7 

bilhões no período de 2015 a 2019, conforme tabela 32 a seguir. 

Tabela 32 - Garantias da UKEF para o Projetos no Exterior 2015 a 2020 (em US$ milhão) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Garantias Emitidas Setor de Construção 1.596 1.095 1.462 3.205 3.647 714 11.719 

- Projetos na África 11 461 457 742 837 480 2.988 

- Projetos na América Latina e Caribe 526 329 0,4 0,7 1,0 0,0 858 

Fonte: Elaboração própria com dados da UKEF 

 

Em termos geográficos, a região mais beneficiada com a realização de projetos por 

empresas do Reino Unido foi o Oriente Médio, que representou cerca de 58% das garantias 

disponibilizadas pela UKEF de 2015 a 2020. Foram diversos contratos na área de energia para 

países como Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã e Catar. O segundo mercado mais 

atendido por obras foi o africano (26%), seguido pelo asiático (8%) e o latino-americano 

(7%). 

 
Gráfico 38: Distribuição regional das garantias emitidas pela UKEF – em US$.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da UKEF. 

Analisando-se os projetos na América Latina que contaram com crédito oficial da 

UKEF nos anos de 2015 e 2016, período em que esta região foi a segunda maior beneficiária 

da ECA, com garantias emitidas que totalizaram US$ 855 milhões e foram basicamente 

empreendimentos realizados por empresas britânicas na área de petróleo e gás no Brasil, 

conforme será detalhado em tabela mais adiante.  
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Confrontando as garantias concedidas pela UKEF para projetos envolvendo serviços 

de engenharia e construção no exterior com as receitas internacionais das empreiteiras 

britânicas relacionadas no ranking da ENR, é possível perceber que a participação do apoio da 

ECA em relação ao faturamento externo, após queda nos anos de 2016 (12%) e 2017 (7%), 

foi retomado ao percentual de 2015 (20%) nos anos de 2018 (17%) e 2019 (19%).  

  
Gráfico 39: Garantias da UKEF para o setor de construção no exterior x Receitas das principais construtoras britânicas listadas no ranking da 
ENR.  
Fonte: Elaboração própria com base em dados da UKEF. 

Cabe ressaltar, contudo, que parte significativa no incremento das receitas 

internacionais contabilizadas pelas construtoras do Reino Unido a partir do ano de 2017 está 

relacionada com o ingresso da TechnipFMC plc, empresa resultante da fusão entre a francesa 

Technip e a americana FMC Technologies, ocorrida em janeiro de 2017 (ENR, 2021). A 

empresa fundida passou a ser sediada no Reino Unido e, entre os anos de 2017 e 2019, 

apresentou um faturamento médio de US$ 12,8 bilhões em contratos no exterior. 

 

Neste sentido, coube verificar se houve crédito oficial da UKEF às principais 

empresas listadas no ranking da ENR. Conforme mencionado, os relatórios anuais da ECA 

apresentam as principais garantias contratadas no crédito à exportação, relacionadas a projetos 

no exterior realizados pelas construtoras do Reino Unido. A tabela 33 a seguir apresenta 

alguns dos principais projetos reportados pela UKEF. 
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Com base nas informações, nota-se que boa parte dos projetos foram realizados na 

África e Oriente Médio, sendo que alguns dos mais relevantes estão na área de óleo e gás e na 

construção de hospitais. Pode-se verificar também que empresas listadas no ranking da ENR 

de maiores do mundo como Amec Foster Wheeler Energy Ltd, TechinipFMC e Petrofac Ltda 

S.A. receberam crédito oficial da ECA britânica para projetos no exterior. No período de 2015 

a 2020, com apoio da UKEF em garantias de GDP 1,4 bilhão, as empresas britânicas foram 

responsáveis por empreendimentos em Angola e Gana, mercados em que as empreiteiras 

brasileiras tinham participação e que tiveram financiamento do BNDES às exportações de 

serviços de engenharia e construção. 

Há ainda um achado relevante na lista de projetos apoiados pela UKEF. Duas 

empresas de origem brasileira se instalaram no Reino Unido e receberam crédito oficial da 

ECA britânica para projetos de engenharia, todos em Gana. Trata-se da Contracta 

Tabela 33 - Principais projetos apoiados pela UKEF – 2015 a 2020 
Ano País Projeto Empresa Exportadora Valor da 

Garantia (em 
libras) 

2015 Brasil 
 

Colocação de tubos em 
plataformas de petróleo 

IHC Engineering Business Ltd  
 

GDP 110 milhões  
 

2015 Brasil Desenvolvimento offshore de 
extração de petróleo e gás 

Múltiplos exportadores GDP 245 milhões 

2015 Emirados 
Árabes Unidos  

Construção do Dubai World 
Trade Centre  

Carillion Construction Ltd GDP 159 milhões 

2015 Emirados 
Árabes Unidos 

Construção de empreendimento 
residencial  

Kier Infrastructure & Overseas Ltd  GDP 272 milhões  

2016 Gana Desenvolvimento offshore de 
extração de petróleo e gás 

GE Oil & Gas UK Ltd GDP 372 milhões 

2016 Brasil Desenvolvimento offshore de 
extração de petróleo e gás 

Múltiplos exportadores GDP 266 milhões 

2016 Omã Complexo Petroquímico Amec Foster Wheeler Energy Ltd GDP 154 milhões 
2017 Uganda Construção de Aeroporto SBC (Uganda) Ltd GDP 271 milhões 
2017 Emirados 

