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N o ranking CLA50 do ano passado, 
constatou-se um aumento 
de 4,8% no faturamento das 

principais construtoras da região, porém, 
alertou-se que a pandemia seria forte, o que 
infelizmente se confirmou na lista deste ano, 
com base em Receita de 2020.

Se for considerado que o ranking divulgado 
no ano passado somou faturamento de US$ 
23.591 milhões, a queda experimentada seria 
de 15,2% para os US$ 19.997,6 milhões 
listados neste ano. Mas cuidado, esse declínio 
profundo não pode ser atribuído apenas às 
complexidades inerentes a uma operação 
pandêmica, mas a taxa de câmbio mais fraca 
nas principais nações da região também teve 
um forte impacto.

Como exercício, podemos citar que, se fosse 
tomada a taxa de câmbio do ano passado, o 
faturamento teria ultrapassado US$ 20.000 
milhões, e o Brasil, por exemplo, estaria 
listado neste ranking com faturamento da 
ordem de US$ 7.300 milhões, versus os 
cerca de US$ 5.560 milhões estabelecidos 
pela atual CLA50. 

Embora os pesos argentino, chileno, 
Colômbiano e mexicano não variem tão 
fortemente quanto o real, eles também 
apresentam sinais de enfraquecimento.

Até 34 empresas viram sua receita cair em 
2020 em comparação a 2019, com quedas 
de até 60%. Talvez a maior complexidade 
seja que a pandemia tem afetado as 
perspectivas de crescimento econômico para 

os próximos anos, uma vez que o maior 
endividamento provocado pelo aumento 
dos gastos públicos para mitigar a crise pode 
comprometer as finanças públicas de alguns 
países e, portanto, os investimentos em a 
infraestrutura.

Porém, pelo menos neste ano a atividade 
deve apresentar um efeito rebote que 
podemos observar no ranking do próximo 
ano. Embora a atual escassez e o aumento 
no preço dos materiais de construção devido 
a problemas na cadeia de abastecimento 
continuem a ser um risco significativo no 
curto prazo.

PROJEÇÕES
De acordo com o último relatório da 
GlobalData sobre a construção na América 
Latina, o escritório de estudos prevê 
que a indústria cresça 9,7% neste ano e 
5,6% durante 2022. Ambos os números 
estão acima dos estimados em relatório 
anterior que apontava em 7,7% e 5,1 , 
respectivamente.

De acordo com o relatório, a produção de 
construção na região retornará em 2023 ao 
seu nível pré-pandêmico.

“A construção na América Latina  
parece estar se beneficiando de uma 
recuperação mais rápida do que o 
esperado na economia da região, já que os  
efeitos colaterais dos recentes pacotes de 

As 50 principais

Este novo levantamento 

com as 50 principais 

construtoras da região 

apresenta uma queda  

de 15,2% na receita 

de 2020 em relação à 

CLA50 do ano passado. 

Reportagem  

Cristián Peters.

PARTICIPAÇÃO TOP DEZ
                  RECEITAS 2021
        EMPRESA                                                                    MMUS$ %
n   1 SIDGO KOPPERS 2238.0 11.2
n   2 SACYR 2002.3 10.0
n   3 MRV ENGENHARIA  1289.3 6.4
n   4 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 1142.2 5.7
n   5 AENZA (GRAÑA Y MONTERO) 999.8 5.0
n   6 TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN* 700.0 3.5
n   7 MOTA-ENGIL  679.2 3.4
n   8 MÉXICO PROYECTOS Y DESARROLLOS 579.8 2.9
n   9 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. 549.4 2.7
n   10 BESALCO 510.1 2.6
TOTAL    10,690.0 53.5
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PAÍS 
POR PAÍS
Já no ano passado havia sido observada a 
volta de grandes conglomerados brasileiros 
que haviam perdido relevância após o 
surgimento do caso do jato de lava, e neste 
ano a presença do Brasil se torna ainda mais 
forte, adicionando 19 empresas à lista (três 
a mais do que na listagem acima) . Mas o 
crescimento em termos reais não se refletiu 

estímulo dos EUA e do forte crescimento  
na China estão fortalecendo as condições  
das economias globais e levando a um 
aumento das commodities preços ”,  
disse Dariana Tani, economista da 
GlobalData.

Da mesma forma, no longo prazo, o 
crescimento demográfico e a urbanização 
continuarão presentes e impulsionarão a 
indústria na região.

em dólares e, de fato, o país perdeu parte 
de sua representatividade em termos totais. 

Se no ano passado o país representou 
28,1% da receita do CLA50, neste ano 
a contribuição é de 27,8%, com receita 
total de US$ 5.559,1 milhões.

