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RESUMO 

 

O investimento direto no setor de saneamento básico é um fenômeno que merece atenção devido às 

presentes falhas de mercado, e portanto, a regulação por meio das políticas públicas, entre outras 

variáveis de caráter institucional, nas decisões empresariais. Este trabalho tem como objetivo 

identificar os determinantes da escolha de países-destino, entre os países emergentes, para 

investimentos diretos em saneamento básico. Com base no referencial teórico que combina as 

abordagens econômicas da internacionalização de empresas com a microeconomia da organização 

industrial, inserindo também elementos da nova economia institucional, foram geradas hipóteses 

específicas quanto a esses determinantes. Levantam-se as hipóteses de que o investimento direto 

estrangeiro em saneamento nos países emergentes está relacionado ao nível de desenvolvimento 

econômico, à infraestrutura existente e a estabilidade institucional influencia a escolha dos países. Para 

testar as hipóteses, propõe-se uma abordagem econométrica, com a utilização de um modelo de 

escolha binária (LOGIT) e, para avaliar os efeitos dinâmicos, um modelo de LOGIT em painel. São 

utilizados dados da base PPI (Private Participation in Infrastructure), do Banco Mundial, além de 

indicadores econômicos e institucionais selecionados, particularmente índices de ambiente 

institucional já empregados na literatura de internacionalização de empresas. Espera-se como 

resultados, além da confirmação das hipóteses propostas, a identificação de pontos em que a teoria 

tradicional de internacionalização não dá conta da explicação de fenômenos específicos em presença 

das falhas de mercado típicas do setor de saneamento. A principal contribuição esperada do trabalho 

diz respeito à adaptação da teoria de negócios internacionais para sua aplicação ao contexto de setores 

de infraestrutura, em particular de saneamento básico. 

 

Palavras-Chave: Gestão Internacional; Investimento Direto; Internacionalização; Infraestrutura; 

Saneamento, Países Emergentes, LOGIT. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A literatura internacional sobre internacionalização de empresas tem sido amplamente 

desenvolvida, desde a contribuição seminal de Hymer (1960), passando por autores como 

Dunning (1988, 1997; Dunning e Lundan, 2006) com o paradigma eclético; Buckley e Casson 

(1976, 2009) com uma abordagem baseada em custos de transação; e Johansson e Vahlne 

(1977, 2009), com o paradigma de Uppsala. Porém, há dúvida sobre a validade destas teorias 

na explicação dos fenômenos de produção internacional de bens e serviços sujeitos a falha de 

mercado de elevada intensidade, notadamente o setor financeiro (QUIAN E DELIOS, 2008) e 

os setores de infraestrutura em geral (Sarkar et. al. 1999; Doh et. al. 2004; Ramamurti e Doh, 

2004; Sader, 2000; Kilpatrick et. al. 2006). Entre estes últimos, os principais estudos são 

relativos ao setor de telecomunicações, como Sarkar et. al. (1999), que alertam sobre a 

necessidade de adaptar a teoria tradicional de internacionalização de empresas frente às 

idiossincrasias deste setor. 

O saneamento básico é um setor com atividade de internacionalização relativamente 

elevada (Souza 2012), porém, há pouca atenção da literatura de negócios internacionais sobre 

esta atividade. São poucos os estudos sobre a internacionalização das empresas neste setor, 

que é marcado por falhas de mercado intensas, comuns aos demais setores de infraestrutura. 

Os estudos relativos aos setores de infraestrutura sugerem que o setor de saneamento básico 

possui características idiossincráticas em relação aos demais setores de infraestrutura e 

possivelmente também em termos dos determinantes de investimento direto estrangeiro. 

(Turolla, 2012). 

