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OBRAS DE INTEGRAÇÃO FÍSICA NA
AMÉRICA DO SUL

Rodrigo César Neiva Borges

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo versa sobre os empreendimentos descritos no livro
Obras de Integração Física na América do Sul, editado pelo Ministério das Relações Exteriores no
ano de 2007, especificamente quanto aos empreendimentos da Iniciativa para a Integração da
Infra-Estrutura Regional Sul-Americana – IIRSA, relacionados na página 102 do citado livro,
mais precisamente quanto aos projetos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES –, que são os seguintes:

1. Expansão da capacidade de transporte dos gasodutos General San
Martín e Neuba I e II, na Argentina;

2. Expansão da capacidade de transporte do gasoduto Norte, também
na Argentina;

3. Ampliação do metrô de Santiago, no Chile;

4. Sistema Transmilênio, na Colômbia;

5. Usina hidrelétrica de San Francisco, no Equador;

6. Projeto Tabacundo, também no Equador;

7. Ruta 10, no Paraguai;

8. Usina hidrelétrica de La Vueltosa, na Venezuela;

9. Linha IV do metrô de Caracas, na Venezuela;

10. Linha III do metrô de Caracas, ainda na Venezuela e;

11.  Modernização da produção de milho e gado – FONDAFA, também
na Venezuela.

Conforme solicitação Parlamentar formal, foi pedido o relato sobre as
modalidades de licitação escolhidas para a contratação das obras, bem como a relação de
empresas de engenharia selecionadas para trabalhar na execução dos citados projetos de infra-
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estrutura. Adicionalmente, foi solicitada a inclusão do valor dos financiamentos às exportações e
empréstimos realizados por bancos de fomento brasileiros para governos da América do Sul e
para empresas brasileiras fornecedoras de turbinas, válvulas para usinas hidroelétricas, tubos de
aço para gasodutos, painéis de controle, vagões, caminhões, tratores, máquinas escavadeiras e
usinas de asfalto.

Preliminarmente, cabe destacar que, após diversas gestões feitas por esta
Consultoria, não foi possível a obtenção de dados detalhados relativos aos financiamentos
concedidos pelo BNDES aos países sul-americanos ou às empresas brasileiras envolvidas em
projetos de exportação de bens e serviços de engenharia para esses países, devido à legislação
sobre o sigilo bancário.

Dessa forma, apresentamos no presente trabalho os volumes globais e os
tipos de operação de financiamento praticados para cada um dos empreendimentos analisados,
dados que são objeto de divulgação institucional do BNDES.

2. O BNDES E A INSERÇÃO INTERNACIONAL BRASILEIRA

Segundo divulgado no sítio do BNDES na Internet, o Banco integra
ativamente o esforço do governo brasileiro de promover o aumento das vendas externas,
financiando a produção nacional e a exportação de bens e serviços de maior valor agregado com
custos e prazos diferenciados, permitindo a inserção das empresas nacionais em mercados
internacionais altamente competitivos. Entre as ações desenvolvidas, destaca-se o crescente
estímulo à ação de empresas brasileiras no âmbito da América do Sul, que responde à necessidade
estratégica de ampliação dos laços comerciais e financeiros no continente e amplia o mercado das
empresas brasileiras beneficiárias dos financiamentos do BNDES.

Adicionalmente, o Banco declara financiar exclusivamente a parcela de
bens e serviços brasileiros envolvidos em cada empreendimento, financiamentos que englobam
produtos brasileiros de alto valor agregado, sobretudo bens de capital, os quais compõem o
conjunto das exportações de serviços de engenharia e construção, aumentando a competitividade
das vendas externas do país. Paralelamente ao desenvolvimento de um setor exportador mais
dinâmico e integrado ao mercado mundial, entende-se também atender ao objetivo de fortalecer o
mercado interno, na medida em que se observa um aumento da produtividade e da eficiência das
empresas brasileiras.

Entre as linhas de financiamento do BNDES destinadas a fomentar
investimentos relacionados a projetos de inserção internacional destacam-se a linha de apoio às
exportações de produtos e serviços e a linha de apoio à internacionalização de empresas. No
contexto do desenvolvimento econômico-social e da integração da América do Sul, essas linhas
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englobam as exportações de bens e serviços brasileiros para grandes projetos de infra-estrutura
física, incluindo obras de construção de aquedutos, aeroportos, rodovias, metrôs, gasodutos,
hidrelétricas e linhas de transmissão de energia elétrica em diferentes países. A Tabela 1 apresenta
a evolução dos desembolsos do BNDES relacionados à exportação, no período entre 2000 e
2008.