Árabes Unidos 
Edificações Carillion Construction Ltd GDP 240 milhões 

2018 Iraque Construção de Usina Termelétrica 
a Gás 

GE Global Parts & Products 
GMBH 

GDP 295 milhões 

2018 Kuwait Refinaria de petróleo  Amec Foster Wheeler Energy Ltd GDP 171 milhões 
2018 Omã  Refinaria de Duqm Petrofac Services Ltd GDP 733 milhões 
2018 Angola Construção de Hospitais ASGC UK Ltd GDP 350 milhões 
2018 Angola  Construção e comissionamento 

para subestações e linhas de 
transmissão 

Elecnor S.A. GDP 68 milhões 

2019 Bahrein Refinaria de petróleo  Worley Parsons UK Limited, 
TechnipFMC e outros 

GDP 553 milhões 

2019 Omã  Construção de Hospitais International Hospitals Group Ltd GDP 709 milhões 
2019 Angola Infraestrutura para agricultura Incatuk Ltd GDP 77 milhões 
2019 Zâmbia 

 
Construção de Hospitais e centros 
médicos 

NMS Infrastructure Limited GDP 281 milhões 

2020 Benin Reabilitação de Rodovia Sogea Satom UK Limited GDP 93 milhões 
2020 Uganda Reabilitação de parque industrial Lagan Dott Namanve Limited GDP 125 milhões 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da UKEF. 
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Construction UK Ltd, subsidiária da Contracta Engenharia Ltda., e da QG Construction UK 

Limited., oriunda do grupo Queiroz Galvão. 

 

Tabela 34 – Garantias concedidas pela UKEF para exportações da Contracta e da Queiroz Galvão 

Empresa País Ano Projeto Valor da Garantia (em libras) 

Contracta Construction UK 

Ltd 
Gana 

2017 Construção de Aeroporto 66.693.386,00 

2018 Construção de mercado 78.218.739,00 

2019 Construção de hospital 122.949.479,01 

2019 Desenvolvimento de Aeroporto 47.151.055,70 

QG Construction UK Limited Gana 2019 Infraestrutura aeroportuária 12.955.206,77 

Total 327.967.866,48 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da UKEF 
 

Por fim, um outro dado importante é a informação da UKEF, constante em seu 

relatório anual de 2018, a respeito do apoio à construtora britânica Carillion, que havia 

entrado em processo de liquidação. A UKEF havia prestado garantias a uma série de projetos 

executados pela Carillion no exterior. Segundo a ECA, a maioria dos projetos foi concluída 

pela empreiteira britânica, e os demais foram terminados por empresas que a substituíram nos 

contratos. Ressalte-se que a exposição em termos de crédito era dos importadores no exterior, 

e não da Carillion. A UKEF justificou que a continuidade do crédito oficial a esses projetos 

foi com base na manutenção do fornecimento de bens e serviços provenientes do Reino 

Unido, por conta de seus impactos na cadeia produtiva (UKEF, 2021). 
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7.3.4. Turquia 

Na Turquia, o Turk Eximbank é a agência de crédito à exportação oficial do país. 

Fundada em 1987, a ECA personalidade jurídica do banco de desenvolvimento e investimento 

do Estado turco, que detém a totalidade de sua participação acionária. O banco oferece linhas 

de crédito ao comprador nacional e internacional, programas de seguro e garantia. No âmbito 

doméstico, empréstimos de curto, médio e longo prazo são disponibilizados aos exportadores 

turcos, para atendimento de necessidades de capital de giro ou no apoio à exportação de bens 

e serviços. Os financiamentos podem ser diretos ou por meio de outras instituições 

financeiras. A ECA também tem programa de concessão de seguro de crédito à exportação de 

curto prazo que garante, contra riscos comerciais e/ou políticos, os recebíveis decorrentes de 

exportações de commodities e serviços. Assim como em outras ECA, o Turk Eximbank exige 

em seus programas o compromisso de exportação pelas empresas turcas apoiadas (TURK 

EXIMBANK, 2021). 

 

As principais modalidades de financiamento, empréstimos e seguros concedidos pelo 

Turk Eximbank às exportações turcas de bens e serviços estão apresentadas no quadro a 

seguir: 

Tabela 35 – Principais produtos do Turk Eximbank 

Produto Descrição 

Short-Term Export 
Credits 

Crédito de curto prazo para exportadores e fabricantes orientados para a exportação, para 
atender às suas necessidades de capital de giro. Podem ser concedidos em liras turcas ou em 
moeda estrangeira, diretamente ou por outros bancos. 

Medium and Long-Term 
Export Credits 

Programas de crédito específicos para transações de exportação que não podem ser cobertas 
pelos programas padrão de crédito e garantia. Estão incluídos financiamentos a projetos no 
exterior, construção de embarcações e capital de giro para bens de capital de com longo período 
de produção. 

International Project 
Loans 

Financiamentos diretos, concedidos a governos estrangeiros, instituições públicas garantidas 
pelo Estado do país comprador ou bancos estrangeiros/nacionais, para projetos realizados no 
exterior por empresas da Turquia. 

Short Term Receivable 
Insurance 

Seguro de crédito com cobertura contra riscos comerciais e políticos para exportações 
realizadas em até 360 dias. São apoiadas as exportações de bens de capital e serviços de 
empresas exportadoras de origem turca. 