Adicionalmente, se pode observar uma tendência de desconcentração dos fluxos globais 

de investimento direto estrangeiro ao longo dos últimos anos. O World Investment Report de 

2012 (WIR, 2012) e estudos elaborados pela Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas 

Transnacionais e da Globalização (SOBEET), indicam o ganho de participação das economias 

emergentes frente às economias desenvolvidas. Neste sentido, Ramamurti (2001) argumenta 

que o movimento de privatizações dos anos 1990 abriu uma oportunidade para uma rápida 

entrada de investimentos estrangeiros em diversos setores, incluindo os de infraestrutura. Este 

movimento, associado à abertura econômica simultânea de vários países, contribuiu para a 

formação de um cenário mais competitivo na distribuição dos investimentos diretos globais, 

anteriormente concentrados nos principais países desenvolvidos. 
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Souza (2012) investigou a internacionalização das empresas de saneamento de forma 

qualitativa, considerando as dez maiores empresas internacionalizadas do setor no mundo. 

Entre suas conclusões, sugere que o modelo comportamental, tradicional da escola de 

Uppsala, não explica o movimento de internacioinalização das empresas de saneamento. Por 

outro lado, conclui que as teorias de organização industrial associadas à teoria dos custos de 

transação têm uma maior capacidade de explicação sobre o fenômeno. 

A partir da abordagem qualitativa do estudo de Santos (2012), este trabalho, com a 

intenção de complementariedade entre as metodologias, seguirá uma abordagem quantitativa, 

incorporando a teoria econômica institucional, associada às teorias de negócios internacionais, 

organização industrial e dos custos de transação. Desta maneira, pretende-se investigar a 

internacionalização do setor de saneamento por meio do investimento direto em países 

emergentes. 

Para atingir este objetivo, o trabalho foi organizado em 7 seções, além desta Introdução. 

A seção 2 apresenta o referencial teórico, que combina a teoria de Negócios Internacionais 

com a Microeconomia da Organização Industrial, incluindo também elementos da Nova 

Economia Institucional. A seção 3 traz a problematização do tema e as respectivas hipóteses. 

Na seção 4 são apresentados os recursos metodológicos de abordagem quantitativa e da 

técnica econométrica de variáveis dicotômicas com distribuição logística (LOGIT). Em 

seguida, na seção 5, são descritos os dados utilizados para a construção das variáveis 

endógenas e exógenas, tendo como referência fundamental os trabalhos de La Porta et el. 

(1999) e Kaufmann et al. (2010). Na seção 6, serão expostos os resultados esperados, em 

relação às hipóteses e teorias apresentadas nas seções anteriores. A sétima e última seção 

apresenta as considerações finais. 
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2 PRODUÇÃO INTERNACIONAL EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 

SANEAMENTO 
 

Nesta seção, serão apresentadas as teorias que são centrais para o desenvolvimento do 

trabalho. Na tentativa de compreender a internacionalização em um setor de infraestrutura, 

optou-se pela abordagem associada entre as teorias dos negócios internacionais e as de 

organização industrial, de acordo com o esquema abaixo, como proposto por Turolla, Paiva e 

Monteiro (2010). 

 

Figura 1 - Segmentos teóricos relevantes 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Turolla, Paiva e Monteiro (2010) 

Inicialmente será tratada a teoria de organização industrial, considerando os aspectos 

característicos do setor de infraestrutura, como a discussão entre eficiência alocativa e 

distributiva, regulação em monopolios naturais e custos de transação. Ainda explorando a 

abordagem microeconômica, por considerar relevante para o desenvolvimento do trabalho, a 

teoria institucional também sera abordada. Em seguida, serão tratadas as teorias de 

internacionalização, com o cuidado de aproximá-las ao setor de infraestrutura e, 

posteriormente, ao setor de saneamento. 