Tabela 1 – Evolução dos Desembolsos

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Exportações Brasil (US$ bilhões) 55,0 58,2 60,4 73,1 96,5 118,3 137,4 160,6 52,7

BNDES Desembolsos Exportação
(US$ bilhões) 3,1 2,6 3,9 4,0 3,9 5,9 6,4 4,2 1,9

BNDES Desembolsos Exportação/
Exportações Brasil (%) 5,6 4,5 6,5 5,5 4,0 4,9 4,6 2,6 3,6

BNDES Desembolsos Exportação/
BNDES Desembolsos Totais (%) 24,5 23,5 31,5 33,0 27,9 29,6 26,6 12,4 12,4

* acumulado até o mês de abril
Fonte: BNDES

Quanto às garantias e à estruturação dos financiamentos concedidos, os
títulos de crédito deles decorrentes são, em geral, compensados no âmbito do Convênio de
Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), celebrado entre os Bancos Centrais dos países
integrantes da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). A utilização desse instrumento
já representa uma forma de garantia, na medida em que permite a compensação de pagamentos
decorrentes de exportações e importações entre países da região, constituindo um mecanismo
fundamental para o incremento do comércio e para a implementação de projetos de infra-
estrutura na América Latina.

Além da utilização do CCR, os financiamentos concedidos ainda contam
com seguro de crédito à exportação e com garantias adicionais oferecidas por instituições
financeiras internacionais de primeira linha.

No que se refere aos programas, linhas de financiamento e modalidade
de crédito concedida, bem como quanto às empresas brasileiras envolvidas, esses aspectos serão
abordados na seqüência, no contexto de cada um dos empreendimentos.
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3. PROJETOS FINANCIADOS PELO BNDES

Em todos os empreendimentos analisados neste trabalho, a modalidade
de licitação utilizada para a contratação das empresas foi a concorrência internacional, cujos
detalhes variam de acordo com a legislação de cada país. Dessa forma, os itens seguintes
abordarão os aspectos operacionais e as formas de financiamento de cada um empreendimentos
abordados.

3.1 Expansão da capacidade de transporte dos gasodutos General San Martín e
Neuba I e II

No ano de 2005, o BNDES aprovou financiamento no valor de até US$
200 milhões para exportações de bens e serviços de engenharia e construção brasileiros para a
Argentina, destinados ao projeto de expansão da capacidade de transporte de gás natural da
Transportadora de Gás Del Sur (TGS), empresa controlada pela Compañía de Inversiones de
Energía S/A (Ciesa), que por sua vez tem participação acionária da Petrobras Energía S/A
(PESA), subsidiária  da Petrobras na Argentina.

A operação marcou a retomada, depois de cinco anos, da utilização do
CCR para curso das operações de financiamento do BNDES a exportações de bens e serviços
brasileiros à Argentina, e a ampliação da capacidade de transporte da TGS garantiu maior oferta
de gás natural e eletricidade à região da Grande Buenos Aires , que concentra mais de 50% da
população argentina.

O financiamento do BNDES foi dividido em duas operações, sendo US$
170 milhões para exportações de bens e serviços de engenharia e construção pela Construtora
Norberto Odebrecht (CNO) e US$ 30 milhões referentes a bens (tubos) produzidos pela Confab.
O fornecimento de mercadorias brasileiras pela CNO contemplou máquinas e equipamentos,
tubos e outros materiais, inclusive chapas de aço produzidas no Brasil pelas siderúrgicas Usiminas
e Cosipa.

O apoio creditício do BNDES às exportações de bens e serviços
brasileiros ao projeto da TGS foi efetuado no âmbito do Programa Pós-Embarque (linha
destinada à comercialização de bens e serviços), na modalidade de supplier credit (refinanciamento
ao exportador, que recebe em reais, no Brasil). O importador dos bens e serviços brasileiros foi o
Fideicomiso de Gás Del Sur, administrado por Nación Fideicomisos S/A, subsidiária integral do
Banco de La Nación Argentina (BNA), a quem cumpre pagar o financiamento ao BNDES em
moeda forte, garantindo, assim, o ingresso de divisas no Brasil.
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3.2 Expansão da capacidade de transporte do gasoduto Norte

