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ão será um espanto se, no futuro, o nome Odebrecht for encontrado nos 
dicionários como sinônimo de corrupção, propina e suborno. Desde que 
seus donos e principais executivos confessaram esses crimes e relataram à 
Justiça Federal no âmbito da Operação Lava Jato como corromperam polí-
ticos e servidores públicos para obter vantagens em obras de infraestrutura 
no Brasil e no exterior, o nome Odebrecht ficou marcado para sempre. Há 
um mês, o Brasil assiste aos vídeos dos depoimentos de 77 executivos com 
assombro. Com extrema naturalidade, eles contaram como distribuíam os 
recursos de caixa dois para políticos de quase todos os partidos e alteravam 
até medidas provisórias do governo no Legislativo. Como sobreviver a isso? 

A empresA mAis corruptA do BrAsil                   
perdeu A confiAnçA de clientes e 
finAnciAdores e precisA mudAr pArA 
soBreviver. enquAnto BuscA novos sócios 
que vão ajudar a criar uma nova marca,
o Grupo tentA convencer A sociedAde que 
melhorou suA condutA nos neGócios  

odebrecht
Márcio Kroehn

A desconstrução dA
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Corromper agentes públicos para ganhar 
mais dinheiro não é novidade no Brasil, nem no 
mundo. “O que nós temos no Brasil não é um 
negócio de cinco anos, dez anos. Esse sistema de 
fazer política acontece há 30 anos”, disse Emilio 
Odebrecht, que foi presidente executivo do 
Grupo de 1991 a 2002, quando passou o cargo 
para o filho Marcelo e assumiu a presidência do 
Conselho de Administração. “Tudo o que está 
acontecendo era um negócio institucionalizado.” 
Marcelo complementou: “Não existe ninguém 
eleito no Brasil sem caixa dois”. O que assusta é a 
intensidade da corrupção entranhada na cultura 
e nas atividades da Odebrecht, que agora precisa 
se livrar desse passado sujo para sobreviver à 
hecatombe da Lava Jato em seus negócios.

Para deixar para trás o título de empresa 
mais corrupta do País, obtido nos governos Lula 
e Dilma, a Odebrecht tenta se reinventar. Seus 
sócios sabem que o modus operandi que fez enge-
nheiros trocarem os cálculos civis pelas contas 
de pagamentos de propina em busca de privilé-
gios em grandes obras, cartas marcadas em lici-
tações, entre outras combinações que se faz nos 
subterrâneos do poder, precisa ser enterrado. A 
empresa tenta demonstrar, tanto com a divulga-
ção de comunicados e pedidos de desculpas, 
como em novas práticas de auditoria e controle, 
que uma nova Odebrecht está nascendo, sem os 
métodos impróprios. Não será fácil convencer a 

sociedade de que os funcionários remanescen-

tes serão capazes de criar e implementar novas 

práticas de governança corporativa na compa-

nhia. Por isso, várias ações estão sendo tomadas. 
Foi definido, por exemplo, a ampliação de conse-
lheiros independentes para promover a diversi-
dade e reforçar a transparência. Em 2015, havia 
apenas seis. A perspectiva é chegar a 24 até o final 
deste ano. A empresa de headhunting Russell 
Reynolds está em fase de seleção desses nomes. 
Cada área do Grupo Odebrecht passou a ter um 
sistema próprio de conformidade (compliance), 
que atua de forma independente à direção execu-
tiva e se reporta apenas aos Conselhos. “É possí-
vel salvar a marca com esse nível de degradação, 
mas será um trabalho hercúleo”, afirma Fran- 
cisco Madia, sócio da Madiamundo Marketing. 
“Mas é preciso saber se, do ponto de vista econô-
mico, o Grupo para de pé e se vai conseguir com-
petir honestamente no mercado. Não é uma sim-
ples troca da moldura para a mesma tela.”
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Em resposta ao pedido de entrevista soli-
citado pela DINHEIRO, a Odebrecht respon-
deu por escrito que “a empresa confessou os 
crimes cometidos. Pediu desculpas públicas e 
pagará pesado por isso. Tirou de sua gestão 
nada menos do que 77 executivos, que por sua 
vez pagarão multas e cumprirão penas”. 
Segundo o texto (leia a íntegra no site istoedi-
nheiro.com.br), “a empresa não sairá impune. 
Pagará a mais alta multa já aplicada em todo o 
mundo em Acordos de Leniência.” O que está 
em jogo no momento e causa impacto nos 
negócios, prossegue a Odebrecht, “é a indefi-
nição de instituições públicas como TCU, 
CGU e AGU sobre a legitimidade de um 
Acordo de Leniência assinado pela empresa 
com o Ministério Público Federal e já homo-
logado pela Justiça dos Estados Unidos.” O 
pior, o banimento do mercado, foi evitado: 
“Hoje, por conta desse acordo, a Odebrecht já 
está habilitada a participar de qualquer licita-
ção do governo americano ou de qualquer 
negócio dentro dos Estados Unidos. No Brasil, 
a disputa de protagonismo e mesmo a impre-
cisão ou contradição de leis atrasam a volta 
das empresas lenientes às suas atividades 
normais e à geração de emprego e renda”.