Medium and Long-Term 
Receivable Insurance 

Seguro de crédito com cobertura contra riscos comerciais e políticos dos recebíveis decorrentes 
de exportações de um único contrato de venda com prazo de até 18 anos. São apoiadas as 
exportações de bens de capital e serviços de empresas exportadoras de origem turca. As vendas 
internacionais através de subsidiárias no exterior também podem ser seguradas. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Turk Eximbank. 

 

O Turk Eximbank concedeu mais de US$ 236 bilhões em créditos e garantias a 

exportadoras turcas, no período de 2015 a 2020. Foram apoiados os mais diversos 
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seguimentos, como indústria química, alimentos, energia, vestuário, têxtil, automotivo, 

transportes e construção civil.  Destaca-se que o empréstimo de curto prazo para as 

exportações é o produto mais relevante da ECA, correspondendo em média a 55% do total 

concedido entre 2015 e 2020, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 36 - Financiamentos concedidos e Garantias emitidas pelo Turk Eximbank de 2015 a 2020 (em US$ milhão) 

Produto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Crédito de curto prazo 17.908 18.977 21.522 25.026 25.200 21.600 130.233 

Crédito de médio e longo prazo 2.289 2.973 2.586 2.225 1.400 6.900 18.373 

Seguros Emitidos 10.072 

 

11.038 

 

15.226 

 

16.901 

 

17.430 

 

17.141 

 

87.808 

Total 30.269 

 

32.988 

 

39.334 

 

44.152 

 

44.030 

 

45.641 

 

236.414 

Fonte: Elaboração própria com dados do Turk Eximbank 

 

De acordo com os relatórios anuais do Turk Eximbank, os empréstimos e 

financiamentos à exportação, destinados ao setor de construção, entre os anos de 2016 e 2020, 

totalizaram cerca de US$ 8,9 bilhões, representando cerca de 7% do total desembolsado pela 

ECA para as empresas turcas. Adicionalmente, foram disponibilizados US$ 796 milhões em 

financiamentos para projetos no exterior, realizados por construtoras turcas no âmbito do 

International Project Loans.     

 

Tabela 37 - Financiamentos do Turk Eximbank para o Setor da Construção no exterior - 2015 a 2020 (em US$ 

milhão) 
Modalidade 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Créditos de curto, médio e longo prazo 1.252 

 

1.291 

 

1.501 

 

2.142 

 

1.995 

 

8.182 

International Project Loans 256 128 288 119 5 796 

Total Desembolsado 1.508 1.419 1.789 2.261 2.000 8.978 

Participação do setor de construção nos financiamentos  6,87% 5,89% 6,56% 8,50% 7,02% 6,99% 

Fonte: Elaboração própria com dados o Turk Eximbank. 

 

Vale comentar que ainda há o apoio da ECA turca por meio da concessão de seguros 

de crédito à exportação ao setor de construção. Todavia, o único relatório anual que 

apresentava a participação do setor foi o do ano de 2020. Neste ano, as garantias prestadas às 

exportações das construtoras turcas foram de 9% do total segurado pelo Turk Eximbank, o que 
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representou coberturas de US$ 1,5 bilhão. Também cabe ressaltar que, além das linhas de 

financiamento e garantias regulares, foram desembolsados US$ 405 milhões em empréstimos 

de um programa especial que durou de 2009 a 2016, denominado Bridge Credit Program for 

Overseas Contractor Services, destinado a mitigar o impacto da então crise financeira global 

no setor turco de construção. 

 

Mais da metade dos financiamentos e das garantias totais concedidos pelo Turk 

Eximbank às exportações do país tiveram como destino a Europa. Países do Oriente Médio e 

do norte da África representaram o segundo mercado, com uma média de 14% para os 

financiamentos e de 13% dos seguros, do crédito oficial da ECA turca. No período de 2016 a 

2020, a América do Sul e países do centro e sul da África, mercados em que as construtoras 

brasileiras se destacavam, possivelmente não foram importadores relevantes para as empresas 

turcas e, de acordo com os relatórios anuais do Turk Eximbank, devem ter sido classificados 

no grupamento “outros”. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da atuação da ECA 

por região. 

  
Gráfico 40: Distribuição dos Financiamentos do Turk Eximbank por Região, em US$.  
Gráfico 41: Distribuição das Garantias do Turk Eximbank por Região, em US$. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Turk Eximbank. 

No período de 2016 a 2020, o comportamento das receitas internacionais das maiores 

empreiteiras turcas em relação aos financiamentos do Turk Eximbank foi assimétrico. 

Enquanto o faturamento no exterior das construtoras turcas relacionadas no ranking da ENR 

foi sendo reduzido, passando de cerca de US$ 25 bilhões (2016) para US$ 18,5 bilhões 

(2020), os desembolsos da ECA aumentaram, no período, de US$ 1,5 bilhão (2016) para  

US$ 2 bilhões (2020). Assim, o nível de participação do crédito oficial concedido pela ECA 

turca teria quase dobrado ao longo dos anos em tela, subindo de 6% (2016) para 11% (2020). 
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Ressalte-se que o crédito oficial da ECA pode ter sido ainda superior, tendo em vista que não 

estão computadas eventuais garantias para exportações realizadas pelo setor da construção.   