2.1 Teoria de organização industrial 

  
A teoria dos custos de transação nos oferece uma abordagem distinta da microeconomia 

neoclássica. Coase (1937) inicia a abordagem dos custos de transação defendendo outras 

variáveis ao modelo da produção econômica, o ato de comprar e vender também acarreta 

gastos. Na microeconomia tradicional, a função de produção é determinada por uma relação 

entre insumos e produto, devendo o economista, estabelecer matematicamente a melhor 

Teoria dos negócios 

internacionais 

Organização industrial – 

Setor de infraestrutura 

Internacionalização das empresas de 

infraestrutura 
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combinação possível para maximizar os lucros da empresa. Os únicos custos relevantes, 

diante desta abordagem tradicional, são os relacionados diretamente à produção, 

negligenciando assim os custos envolvidos em negociações, contratos, logística, entre outros. 

Os custos de transação ocorrem sempre em que os agentes econômicos recorrem ao 

mercado. Fato que exige a necessidade de negociar, redigir e garantir o cumprimento de 

determinado contrato. Na microeconomia neoclássica, os contratos não acarretam custo, isto 

devido à hipótese de simetria de informação, que garante aos agentes compradores e 

vendedores, ter o mesmo conhecimento em relação ao objeto em negociação. Porém, na teoria 

dos custos de transação, a hipótese de simetria de informação é abandonada e a unidade 

básica de análise dos custos, de maneira a reduzir a assimetria de informação, passa a ser o 

contrato. 

Williamson (1981 e 2012) moderniza a visão de Coase (1937,1960) e elabora quatro 

hipóteses fundamentais à teoria dos custos de transação: Racionalidade limitada; 

complexidade e incerteza; oportunismo e especificidade dos ativos. 

A primeira hipótese limita a idéia de racionalidade encontrada na microeconomia 

tradicional. Não se recusa totalmente a racionalidade dos agentes econômicos, porém, 

consideram-se as limitações naturais do ser humano em processar, acumular e transferir 

informações, assim como observado por Simon (1966). A hipótese de racionalidade limitada 

não faria sentido se o ambiente em que se tomam as decisões fosse totalmente previsível e 

simples, este fato nos conduz à segunda hipótese, complexidade e incertezas do ambiente. A 

racionalidade limitada associada ao ambiente complexo e incerto gera assimetria de 

informações entre os agentes em determinada negociação, afetando o resultado final da 

transação. Estas diferenças de informações, diante de um ambiente complexo com agentes 

racionalmente limitados, são condições propícias para que os agentes econômicos tomem 

iniciativas oportunistas. 

O conceito de oportunismo na teoria dos custos de transação não possui o mesmo 

sentido do oportunismo em que o agente possui habilidades de identificar e explorar as 

possibilidades de ganho oferecidas pelo ambiente. De acordo com Kupfer (2002) o 

oportunismo nesta teoria está associado à astúcia em manipular as assimetrias de informação 

por meio de informações seletivas, distorcidas e promessas “autodesacreditadas”. Williamson 

(2012) ainda define duas formas de oportunismo: Ex-ante, antes da transação ocorrer, o 

agente contratado já sabe que não terá a capacidade de cumprir. Este impasse é conhecido 
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como Seleção Adversa; e Ex-post, depois de contratada a transação, pode haver problemas na 

sua execução. Por exemplo, a redução da qualidade de um insumo pela empresa fornecedora, 

com intuito de reduzir custos. Este impasse é conhecido como Perigo Moral (Moral Hazard). 

 Outra hipótese relevante é a dos ativos específicos. Esta condição de especificidade se 

dá na situação em que o número de produtores capazes de produzir determinado ativo e de 

compradores interessados é reduzido. Em uma situação limite de monopólio bilateral, dado o 

vínculo entre comprador e vendedor, a parte que realizou o investimento poderia ficar 

vulnerável a ameaças da outra parte, que garantiria maiores vantagens nas negociações. 

Quanto maior o grau de especificidade de um ativo, maiores serão as incertezas e riscos de 

adaptação ao ambiente, fazendo com que os custos de transação aumentem 

significativamente.  

De acordo com Williamson (1983), a especificidade dos ativos pode ser classificada em 

quatro subdivisões: Especificidade de localização, especificidade física, especificidade de 

Capital Humano, especificidade de Ativos Dedicados. 