A corrupção da Odebrecht não se restrin-
giu apenas ao território nacional, como 
demonstrou o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos, no final do ano passado. A 
propina aconteceu em mais de 100 projetos 
no País e se espalhou por mais de 11 países, 
como México, Cuba, Venezuela, Colômbia, 
África do Sul e Angola, onde também a empre-
sa está sendo investigada. No Panamá, no 
Peru e no Equador, por exemplo, foi proibida 

de operar. A prática de crimes elevou o fatura-
mento da empresa de R$ 24 bilhões em 2006 
para R$ 132 bilhões em 2015. Agora é hora de 
devolver parte dos lucros e seguir em frente. 
Num acordo assinado em conjunto entre 
autoridades brasileiras, americanas e suíças, a 
Odebrecht foi obrigada a pagar US$ 2,6 
bilhões em multas. A empresa estima que esse 
custo possa alcançar US$ 4 bilhões assim que 
o valor dos impostos sobre o dinheiro deposi-
tado no exterior for calculado. O maior desa-
fio, após a Lava Jato, é continuar entre as 
maiores empresas do País.

desafio fiNaNceiro Antes de qual-
quer estratégia de mercado, a Odebrecht pre-
cisa olhar para o seu caixa para assegurar sua 
sobrevivência. A Construtora Norberto 
Odebrecht, maior geradora de liquidez do 
grupo, não consegue financiamento para suas 
obras há mais de dois anos. A companhia está 
no mais baixo nível de classificação de risco da 
agência Moody’s. Ela está em perspectiva 
negativa e é considerada de alto risco de 
inadimplência e de baixo interesse para inves-
timento. A dívida bruta do Grupo Odebrecht 
chegou a R$ 93 bilhões no final do ano passa-
do, para um caixa de apenas R$ 17 bilhões, 
segundo estimativas de especialistas que 
acompanham a companhia. Há um ano, o 
plano da Odebrecht era arrecadar R$ 12 
bilhões com a venda de ativos e reduzir o 
endividamento em R$ 17 bilhões. Até agora, o 
Grupo conseguiu atingir apenas R$ 4 bilhões, 
após a venda da Odebrecht Ambiental, em 
abril deste ano, para o fundo canadense 
Brookfield, por R$ 2,4 bilhões. A negociação 

entre as empresas demorou cerca de seis 
meses para se concretizar em razão do impac-
to das delações. Nas eleições de 2012, por 
exemplo, a Odebrecht Ambiental afirma ter 
realizado 54 doações ilegais, sendo 34 no inte-
rior de São Paulo. Criada em 2008 para atuar 
no setor de saneamento básico, a companhia  
está presente em 179 cidades em 12 estados. 
Confirmar a venda foi fundamental para ali-
viar as finanças do Grupo Odebrecht, que 
também obteve sucesso nas negociações com 
os bancos credores e ficou com os novos 
recursos em caixa. O plano é investir em negó-
cios que possam trazer resultados mais robus-
tos no futuro. “o risco de recuperação judi-

cial deixou de existir”, afirmou Newton de 

souza, diretor-executivo do Grupo, ao jornal 
Valor Econômico. Souza está há quase 30 anos 
na Odebrecht e é o homem de confiança de 
Emilio. “Estamos pagando um preço alto. 
Num primeiro momento, as pessoas ficam 
negando o nosso direito de existir.”

Nos últimos três anos, o quadro de funcio-
nários da Odebrecht diminuiu de 168 mil para 
75 mil pessoas. A mancha sobre a empresa 
ainda provoca o questionamento do mercado 
sobre a viabilidade de sua contratação como 
prestadora de serviços. Sua qualidade técnica 
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é inquestionável: ela domina várias tecno-
logias e tem competência operacional 
reconhecida. Apesar disso, é sempre um 
risco associar-se à marca e à empresa 
envolvida na Lava Jato. Além dela, outros 
gigantes do mercado estão encalacrados, 
como OAS, Camargo Corrêa, Andrade 
Gutierrez, Queiroz Galvão, etc. Mas o caso 
da Odebrecht, até agora, é o mais grave. O 
presidente de uma concessionária de infra-
estrutura, que conversou com a 
DINHEIRO sob condição de anonimato, expli-
cou que este não é o momento de contratar a 
empresa de Emilio (que está afastado) e Marcelo 
Odebrecht (que está preso). “Eles estão concen-
trados em resolver seus problemas com a 
Justiça e não vão se dedicar 100% ao projeto”, 
diz o executivo. “Esse é um risco que não quero 
mais correr.” Sua empresa passou por um pro-
blema com uma fornecedora envolvida na Lava 
Jato, que ficou sem crédito no mercado financei-
ro e paralisou a obra. “Tive prejuízo e não vou 
repetir essa experiência”, afirma a fonte. 