  
Gráfico 42: Financiamentos do Turk Eximbank para o setor de construção no exterior x Receitas das principais 
construtoras turcas listadas no ranking da ENR. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Turk Eximbank. 

 

Os dados disponibilizados pelo Turk Eximbank não permitiram identificar diretamente 

todas as empresas apoiadas do setor de construção, no intuito de se confirmar se houve, por 

exemplo, financiamento às exportações de grandes construtoras que estão listadas no ranking 

da ENR. Conforme seus relatórios anuais de 2016 a 2020, a ECA apresenta alguns dos 

principais projetos no exterior, realizados pelas construtoras turcas, que foram financiados 

pelo banco Turk Eximbank, conforme tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 38 - Principais projetos apoiados pelo Turk Eximbank – 2016 a 2020 
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País Projeto Empresa 
Exportadora 

Valor do 
Financiamento 

Senegal 
 

Construção de Hotel Empresarial, Centro de Exposições e 
Complexo Esportivo - Cicad Exhibition Hall & Diamniadio 
Sports Hall 

 
Summa Insaat19 

EUR 134 milhões  
 

Senegal Construção de complexo de mercado atacadista  Doganlar 
Holding20 

USD 89 milhões 

Congo Construção de Centro Empresarial - Brazzaville International 
Business Center 

Summa İnşaat21 EUR 197 milhões 

Gana  Projeto de Abastecimento de Água nas cidades de Akim Oda, 
Akwatia e Winneba  

Arda Grup22 USD 136 milhões 

Etiópia Construção da Ferrovia Awash‐Woldia Yapi Merkezi23 USD 300 milhões  
Camarões Construção de complexo esportivo Japoma  Yenigun 

Insaat24 
USD 189 milhões 

Bielorússia Construção do Aquapark Hotel Emsaş İnşaat25 USD 9 milhões 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Turk Eximbank. 

 

Não obstante tenham sido relacionados apenas sete projetos, foi possível confirmar 

que algumas das maiores empresas turcas, em termos de faturamento internacional e que estão 

relacionadas no ranking da ENR, como Summa, Yapi Merkezi e Yenigun, tiveram suas 

exportações de serviços financiadas pelo Turk Eximbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 https://iciec.isdb.org/wp-content/uploads/2020/12/Turkey-Strategic-Business-Partnership-Eng-2019.pdf 
20 https://iciec.isdb.org/wp-content/uploads/2020/12/Turkey-Strategic-Business-Partnership-Eng-2019.pdf 
21https://www.globaltradealert.org/intervention/78426/trade-finance/turkey-turk-eximbank-provides-financing-for-the-construction-of-the-
brazzaville-international-business-center-project-in-congo 
22 http://ardamuhendislik.ardagrup.com/en/projects-tenders/ongoing-prjects-en/307-africa-ghana-project-en12.html 
23 https://yapimerkezi.com.tr/En/News/YM-IN-ETHIOPIA-FOR-A-GIANT-PROJECT 
24 https://iciec.isdb.org/wp-content/uploads/2020/12/Turkey-Strategic-Business-Partnership-Eng-2019.pdf 
25 http://www.emsas.com.tr/en/proje/4/aqua-park-hotel 
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7.4. Discussão dos resultados 

Diante dos dados analisados, buscou-se atender o objetivo central deste trabalho, qual 

seja, o de avaliar a influência do financiamento do BNDES sobre a estratégia de 

internacionalização das empresas brasileiras de engenharia e construção.     

 

Como pode ser deduzido da análise dos resultados, os financiamentos do BNDES 

destinados às exportações de serviços de engenharia e construção e as receitas internacionais 

das principais construtoras, que foram as mais apoiadas pela linha de crédito, tiveram 

trajetória semelhante nos últimos quase vinte anos. 

 

No período de 2002 a 2018, em que o volume das receitas internacionais agregadas 

das construtoras brasileiras totalizou US$ 106 bilhões, representando em média 59% das 

receitas anuais totais das empresas, com um crescimento anual a uma taxa média de quase 

20%, os desembolsos anuais médios do BNDES às exportações ao setor da construção 

representavam cerca de 9% desse faturamento.  

 

O apoio do BNDES se intensificou especialmente entre os anos de 2007 e 2014, 

embora representassem nesse período menos de 2% dos desembolsos totais do BNDES. De 

2011 a 2013 foram liberados mais de 40% (US$ 4,1 bilhões) dos recursos do total 

desembolsado (US$ 10,3 bilhões) de 2002 a 2018. Em recorte temporal próximo, os anos de 

2012 a 2015 foram os que as construtoras tiveram as receitas internacionais mais expressivas, 

totalizando US$ 52 bilhões.  