Ainda em 2005, a diretoria do BNDES aprovou financiamento de até
US$ 37 milhões para o apoio a exportações de tubos de aço produzidos no Brasil pela Confab
Industrial para a Argentina. Os tubos brasileiros foram destinados ao projeto de expansão da
capacidade de transporte de gás natural do Gasoduto Norte, operado pela Transportadora de Gás
Del Norte (TGN). A obra prevê a ampliação da capacidade de transporte de até 1,8 milhão de
metros cúbicos por dia. O Gasoduto Norte, atualmente com 1,454 km de extensão, liga as
províncias argentinas de Salta (no Norte) e Santa Fé (próxima a Buenos Aires).

O financiamento também foi aprovado no âmbito da linha pós-
embarque e na modalidade de supplier credit, com a utilização do CCR.

Em 2006, o BNDES aprovou novo financiamento de US$ 279 milhões
para exportação para a Argentina, também destinado à exportação de bens e serviços brasileiros
de engenharia e construção para a ampliação de gasodutos naquele País. O projeto financiado
refere-se à expansão da capacidade de transporte de gás natural dos gasodutos integrantes dos
sistemas operados pela Transportadora de Gás Del Norte (TGN) e Transportadora de Gás Del
Sur (TGS), responsáveis pelo sistema primário de transporte de gás (dos poços aos
distribuidores), sendo o investimento total de US$ 450 milhões.

As exportações brasileiras financiadas pelo BNDES contemplam
equipamentos de medição, tubos e chapas de aço entre outros bens e serviços de engenharia que
permitirão o incremento da capacidade de transporte do sistema em até 4,9 milhões de m³/dia
(25% do plano de expansão), mediante a instalação de loops, trechos de dutos paralelos ao
gasoduto principal.

Como nas operações anteriores, o novo financiamento foi aprovado no
âmbito da linha pós-embarque, na modalidade supplier credit, também efetuado por meio do CCR,
com prazo total de pagamento de até dez anos, além da contratação de seguro de crédito à
exportação.

3.3 Ampliação do metrô de Santiago

A ampliação do metrô de Santiago, no Chile, envolveu financiamento do
BNDES da ordem de US$ 208 milhões, viabilizando a exportação de carros motores e vagões
ferroviários fabricados no Brasil. O financiamento dividiu-se em três operações sendo uma
relativa à linha 4 do metrô e as outras duas relativas à linha 2.
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O orçamento total dos 260 carros metroviários previstos para o total do
projeto é de aproximadamente US$ 1 bilhão, sendo que o governo do Chile deve desembolsar
US$ 350 milhões e o restante deverá ser obtido por meio de financiamentos bancários concedidos
por instituições internacionais, de acordo com o país de fabricação dos bens ou serviços utilizados
no empreendimento. 

A empresa brasileira produtora dos carros metroviários objeto da
exportação para o Chile foi a Alstom Brasil Ltda., e a modalidade da operação foi a de buyer credit,
pela qual o Banco financia a empresa compradora de produtos fabricados no Brasil. A venda será
feita para a Transporte de Pasajeros Metro S/A, que realiza a expansão do metrô de Santiago.

As unidades fabris da Alstom Brasil localizam-se em Taubaté (turbinas e
geradores de energia); Belo Horizonte e Vitória (conversão de energia); e São Paulo (trens,
sinalização e controle operacional). A Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S/A tem como
acionistas o Tesouro Público do Chile e a Corporação de Auxílio à Produção, uma estatal chilena.

3.4 Sistema Transmilênio

O Sistema Transmilênio, da cidade colombiana de Bogotá, é composto
por corredores troncais exclusivos para o transporte coletivo, percorridos por ônibus articulados
com capacidade para 160 passageiros, sendo alimentados perpendicularmente por ônibus de
menor porte.

O BNDES concedeu financiamentos da ordem de US$ 28 milhões,
destinados à exportação de ônibus articulados fabricados no Brasil. A empresa brasileira
Marcopolo foi a fabricante dos veículos, constituindo-se como a maior fornecedora de ônibus do
projeto urbano de Bogotá. A participação da empresa ocorre tanto no modelo de ônibus
articulado quanto no convencional, este utilizado nas linhas alimentadoras, sendo os veículos
montados em fábrica própria, na Colômbia.