A reentrada de Gafisa na lista se 
destaca. A empresa que já havia sido 
listada anteriormente, não estava 
presente no ranking do ano passado 

após a obtenção de 2019 as receitas 
foram 58% abaixo de 2018. No entanto, 

a especialista em soluções imobiliárias 
residenciais e comerciais teve um salto no 
ano passado de 120,8%, atingindo as vendas 
da US$ 171,5 milhões, ganhando o 34º 
lugar este ano.

Junto com a Gafisa, duas outras empresas 
do Brasil entraram no CLA50, são elas a 
Construtora Ferreira Guedes, que nunca 
havia sido listada antes, que estava na 32ª 
posição com faturamento em 2020 de US$ 
185,3 milhões; e mais abaixo, na posição 
47, a MPD Engenharia, que apresentou 
um crescimento de 37,2% para US$ 113,4 
milhões.

   MM US$ %     
n BRASIL 5,559.1 27.8
n CHILE 4484.9 22.4
n ESPANHA 2,975.0 14.9
n MÉXICO 2,476.8 12.4
n PERÚ 1656.9 8.3
n COLÔMBIA 790.9 4.0
n ITALIA 700.0 3.5
n PORTUGAL 679.2 3.4
n COSTA RICA 454.7 2.3
n ARGENTINA 220.0 1.1
TOTAL  19.997,6 100.0

PAÍS POR PAÍS

>

2021  2020 EMPRESA PAÍS

RECEITA 
2021

MMUS$

RECEITA 
2020

MMUS$

                  PARTICIPAÇÃO
   VARIAÇÃO              2020  
               %                  %                                    NA INTERNET

1 1  SIDGO KOPPERS Chile 2238.0 2334.5 -4.1 11.2 www.sigdokoppers.cl

2 2  SACYR Espanha 2002.3 1704.3 17.5 10.0 www.sacyr.com

3 3  MRV ENGENHARIA Brasil 1289.3 1174.7 9.8 6.4 www.mrv.com.br

4 8  4 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN México 1142.2 909.3 25.6 5.7 www.gcarso.com.mx

5 4  1 AENZA (GRAÑA Y MONTERO) Perú 999.8 1308.7 -23.6 5.0 www.aenza.com.pe

6 NUEVA TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN* Italia 700.0 1100.0 -36.4 3.5 www.andradegutierrez.com    

7 6  1 MOTA-ENGIL Portugal 679.2 1083.3 -37.3 3.4 www.techintgroup.com

8 11  3 MÉXICO PROYECTOS Y DESARROLLOS México 579.8 527.6 9.9 2.9 www.mota-engil.com

9 8  1 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. Brasil 549.4 584.2 -6.0 2.7 www.oec-eng.com

10 10  BESALCO Chile 510.1 529.2 -3.6 2.6 www.tenda.com

11 5  6 SALFACORP Chile 504.9 945.6 -46.6 2.5 www.gmexico.com

12 27  15 OEC Brasil 475.9 1000.6 -52.4 2.4 www.besalco.cl

13 9  4 CONSTRUCTORA MECO Costa Rica 454.7 654.7 -30.5 2.3 www.salfacorp.cl

14 13  1 CONSTRUTORA TENDA Brasil 442.8 378.3 17.0 2.2 www.constructorameco.com

15 18  3 ECHEVERRÍA IZQUIERDO Chile 401.8 390.2 3.0 2.0 www.ei.cl

16 22  6 GRUPO ACS Espanha 369.9 426.9 -13.4 1.8 www.even.com.br

17 12  5 COSAPI Perú 343.5 504.3 -31.9 1.7 www.socovesa.cl

18 16  2 SOCOVESA Chile 340.7 422.4 -19.3 1.7 www.direcional.com.br/ri

19 21  2 ARENDAL* México 330.0 375.0 -12.0 1.7 www.grupoacs.com

20 14  6 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA Brasil 324.2 358.1 -9.5 1.6 www.cosapi.com.pe

21 NUEVA AYESA Espanha 292.2 312.8 -6.6 1.5 www.arendal.com.mx

22 23  1 DIRECIONAL ENGENHARIA Brasil 291.1 282.9 2.9 1.5 www.metodo.com.br

23 20  3 CONSORCIO ARA México 254.1 357.4 -28.9 1.3 www.construtoraqueirozgalvao.com.br

24 24  MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA* Brasil 238.6 269.6 -11.5 1.2 www.construcap.com.br

25 25  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO* Brasil 234.7 264.0 -11.1 1.2 www.mendesjuniorengenharia.com.br
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EVOLUÇÃO DA CLA50

O que foi registrado no ano passado (com receita de 2019) não foi nada mais do que um 
breve descanso antes da pandemia, e neste ano há um novo declínio, deixando o setor 
cada vez mais longe de seus anos de boom.