O Grupo Odebrecht vai, necessariamente, 
diminuir de tamanho com a venda de ativos que 
não são considerados prioritários. Depois da 
Odebrecht Ambiental, a companhia quer por 
fim aos negócios ligados ao setor de energia, 

como a hidrelétrica de Santo Antônio. O par-
que eólico de Corredor do Senandes, no Rio 
Grande do Sul, foi vendido para o Grupo NC. 
As participações em várias concessões de 
infraestrutura pelo País, como o Rio Galeão, a 
Embraport e a Via Quatro, também estão à 
venda. No mercado internacional, a situação é 
mais complexa. A empresa portuguesa de 
energia EDP demonstrou interesse em fazer 
uma oferta pela hidrelétrica Chaglla, no Peru. 
A ideia não foi adiante pelo temor de uma 
nacionalização da operação pelos peruanos. 

Tão importante quanto a venda de ativos 
é a busca por sócios nas nove unidades de 
negócio da Odebrecht. Até a construtora pode 
receber um parceiro. Esse movimento acaba-
rá com um dilema interno: como apagar mar-
cas manchadas pela corrupção sem demons-
trar desespero em razão da crise? Até pouco 
tempo atrás, esse era considerado um assunto 
proibido. Agora, na redefinição dos negócios, 

é provável que a holding mantenha o sobreno-
me da família Odebrecht e, à medida que 
novos sócios cheguem a cada uma das unida-
des, uma nova marca seja criada. “É muito 
difícil a Odebrecht se recuperar”, diz Herbert 
Steinberg, sócio da Mesa Corporate 
Governance. “Uma saída é ser dividida, mudar 
de nome e vender o controle.”

Dentro do Grupo, a Braskem parece ser 
um caso à parte. É o ativo mais importante e 
valioso, que se transformou numa das grandes 
empresas globais de petroquímica, com cen-
tros de tecnologia e inovação no Brasil, 
Estados Unidos e México. Seu capital total 
está dividido entre a Odebrecht, com 38,3%, e 
a Petrobras, que detém 36,1%. Essa sociedade, 
porém, será desfeita em breve. A Petrobras já 

anunciou que a Braskem faz parte do seu 
plano de desinvestimentos. Embora a 
Odebrecht negue o interesse em se desfazer 
desse negócio, o mercado acredita que, no 
curto prazo, a empresa terá o capital total-
mente pulverizado. “Os novos modelos de 
gestão e governança vão levar a Braskem a ser 
a Lojas Renner do setor petroquímico”, diz 
uma fonte, que pediu para não ser identifica-
da, ao compará-la com a rede varejista que 
não tem mais dono. Ao jornal O Estado de S. 
Paulo, o presidente da Braskem, Fernando 
Musa, afirmou que esse não é o caminho. “A 
Odebrecht tem dito que não pretende vender 
as suas ações na Braskem. Se isso mudar, a 
empresa toda estará à venda”, disse ele. “Uma 
coisa é vender 36%, outra é vender 75%.”

Para seguir em frente, a Odebrecht preci-
sa, ainda, provar que deixou um componente 
cultural que se transformou num valor para a 
empresa. Após 2006, Marcelo Odebrecht 

transformou a prática de suborno em algo, 
de fato, profissional. Ele intensificou, multi-
plicou e aperfeiçoou a roubalheira. O execu-
tivo Hilberto Mascarenhas Filho foi escolhi-
do a dedo por ele para montar o chamado 
Departamento de Operações Estruturadas 
(veja infográfico na pág. 32). Ali ficaria con-
centrado todo o fluxo financeiro desse crime, 
além de uma organizada lista com os benefi-
ciários e mais de uma centena de apelidos 
criativos. Além disso, foram estabelecidas 
hierarquias de pagamento conforme o cargo 
que o político ocupava. Em seu depoimento, 

Mascarenhas Filho disse que foi “obrigado” a 
fazer parte do esquema, mas “aceitou” pela 
remuneração e benefícios que conquistaria. 
No mesmo ano em que tornou a propina uma 
unidade de negócios da Odebrecht, Marcelo 
foi escolhido como um dos Jovens Líderes 
Globais pelo Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, a reunião anual da elite mundial dos 
negócios. Ele chegou a ocupar o cargo de co-
presidente da América Latina do Fórum e a 
produzir um relatório intitulado “Criando 
modelos inovadores de parcerias público-pri-
vadas”. Entre 2006 e 2014, o Grupo estima o 
pagamento de US$ 3,4 bilhões (quase  
R$ 11 bilhões) via caixa dois. Não deixa de ser 
irônica que a inovação feita por ele na relação 
público-privado foi às avessas.

o vexame do fórum 
ecoNômico muNdial: 

o ex-presidente lula (à esq.) 
marcou presenca em davos e  

marcelo odebrecht foi 
apontado  como jovem líder 

global  pela organização  

o fim da marca 
odebrecht deixou de 
ser um dilema e vai 

acontecer à medida 
que novos sócios

entrem nos negócios