 

Nessa fase, a participação no mercado internacional pelas construtoras brasileiras 

girava em torno de 2%, alcançando o seu maior nível em 2015 (3,1%), contra uma média 

anual de 1,4%, considerando-se de 2002 a 2020. Na África, a participação de mercado era um 

pouco mais significativa, superior aos 3% de 2011 a 2015, e na América Latina e Caribe, 

superior a 10% do mercado, nos anos de 2007 a 2015. Ressalte-se que todos os destinos das 

exportações para obras no exterior financiadas pelo BNDES estavam localizados na África, 

América Latina e Caribe. Esta representatividade das construtoras brasileiras corrobora as 

conclusões de que as referidas empresas de fato tinham vantagens comparativas nas duas 

regiões, como abordado por Campos (2008) e Pereira et al. (2009). 
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A situação cadastral das principais construtoras, envolvidas em episódios de corrupção 

com o poder público brasileiro, resultou na redução dos financiamentos do BNDES, a partir 

de 2015. Coincidentemente, os anos de 2016 a 2018 foram aqueles em que as receitas 

internacionais das empreiteiras brasileiras diminuíram, tendo sua taxa de crescimento anual 

reduzida de 11% (2016) para 3% (2018), e o volume do faturamento externo voltou ao 

patamar do começo da década de 2000. A participação no mercado internacional diminuiu a 

cada ano – 1% (2016), 0,6% (2017) e 0,3% (2018). Nos anos de 2019 e 2020, as empresas 

brasileiras não mais constavam no ranking das maiores do mundo da ENR.  

 

O cenário é corroborado pela redução do IDE relacionado ao setor de construção 

pesada, em termos de quantidade de empresas investidoras e em estoque de participação no 

capital, sendo que este último ocorreu mais fortemente em países (Venezuela, Angola e Peru) 

em que as empresas brasileiras eram competitivas e que tiveram relevantes financiamentos às 

exportações concedidos pelo BNDES.  

 

Assim, existem indícios de que o financiamento do BNDES às exportações de 

serviços contribuiu para o aumento da competitividade das construtoras brasileiras, resultando 

em aumento de participação no mercado internacional, principalmente durante os anos em que 

os desembolsos do programa foram mais intensos. Da mesma forma, a suspensão desta linha 

de financiamento afetou a continuidade das operações das empreiteiras nacionais em obras no 

exterior, tornando o Brasil irrelevante no setor da construção internacional. Estes achados 

reforçam o argumento em favor da teoria institucional, uma vez que os projetos realizados 

pelas empreiteiras no exterior são dependentes de crédito oficial concedidos pelos governos 

de seus respectivos países, tal qual apontado por Hahn (2014). 

 

Dada a situação de abandono do mercado internacional pelas grandes empresas de 

engenharia e construção após a suspensão do financiamento do BNDES, passa-se a analisar a 

reconfiguração do mercado internacional, com ênfase particular em quem assumiu a 

participação das empresas brasileiras. 

 

Inicialmente, cumpre pontuar que não foi identificada redução significativa nos 

contratos de obras nos mercados africano e latino-americano a partir de 2016. Assim, a saída 

das construtoras brasileiras desses mercados resultou no aumento da participação de empresas 

concorrentes, sediadas em outros países.  
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No que se refere ao mercado africano de obras realizadas por construtoras 

internacionais, as empreiteiras chinesas aumentaram sua participação de 56% (2016) para 

60%, nos anos de 2017 a 2020. Este aumento de 4% no período é superior ao nível de 

participação que as empresas brasileiras detinham em contratos de obras na África, o que leva 

à conclusão de que firmas de outros países também podem ter sido afetadas por essa 

expansão.  

 

Na América Latina e Caribe, as principais construtoras espanholas ampliaram sua 

atuação na região, saltando quase 8%, a partir de 2016, e passando de 26,4% (2016) para 34% 

(2020). As empresas chinesas também cresceram neste mercado, a partir de 2015, tendo sua 

participação aumentada em 7,5% (2015 – 13,7%; 2020 – 21,2%). Cumpre ressaltar que, a 

despeito do crescimento da participação das empresas do Reino Unido de 0,3% (2016) para 

5,2% (2019), o incremento pode estar relacionado a exportações britânicas para o Brasil e não 

para os demais países da região. 

 

Vale ressaltar que, assim como a Ásia, a escolha do mercado africano está relacionada 

com a orientação dada pelo governo chinês desde o início da internacionalização das 

construtoras chinesas, processo este que guarda compatibilidade com a teoria institucional. Já 

a presença espanhola na América do Latina e Caribe está mais relacionada com a proximidade 

cultural com os países da região, pelo fato de grande parte ter sido colonizada pela Espanha. 

Portanto, há indícios de que as construtoras espanholas e chinesas foram as principais firmas 

que ocuparam os mercados em que o Brasil era mais competitivo, após a redução das 

atividades internacionais das empresas brasileiras. 

 

Outro aspecto significativo vem a ser a atuação das ECA dos países e a sua 

contribuição para a internacionalização das suas empresas. Na análise dos mecanismos de 

suporte às empresas há, de início, algumas ressalvas a serem feitas. 

 

Assim, não obstante tenham características distintas do crédito oficial no suporte às 

empresas - China Exim e Turk Eximbank são bancos, a CESCE uma seguradora, o ICO uma 

empresa pública e a UKEF um departamento do governo - seus objetivos são similares, 

buscando o aumento das exportações e da inserção internacional das empresas de seus 

respectivos países. As atribuições destas ECA podem ser mais amplas como, por exemplo, a 

prestação de serviços de câmbio de moeda estrangeira (China Exim) ou fornecimento de 
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empréstimos para investimentos em seu próprio país (ICO), mas suas operações se 

concentram na concessão de financiamentos e garantias para as exportações.   