3.5 Usina hidrelétrica de San Francisco

O BNDES também financiou a exportação de bens e serviços de
engenharia, no montante de US$ 243 milhões, para a construção da usina hidrelétrica de San
Francisco, no Equador. O projeto também recebeu as garantias do CCR, tendo o Banco Central
(BC) equatoriano montado uma estrutura para preservar suas reservas, segundo a qual as receitas
geradas pela venda da energia da usina vão para uma conta-reserva do BC. Dessa forma, mesmo
que o Ministério das Finanças do Equador, tomador do empréstimo, fique impossibilitado de
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remeter divisas ao exterior, o BC equatoriano não terá prejuízo com o pagamento do
financiamento.

A empresa brasileira responsável pela realização do empreendimento é a
construtora Norberto Odebrecht (CNO), sendo realizado em regime turn-key (empreitada
integral), regime mais abrangente que a empreitada global, prevista na legislação brasileira de
licitações, por envolver, também, a realização de todos os projetos.  

Totalmente subterrânea, encravada num maciço rochoso do vale do Rio
Pastaza, região montanhosa com grande potencial turístico, a Usina de San Francisco vai produzir
230 MW de energia, ajudando a desafogar o sistema de geração de energia da região e diminuindo
a dependência externa do Equador, que importa da Colômbia 8% da energia elétrica que
consome. No local, a 220 km de Quito, já funciona uma outra usina hidrelétrica, a de Agoyán,
responsável pela geração de 156 MW, a partir da barragem do mesmo nome.

O projeto de construção da Usina Hidrelétrica de San Francisco envolve
procedimentos complexos de engenharia, estando prevista a interceptação do túnel de descarga
da hidrelétrica de Agoyán para um túnel de interconexão, o qual desvia o fluxo da água até uma
câmara de interconexão que, por sua vez, leva a um túnel de condução com 12 km de extensão e
desnível de 200 m, até alcançar a casa de máquinas.

3.6 Projeto Tabacundo

Também no Equador, o projeto Tabacundo, cujo orçamento atual gira
em torno de US$ 168 milhões, recebeu financiamento do BNDES para a exportação de bens e
serviços de engenharia e construção prestados pela empresa construtora brasileira Andrade
Gutierrez, relativos à construção de barragens e canais em túneis que atravessam a Cordilheira
dos Andes, voltados para abastecimento e irrigação.

A modalidade da operação foi a de buyer credit, pela qual o Banco financia
diretamente a República do Equador, compradora dos produtos ou serviços de origem brasileira,
no montante de US$ 65 milhões. O projeto também recebeu financiamento por parte do banco
ABN-AMRO, de São Paulo, além de estarem sendo obtidos financiamentos adicionais junto à
Corporação Andina de Fomento – CAF, no montante total de US$ 58 milhões, dos quais US$ 12
milhões já foram aprovados.
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3.7 Ruta 10

O BNDES também celebrou contrato de financiamento no valor de US$
77 milhões para a exportação de bens e serviços de engenharia relacionados aos trabalhos de
recuperação da Rodovia Ruta 10, no Paraguai. O contrato de licitação internacional da obra foi
vencido pela empresa brasileira ARG, de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A construção envolve a recuperação e revitalização de 180 km da Ruta
10, que liga Assunção a Salto de Guaíra, na fronteira com o Brasil, englobando os mais diversos
tipos de intervenção da engenharia rodoviária.. O financiamento concedido envolveu o custo
total estimado para a obra, e contou com as garantias do CCR. O BNDES fez o empréstimo
diretamente ao Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, a quem cumpre emitir
relatórios periódicos sobre o andamento das obras ao BNDES, que paga à ARG.

O governo paraguaio também colocou parcela da energia da hidrelétrica
de Itaipu como garantia adicional do contrato, e o pagamento do empréstimo teve início em abril
de 2005, devendo ser quitado em 16 parcelas semestrais. O projeto ainda contou com equalização
do Programa de Financiamento às Exportações – PROEX.

3.8 Usina hidrelétrica de La Vueltosa

De acordo com o BNDES, a carteira total de projetos financiados na
Venezuela é de US$ 776 milhões, sempre ligados à exportação de produtos e serviços brasileiros.
Para a usina hidrelétrica de La Vueltosa, construída pela empresa brasileira Alstom Brasil Ltda., o
financiamento atingiu a monta de US$ 121 milhões, no âmbito da linha pós-embarque,
modalidade buyer credit.