28

Já na CLA50 do ano passado havia sido 
anunciado que a força chilena vivida naquela 
edição, com 11 empresas, poderia não 
durar. E assim foi. As três novas empresas 
brasileiras que entraram na lista deslocaram 

26 32  4 CONSTRUCAP* Brasil 225.0 174.6 28.9 1.1 www.ayesa.com

27 17  10 MENDES JÚNIOR ENGENHARIA Brasil 223.9 355.4 -37.0 1.1 www.consorcioara.com.mx

28 29  1 CONSTRUCCIONES EL CONDOR Colômbia 223.4 239.9 -6.9 1.1 www.elcondor.com

29 - JOSÉ CARTELLONE  
CONSTRUCCIONES CIVILES* Argentina 220.0 327.1 -32.7 1.1 www.uem.com.br

30 38  8 SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES Perú 213.6 290.3 -26.4 1.1 www.grupoagis.com.br

31 34  3 U&M MINERACAO E CONSTRUCAO Brasil 189.2 167.0 13.3 0.9 www.gafisa.com.br

32 NUEVA CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES Brasil 185.3 170.5 8.7 0.9 www.trisul-sa.com.br

33 33  MOLLER Y PÉREZ - COTAPOS Chile 177.3 197.1 -10.0 0.9 www.cartellone.com.ar

34 NUEVA GAFISA Brasil 171.5 77.7 120.8 0.9 www.sanmartinperu.pe

35 36  1 GMD México 170.7 192.6 -11.4 0.9 www.mpc.cl

36 39  3 TRISUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA Brasil 170.5 154.9 10.0 0.9 www.gmd.com.mx

37 40  3 COMSA CORPORACIÓN Espanha 166.8 191.3 -12.8 0.8 www.ingevec.cl

38 31  7 INGEVEC Chile 160.6 226.4 -29.1 0.8 www.conconcreto.com

39 28  11 CONSTRUCTORA CONCONCRETO Colômbia 155.5 255.9 -39.2 0.8 www.pacaembu.com

40 42  2 CLARO VICUÑA VALENZUELA Chile 151.7 149.6 1.4 0.8 www.cvv.cl

41 30  11 MINCIVIL* Colômbia 147.0 227.2 -35.3 0.7 www.mincivil.com

42 19  23 FCC* Espanha 143.8 387.4 -62.9 0.7 www.comsa.com

43 43  CSS CONSTRUCTORES* Colômbia 135.0 145.5 -7.2 0.7 www.ecbsa.com.br

44 47  3 PACAEMBU CONSTRUTORA Brasil 132.5 109.8 20.7 0.7 www.mpd.com.br

45 41  4 EPISOL* Colômbia 130.0 154.7 -15.9 0.7 www.fcc.es

46 35  11 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL Brasil 115.9 166.2 -30.3 0.6 www.css-constructores.com

47 NUEVA MPD ENGENHARIA Brasil 113.4 82.7 37.2 0.6 www.corfiColômbiana.com

48 46  2 JJC CONTRATISTAS GENERALES* Perú 100.0 153.0 -34.6 0.5 www.tegraincorporadora.com.br

49 26  23 TEGRA INCORPORADORA Brasil 96.8 245.9 -60.6 0.5 ww.racional.com

50 44  6 RACIONAL ENGENHARIA Brasil 89.2 122.5 -27.2 0.4 www.jjc.com.pe

 TOTAL 19,997.6 23,163.5 -13.7 100

Para todas las empresas se ha intentado determinar el valor de sus operaciones en América Latina solamente. (*) Estimado
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*  Deve-se notar que a evolução das receitas do CLA50 nos primeiros anos variou dramaticamente devido  
a um refinamento na compilação dos dados para o ranking.

2018 2019

três chilenos. O país tem oito empresas 
entre as 50 maiores da América Latina, que 
agregaram receita de cerca de US$ 4.485 
milhões, bem abaixo dos US$ 6.051 milhões 
registrados na edição anterior. De fato, a 

representatividade do país no ranking caiu 
3,2 pontos percentuais.

A Espanha acrescentou uma nova empresa à 
CLA50, a Ayesa, que na região tem operações 
no Brasil, Colômbia, Chile, Equador, 
Panamá e Peru. Esse acréscimo permitiu 
uma receita de quase US$ 2.975 milhões 
e cobrir 14,9% do CLA50, superando o 
México, que em geral se manteve firme em 
terceiro lugar.