 

No que se refere ao crédito oficial às exportações para o setor de construção, 

preliminarmente, cabe ressaltar que as informações disponibilizadas pelos relatórios anuais 

das ECA analisadas nem sempre continham o mesmo nível de abertura das informações 

divulgadas pelo BNDES no âmbito da Linha Pós-embarque Serviços. Assim, os montantes 

envolvidos que foram apurados podem não corresponder exatamente ao real crédito que foi 

concedido para as exportações de serviços de engenharia e construção. Por outro lado, pelo 

que se verificou, a tendência foi a de que os valores empregados para os projetos no exterior 

podem ter sido superiores.  

 

Outra ressalva a ser feita tem relação com o fato de que os valores de seguros e 

garantias reportados anualmente pelas ECA não são exatamente comparáveis com os 

montantes desembolsados a cada ano pelas linhas de financiamento. Isto porque as apólices 

dos seguros e garantias emitidas em um determinado ano correspondem a coberturas de 

créditos disponibilizados por instituições financeiras que serão desembolsados ao longo do 

tempo. Todavia, foi possível ter uma dimensão da magnitude dos valores envolvidos em cada 

programa, para fins de comparação com as receitas internacionais das empresas de seus 

países. 

 

Todas as ECA analisadas possuíam algum programa em seu portifólio de produtos que 

possibilitou o crédito às exportações do setor da construção em projetos no exterior. Em 

termos de magnitude, o China Exim foi de longe o que mais empregou recursos com esta 

finalidade. De acordo com seus relatórios anuais, no período de 2014 a 2020, os programas 

destinando recursos para obras no exterior realizadas por empreiteiras chinesas foram da 

ordem de mais de US$ 960 bilhões.  

 

Na sequência, Espanha pode ter sido a segunda mais relevante das ECA analisadas. 

Isto porque a CESCE concedeu garantias 2018 a 2020, no montante de mais de US$ 33 

bilhões, e o ICO desembolsou mais de US$ 7 bilhões em recursos para as exportações das 

construtoras espanholas de 2016 a 2020. Por sua vez, a UKEF prestou garantias de cerca de 

US$ 2,7 bilhões (que podem ter chegado a até US$ 11,7 bilhões) no período de 2015 a 2019, 

para as empresas britânicas do setor, e o Turk Eximbank desembolsou cerca de US$ 8,9 
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bilhões para as empreiteiras turcas, entre os anos de 2016 e 2020. Cabe notar que o 

financiamento do BNDES para as exportações de serviços ao longo de quase 20 anos 

totalizou US$ 10,5 bilhões. Importante comentar que em todos os casos os recursos foram 

constantes e até mesmo crescentes durante o período analisado, com exceção de 2020 (em 

especial para UKEF e CESCE), ano em que os esforços orçamentários foram destinados à 

mitigação dos efeitos da pandemia. Sobre este aspecto, deve-se ponderar ainda que, 

diferentemente da ECA da China, o crédito oficial das ECA do Reino Unido, da Espanha e da 

Turquia é limitado por acordos firmados principalmente no âmbito da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 

Comparando os desembolsos de financiamentos e/ou emissão de garantidas de cada 

ECA ao setor de construção com as receitas internacionais das construtoras de seus 

respectivos países que estão relacionadas no ranking da ENR, foram encontrados resultados 

diversos.  

 

No caso chinês, o crédito oficial para as exportações de serviços para obras no exterior 

chega a superar as receitas das empresas listadas, uma média de mais 20% superior entre 2014 

e 2020, o que leva à conclusão de que possam existir ainda outras construtoras chinesas 

desempenhando importantes obras no exterior. Já a representatividade do crédito oficial 

espanhol, por meio da CESCE e ICO, oscilou ao longo do período analisado. A participação 

dos financiamentos e garantias em relação ao faturamento das construtoras espanholas no 

exterior, variou entre os anos de 2018 e 2020, mas representou uma média de 29%. As 

garantias prestadas pela UKEF para as exportações do setor de construção representaram 

cerca de 6,4% do total apoiado pela ECA para as empresas britânicas, mas houve incremento 

nos últimos anos, passando para cerca de 18% em 2018 e 2019. Por sua vez, o nível de 

participação do crédito oficial concedido pelo governo turco por meio do Turk Eximbank foi 

de 8% em média, entre 2016 e 2020. Ressalte-se que no período em que esteve disponível, o 

financiamento do BNDES representou cerca de 9% das receitas internacionais totais das 

construtoras brasileiras. 

 

No que se refere aos mercados em que as exportações são mais financiadas ou 

garantidas pelas ECA, particularmente em projetos no exterior, as áreas de maior presença são 

distintas. Os relatórios anuais do China Exim não apresentam a abertura de seus 

financiamentos por país ou região. Todavia, reportam os principais financiamentos 
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contratados por ano, e há o indicativo de que sua atuação é mais significativa na Ásia e na 

África. Do sistema espanhol, os países da América Latina e Caribe são os principais mercados 

das garantias e financiamentos da CESCE e do ICO, tendo representado mais de 20%. Vale 

ressaltar a participação relevante de 7% de operações com Angola na carteira segurada da 

CESCE. A UKEF concentra suas garantias, cerca de 58% no período analisado, em projetos 

no Oriente Médio, seguidas da África, com 26%. O Turk Eximbank não abre as informações 

pelo setor de construção, mas, em termos gerais, países da Europa são o principal mercado 

das exportações turcas apoiadas, 53% em média para financiamentos e 63% para garantias, 

seguidos de países do Oriente Médio e do norte da África, média de 14% para os 

financiamentos e 13% dos seguros. 