O valor total da usina é orçado em US$ 160 milhões, estando inserida em
um projeto de desenvolvimento regional mais amplo, denominado Projeto hidrelétrico Uribante-
Caparo. A usina está localizada na região sudeste da Venezuela, no estado de Mérida, e as obras
contratadas envolvem a construção de duas unidades de geração de energia, com previsão de
instalação futura de uma terceira unidade.

3.9 Linhas III e IV do metrô de Caracas

Também na Venezuela, as linhas III e IV do metrô de Caracas receberam
financiamento do BNDES no valor total de US$ 185,5 milhões, sendo US$ 78 milhões para a
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linha III e US$ 107,5 milhões para a linha IV. Ambos os financiamentos tiveram o objetivo de
fomentar a exportação de bens e serviços de engenharia e construção prestados pela construtora
brasileira Norberto Odebrecht (CNO), responsável pelas obras.

As duas operações de financiamento ocorreram no âmbito da linha pós-
embarque, modalidade buyer credit, englobando a construção de 11,4 km de linhas de metrô, além
de diversas estações. A estruturação das operações de financiamento contou como uso das
garantias oferecidas pelo CCR, instrumento multilateral que permite a mitigação do risco de
crédito.

3.10 Modernização da produção de milho e gado – FONDAFA

Ainda para a Venezuela, o BNDES realizou financiamento à empresa
brasileira Cotia Trading S/A, holding controladora do Grupo Cotia, no valor de US$ 19,9 milhões,
para a exportação de 205 colheitadeiras. A operação teve seus títulos cursados no mecanismo do
CCR, e foi aprovado na linha BNDES Pós-embarque (destinada à comercialização), na
modalidade supplier credit (refinanciamento ao exportador), com prazo de pagamento de oito anos,
contando, ainda, com seguro de crédito à exportação.

O importador das colheitadeiras – fabricadas pelas empresas brasileiras
AGCO do Brasil Comércio e Indústria e John Deere Brasil – é o Fondo de Desarrollo Agropecuário,
Pesquiero, Florestal Y Afines (Fondafa), órgão subordinado ao Ministério para o Financiamento do
Desenvolvimento da República Bolivariana da Venezuela.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se pôde notar, os financiamentos aos empreendimentos relatados
neste trabalho enquadram-se na iniciativa de internacionalização de empresas brasileiras
promovida pelo BNDES, a qual tem por objetivo estimular a inserção e o fortalecimento de
empresas de capital nacional no mercado internacional, através do apoio a investimentos ou
projetos a serem realizados no exterior, sempre que contribuam para promover as exportações
brasileiras.

Todos os clientes identificados estão de acordo com os critérios
divulgados pelo Banco, sendo empresas de capital nacional que desenvolvem atividades
industriais ou serviços de engenharia e que possuam estratégia de longo prazo de
internacionalização.
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Também quanto aos objetos específicos dos financiamentos, verifica-se
seu enquadramento entre os itens divulgados como passíveis de apoio financeiro, que envolvem
os investimentos em construção de novas unidades, a aquisição, ampliação ou modernização de
unidades instaladas, bem como a participação societária, sempre complementares à atividade
exportadora. 

Cabe destacar, ainda, que o BNDES estabelece obrigações especiais a
serem incorporadas nas condições e nos contratos celebrados, as quais impõem, sob pena de
multa, metas de desempenho ao exportador, relacionadas aos investimentos objeto do apoio
financeiro; compromisso, durante o prazo da operação, de manutenção do controle nacional do
capital da empresa beneficiária; e nas operações de subscrição de valores mobiliários, dispositivos
contratuais que assegurem ao BNDES proteção de seu investimento e que promovam a adoção
de práticas adequadas de governança corporativa

Por fim, conforme destacado na introdução deste trabalho, a legislação
sobre o sigilo bancário não permitiu a obtenção de dados mais detalhados sobre o andamento e
os fluxos financeiros de cada uma das operações, sendo os valores aqui apresentados objeto de
pesquisas realizadas nos instrumentos de divulgação institucional do BNDES, das empresas
envolvidas ou na imprensa especializada.

Dessa forma, caso seja intenção de Parlamentar obter maior
detalhamento quanto aos aspectos financeiros das operações citadas, recomenda-se a
apresentação de Requerimento de Informação dirigido ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, órgão ao qual o BNDES está vinculado.
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