A especificidade de localização, como o próprio nome indica, garante vantagens 

reduzindo custos de transporte ou estocagem, dado que uma vez feitas instalações da empresa 

produtora, a possibilidade de mudar de localização seria difícil ou impossível. As 

especificidades físicas se relacionam ao design do próprio produto e como este afeta seu valor 

no mercado. Equipamentos feitos por encomenda teriam limitações quanto a aplicações 

alternativas.  

Especificidades de capital humano estão atribuídas basicamente à qualidade da mão de 

obra, quanto mais qualificada mais específica. Por fim, a especificidade dos ativos dedicados 

ocorre quando um fornecedor realiza um investimento que, se não houvesse grande 

expectativa de vendas de uma quantidade expressiva de seus produtos, não seria feito. 

2.2 As regras do jogo no setor de infraestrutura 
 

É de se esperar que o ambiente institucional de cada país ou seu conjunto de regras do 

jogo, como definido em North (1990), desempenhe um papel fundamental no investimento 

direto estrangeiro, juntamente com um dos aspectos fundamentais desse ambiente 

institucional específico, o marco regulatório setorial (Kilpatrick, Parker e Zhang, 2006; Sader, 

2000; UNCTAD, 2008). Uma das questões subjacentes é a natureza de longo prazo dos 

contratos e possibilidade de “creeping expropriation” (Williamson, 2012), com 
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expropriações, renegociações contratuais e cancelamentos, como os diversos casos relatados 

por Guasch, Laffont e Straub (2007) na América Latina, entre outros. 

A abordagem institucional tem sido explorada na investigação dos investimentos diretos 

para oferecer maior riqueza de detalhes e explicações que vão além das oferecidas pelas 

variáveis macroeconômicas. Brewer e Young (2001) buscam explicar as implicações das 

instituições multilaterais nas estratégias das empresas multinacionais, neste esforço, 

classificam sete fatores a serem considerados: estrutura industrial, fator locacional da 

produção, acesso ao mercado, tipo de estratégia, gestão, relacões governamentais e 

complexidade e incerteza do ambiente regulatório. 

A composição de um arranjo institucional através de variáveis quantitativas é complexa, 

e exige grande esforço para intermediar conflitos entre abordagens matematizadas e 

qualitativas. Nesta direção, os trabalhos de Kaufman et. al. (2010) e Laporta et. al. (1999) 

sugerem variáveis institucionais qualitativas que permitem algum grau de triangulação com 

tratamentos estatísticos. 

Kaufman et al (2010) constroi seis variáveis institucionais: Representatividade dos 

cidadãos, estabilidade política, eficiência governamental, qualidade da regulação, estado de 

direito, controle de corrupção, de acordo com o Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Indicadores institucionais em Kaufmann et al (2010) 

Representatividade 
dos Cidadãos 

Reflete a percepção sobre até que ponto os cidadãos de um país são capazes de 
participar na seleção de seu governo, bem como a liberdade de expressão, liberdade de 

associação e de uma mídia livre. 

Estabilidade política Reflete a percepção da probabilidade de que o governo vai ser desestabilizado ou 
derrubado por meios inconstitucionais ou violentos, incluindo a violência politicamente 

motivada e terrorismo. 

Eficiência 
governamental 

Reflete a percepção da qualidade dos serviços públicos, a qualidade do serviço público 
e do grau de sua independência das pressões políticas, a qualidade da formulação e 

implementação de políticas, bem como a credibilidade do compromisso do governo em 
relação a tais políticas. 

Qualidade da 
regulação 

Reflete a percepção da capacidade do governo de formular e implementar políticas 
sólidas e regulamentos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. 

Estado de direito Reflete a percepção do grau em que os agentes têm confiança e respeito pelas regras da 
sociedade, e particularmente a qualidade da execução dos contratos, direitos de 

propriedade, a polícia e os tribunais, bem como a probabilidade de crime e violência. 
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Controle da corrupção Reflete a percepção da extensão em que o poder público é exercido para ganhos 
privados, incluindo as formas de corrupção, bem como a "captura" do Estado por elites 

e interesses privados. 