 

No que diz respeito à identificação de alguma orientação do governo britânico visando 

ao incremento das exportações de seu país para a América Latina, a única evidência 

encontrada no período analisado foram garantias prestadas pela UKEF, no valor de cerca de 

US$ 855 milhões, para projetos na área de petróleo e gás, realizados por empresas britânicas 

no Brasil. Isso denota que além do exterior, as construtoras brasileiras podem ter perdido 

espaço em seu próprio território.  

 

Um outro dado relevante, verificado nos relatórios anuais das ECA selecionadas, foi o 

de que construtoras relacionadas como principais empresas do setor no mercado internacional 

na publicação da ENR contaram com crédito oficial. Isto é uma evidência de que até empresas 

de grande porte necessitam ofertar financiamentos aos contratantes no exterior, de forma a 

obter êxito na venda de seus serviços para grandes projetos, mas não conseguiriam suportá-los 

em seus balanços. Ademais, pode indicar uma limitação do mercado privado em assumir este 

tipo de financiamento. Este achado está relacionado com a ideia de que o crédito oficial das 

ECA é um canal de liquidez fundamental para os exportadores superarem suas necessidades 

de capital de giro para fazer frente aos seus custos e oferecerem condições aos importadores 

estrangeiros para pagar por produtos ou serviços do país de origem, tal qual foi tratado por 

Agarwal e Wang (2018). 

 

Assim sendo, enquanto o BNDES encerrava as suas linhas de financiamento às 

exportações de serviços de engenharia e construção, as ECA dos países analisados não apenas 

mantiveram, mas incrementaram o volume de seu apoio às suas empresas. Portanto, há 

indícios de que os programas oficiais de financiamento e garantias às exportações podem ter 
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contribuído para o aumento verificado na participação de mercado das construtoras de seus 

respectivos países.  

 

Além dos resultados ora comentados, foram encontradas evidências adicionais sobre a 

importância conferida pelas ECA às empresas do setor de construção. Uma delas é a criação 

de programas especiais de empréstimo para a manutenção das atividades das construtoras no 

exterior em períodos de crise. Como exemplo, pode-se citar o programa conduzido pelo Turk 

Eximbank denominado Bridge Credit Program for Overseas Contractor Services, durante a 

crise financeira mundial ocorrida a partir de 2008. A abertura deste tipo de programa confirma 

os diagnósticos de Chauffour el al. (2010) e de Catermol e Lautenschlager (2010) acerca do 

papel das ECA como provedoras de financiamento para o combate dos efeitos de crises 

econômicas. 

 

Outro caso evidenciado foi o da manutenção das garantidas prestadas pela UKEF para 

financiamentos às exportações, concedidos a projetos realizados por importante construtora 

do Reino Unido que estava em processo de liquidação. A continuidade do crédito oficial foi 

justificada pelos impactos positivos que estas exportações traziam com fornecimento de bens 

e serviços subcontratados, provenientes do Reino Unido, o que coincide com Moreira et al. 

(2006) e Pereira et al. (2009), quando observam que o apoio às exportações de serviços de 

engenharia e construção viabilizam exportações indiretas de bens e serviços de empresas da 

cadeia de suprimentos das construtoras.  

 

Por fim, um último achado relevante foi o caso da transferência das operações de 

empresas brasileiras para o Reino Unido, por meio da constituição de subsidiárias, que 

passaram a receber crédito oficial da ECA britânica para as exportações a partir de seu país. 

Este foi o caso da Contracta Engenharia e da Construtora Queiroz Galvão que, por meio de 

suas subsidiárias, receberam suporte da UKEF, em garantias de crédito à exportação de até 

US$ 328 milhões, entre 2017 e 2019, ou seja, após a interrupção dos financiamentos do 

BNDES.  

 

  Os resultados encontrados evidenciam que características do setor de engenharia e 

construção que haviam sido identificadas por Ofori (2003), Han (2010) e Jalali (2012), de que 

as empresas deste setor são demandantes de crédito oficial e de apoio de seus governos para 

viabilização de seus projetos encontram fundamento. Em outro sentido, também demonstram 
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a importância dos países de possuírem um sistema de crédito oficial para suas exportações de 

modo a garantir aos exportadores a disponibilidade e o acesso a recursos, como abordado por 

Galetti e Hiratuka (2013).  Diante disso, nota-se aderência dos resultados do presente trabalho 

com a teoria institucional. Isto porque ficou evidente o papel de instituições de um estado, no 

caso em questão das ECA, na atuação das empresas construtoras de seus respectivos países, 

com vistas a conferir vantagens comparativas a estas de forma a desenvolvê-las 

internacionalmente, o que dialoga com as referências teóricas extraídas dos trabalhos de North 

(1993), Hall e Soskice (2001), Cuervo-Carzurra e Genc (2011) e Gala (2020). 
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8. Conclusão 

 

Nesta dissertação, foram apresentadas evidências acerca da contribuição do crédito 

oficial à exportação concedido pelo BNDES à participação no mercado internacional pelas 

empresas de engenharia e construção apoiadas. Os resultados da análise dos dados apontam 

para a seguintes constatações: primeiro, enquanto o programa de financiamento estava 

disponível, o BNDES foi capaz de contribuir para o aumento da participação das construtoras 

brasileiras no mercado internacional – principalmente na América Latina e Caribe e África; 

segundo: após a interrupção do apoio do BNDES, houve deterioração da inserção das 

empresas no mercado externo, e um dos componentes foi a falta de acesso a recursos para o 

financiamento das exportações destinadas aos projetos no exterior. Dessa maneira, o papel do 

BNDES consistiu em um importante suporte na promoção da internacionalização das 

empresas brasileiras do setor de engenharia e construção.  