O país asteca, que perdeu uma empresa 
da lista (a queda de 49% no faturamento 
rendeu à Pinfra a saída), ficou em quarto 
lugar, com faturamento total de US$ 
2.476,8 milhões. Apesar do exposto, é quase 
um ponto superior ao do ano passado, com 
12,4% do total.

Esse aumento tem basicamente um nome 
e um sobrenome. A maior mexicana da lista, 
Carso Ingeniería y Construcción, teve um 
crescimento de 25,6%, alcançando uma 
receita de US$ 1.142,2 milhões e ganhando 
uma escalada de quatro posições para a 
quarta colocação. É preciso lembrar que, 

2021  2020 EMPRESA PAÍS

RECEITA 
2021

MMUS$

RECEITA 
2020

MMUS$

                  PARTICIPAÇÃO
   VARIAÇÃO              2020  
               %                  %                                    NA INTERNET
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METODOLOGIA

As posições de classificação da 
CLA50 são baseadas na receita bruta 
de vendas em dólares americanos. 
Quando necessário, a taxa de câmbio 
foi convertida para dólares com base na 
média da moeda em todo o ano fiscal de 
2020.

As informações foram obtidas em 
diversas fontes, a começar pela 
resposta de algumas empresas a uma 
pesquisa elaborada pela Construção 
Latino-Americana (CLA), complementada 
com dados disponíveis em bolsas 
e superintendências, contabilidade 
auditada, demonstrativos de empresas 
e conceituados órgãos especializados 
no assunto. Em alguns casos não foi 
possível ter a contabilidade auditada, 
oportunidades em que a CLA fez uma 
estimativa de vendas com base em 
dados de consultores e tendências do 
setor.

Embora todos os esforços tenham sido 
feitos para garantir que as informações 
neste relatório sejam tão verdadeiras 
e precisas quanto possível, a CLA não 
pode ser responsabilizada por possíveis 
erros ou omissões.

Se algum leitor deseja comentar o 
ranking publicado das 50 construtoras 
com maior volume de vendas ou 
considera que sua empresa deve ser 
incluída na referida lista, pedimos que 
contate o editor do CLA, Cristián Peters, 
no e-mail: cristian.peters@khl.com

29

em termos gerais, desde muito antes da 
pandemia, a construção mexicana arrasta 
resultados complexos. Na verdade, três das 
cinco empresas listadas registraram perdas 
em 2020.

AS 10 PRINCIPAIS
Tal como na edição anterior, os três primeiros 
lugares do top ten permaneceram inalterados. 
A chilena Sigdo Koppers, apesar da queda 
de 4,1% em seu faturamento, continua 
liderando a CLA50 com vendas de US$ 
2.238 milhões, embora a espanhola Sacyr, 
que cresceu na região 17,5% e alcançou 
faturamento de US$ 2002,3   milhões.

Sólida na terceira posição está a brasileira 
MRV Engenharia, que faturou US$ 1.289,3 

milhões no ano passado, 9,8% acima de 
2019.

O salto da citada Carso Ingeniería y 
Construcción rendeu-lhe o quarto lugar, 
deslocando a empresa peruana AENZA, 
(anteriormente Graña y Montero), para a 
quinta posição, cujo faturamento sofreu uma 
queda de 23,6%, margeando US$ 1 bilhão.

Em sexto lugar mais uma nova empresa na 
CLA50 e que já deveria ser considerada há 
muitos anos. Trata-se da Techint Engenharia 
e Construção, cujo faturamento em 2020 
está estimado em cerca de US$ 700 milhões.

A Techint assumiu o lugar da portuguesa 
Mota-Engil, cujas receitas aumentaram 
37,3% para US $ 679 milhões, permanecendo 

na sétima posição. Em oitavo lugar entre 
o México Proyectos y Desarrollos, cujo 
crescimento de 9,9% lhe rendeu uma receita 
de US$ 579,8 milhões.

Na nona posição está a brasileira Andrade 
Gutierrez Engenharia, com faturamento 
de US$ 549,4 milhões e fecha a chilena 
Besalco, que se manteve firme na décima 
posição com faturamento de US$ 510,1 
milhões.

Saíram dos dez primeiros colocados a 
Salfacorp, que teve uma queda de 46,6% 
no seu faturamento, sendo rebaixada para a 
décima primeira posição, e a Constructora 
Meco, cuja queda de 30,5% a teria deixado 
na posição 13. n

Z e r o  e m i s s õ e s
Guindaste tipo aranha totalmente elétrico

Baterias de íon de lítio
Baterias de alta capacidade e longa duração
Carga total em pouco tempo
Operação contínua mesmo em processo  
de carga da bateria

      Lança telescópica
      Lança articulada

      Guindaste telescópico sobre esteiras

Soluções de içamento inovadoras

Capacidade

Capacidade
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