 

A dinâmica das grandes obras de infraestrutura no exterior, como se notou nos 

mercados latino-americano e africano, não foi profundamente afetada pela saída das 

construtoras brasileiras do mercado internacional. Novos projetos foram assumidos por outras 

empreiteiras internacionais e uma parte significativa destes contou com crédito oficial de 

agências de crédito à exportação de seus respectivos países. O incremento da presença de 

empresas espanholas do setor, na América Latina, e das chinesas, na África, demonstrou este 

ponto. As ECA destinaram volumosos recursos, por meio de programas de financiamentos e 

garantias para as exportações do setor de construção, que certamente contribuíram para 

aumento da participação das construtoras de seus respectivos países no mercado internacional. 

 

O setor da construção civil é considerado como estratégico para um país por seu 

impacto na economia, especialmente pelas externalidades decorrentes da movimentação da 

cadeia produtiva que dá suporte à atividade das construtoras. Desta maneira, a promoção das 

exportações de serviços de engenharia e construção auxilia não apenas a atuação da empresa 

no exterior, mas também a economia de seu país de origem.  

 

Além da capacidade técnica que uma construtora necessita ter, para poder realizar uma 

obra de grande magnitude, a exportação de serviços de engenharia e construção pressupõe 

ainda que a empresa exportadora tenha a expertise de agregar todo o fornecimento de um 
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conjunto de bens e serviços de um país para o outro. Afinal, não é qualquer empresa que está 

habilitada a executar grandes projetos de infraestrutura, como hidrelétricas, refinarias ou 

aeroportos, ainda mais no exterior. Desta forma, observando o caso brasileiro, há todo um 

conhecimento que foi adquirido por décadas que pode estar sendo perdido, uma vez que, 

diferentemente de recursos naturais que estão fixados no território nacional, o intangível pode 

ser transferido com maior facilidade para outro país. E como foi evidenciado, governos de 

países concorrentes são receptivos a empresas desse setor para realizaram as exportações a 

partir de seu território.  

 

Neste contexto, considerando que houve uma redução significativa da atividade das 

principais construtoras no exterior, em decorrência dos escândalos de corrupção e da 

deterioração econômica das empresas, este trabalho indica a importância do papel do Estado 

brasileiro na remontagem desse setor. Dada a contribuição para o desenvolvimento do país, o 

reestabelecimento de linhas de financiamentos para as exportações de serviços e a instituição 

de acordos com outros países poderiam ser um caminho para o ingresso de novas empresas ou 

o reposicionamento das empresas tradicionais. Evidentemente, o apoio estatal deveria se dar 

em novas bases de governança, para mitigar a ocorrência de novos eventos de corrupção.  

  

Desta forma, espera-se que o presente trabalho possa contribuir para a teoria, mais 

especificamente no que diz respeito à Teoria Institucional. Isto porque, dentre os principais 

achados do estudo estão aqueles que constatam a importância papel das instituições, no caso o 

BNDES e as ECA, na atuação e expansão das empresas de seus respectivos países. A 

concessão de crédito oficial para a exportações a partir dos países financiadores influenciou 

no processo de internacionalização das construtoras.  

 

No que se refere às contribuições práticas, que podem ser decorrentes deste trabalho, 

foi evidenciada a insuficiência de dados relativos à atuação internacional das empresas 

brasileiras de serviços, mais notadamente as do setor de engenharia e construção, que 

pudessem capturar inclusive o desempenho de empresas que não receberam financiamento do 

BNDES. Assim, a limitação desta pesquisa foi usar o conjunto de dados da ENR em vez de 

relatórios anuais e demonstrações financeiras de empresa do setor de construção ou em dados 

oficiais relativos às exportações de serviços. Neste sentido, seria desejável que o governo 

brasileiro retomasse seu esforço na obtenção de dados mais detalhados acerca das empresas 

prestadoras de serviços no exterior, como chegou a ser testado com a introdução do Sistema 
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Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 

Variações no Patrimônio (Siscoserv), que foi descontinuado em 2019. Além disso, também 

seria desejável que as empresas beneficiadas por programas públicos de financiamento e 

garantias às exportações tivessem como contrapartida a obrigação de ter suas demonstrações 

financeiras publicadas ou que ao menos disponibilizassem para a sociedade um conjunto de 

informações sobre suas operações, tal qual uma companhia de capital aberto.  

 

Sugere-se, para futuros estudos, que sejam aprofundados os impactos das exportações 

de serviços, particularmente no setor de engenharia e construção, o impacto sobre a produção, 

o emprego e o recolhimento de tributos, em decorrência do aumento da atividade exportadora 

das empresas que foram beneficiadas e das pertencentes a sua cadeia produtiva. Ademais, a 

partir de estudos já realizados, algumas extensões podem ser vislumbradas. Uma delas 

consiste em avaliar o efeito do financiamento público no desempenho exportador das 

empresas de serviços de engenharia e construção, no que tange à alavancagem de exportações 

adicionais independentes da concessão de crédito oficial, inclusive para se comparar se os 

efeitos são similares aos identificados nos exportadores industriais. 
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