Fonte: Elaborado a partir de Kaufmann et al. (2010) 

 

La Porta et al (1999) trabalha com os seguintes indicadores institucionais: direito de 

propriedade, regulação e grau de abertura do ambiente de negócios, corrupção e ineficiências 

geradas pela burocracia, conforme o Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 - Indicadores institucionais em La Porta et al (1999) 

  

Direito de 
propriedade 

Classificação dos direitos de propriedade de cada país (escala de 1 a 5). Quanto mais 
proteção dos direitos de propriedade privada, maior a pontuação. A pontuação é 
baseada, em termos gerais, no grau de proteção jurídica da propriedade privada, na 
medida em que o governo protege e aplica as leis que protegem a propriedade privada, 
na probabilidade de o governo expropriar a propriedade privada e na proteção legal do 
país à propriedade privada. 

Regulação e grau de 
abertura do 
ambiente de 

negócios 

Classificação das políticas de regulação relacionadas com a abertura de um negócio e 
manter um negócio aberto (em uma escala de 1 a 5). Uma alta pontuação indica que as 
regras são aplicadas uniformemente a todas as empresas, e caracterizam um ambiente de 
negócios mais amistoso. 

Corrupção Índice de corrupção do governo (escala de 0 a 10). Baixos índices indicam que 
funcionários do governo são susceptíveis de exigir pagamentos ilegais, geralmente na 
forma de subornos, que podem ser relacionados às licenças de importação e exportação, 
fiscalização, proteção política, ou concessão de empréstimos. 

Ineficiências 
geradas por 
burocracia 

Indicador de atrasos burocráticos (escala de 0 a 10). Quanto menor a escala, menores os 
atrasos por conta do nível de burocracia no país. 

Fonte: Elaborado a partir de La Porta et al. (1999) 

 

Com base nestas classificações institucionais desenvolvidas por Kaufmann et. al. (2010) 

e La Porta et. al. (1999), será possível escolher com maior clareza as variáveis qualitativas 

(institucionais) para modelar quantitativamente e verificar a importância do ambiente 

institucional e econômico dos países emergentes, na atração dos investimentos diretos 

estrangeiros no setor de saneamento.  
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2.3 Economia da infraestrutura 
 

Algumas das questões cruciais para a sociedade humana são: como, quando e até onde o 

Estado deve intervir? Os modelos econômicos clássicos garantiam a eficiência do mercado 

através da livre competição entre os agentes. Por sua vez, a eficiência econômica pode ser 

entendida através de seus três elementos principais: produtiva, alocativa e dinâmica. 

A eficiência produtiva está relacionada diretamente à teoria da produção na 

microeconomia clássica, o agente maximizador busca eficiência na capacidade de produzir 

uma quantidade ótima diante das restrições de recursos e da minimização dos custos de 

produção. Por sua vez, o arranjo dos fatores produtivos sugere uma eficiência alocativa, que 

se sustenta na capacidade de otimizar a configuração dos recursos disponíveis. Tipicamente, a 

ineficiência alocativa resulta da capacidade dos produtores em estabelecer preços superiores 

ao custo marginal de produção do bem, por exemplo, em função de poder de monopólio, e 

tem como consequência o fato de que os recursos escassos disponíveis não são alocados 

adequadamente: os produtores logram participar da distribuição da renda econômica obtendo 

uma parcela maior do que sua contribuição efetiva, à custa dos consumidores. A eficiência 

produtiva e alocativa possuem característica estática. No entanto, ao considerar o fator 

inovação, como sugere a abordagem schumpeteriana, a característica dinâmica está 

relacionada ao conceito de eficiência. Conforme Viscusi et al. (2005, p. 67), a eficiência 

dinâmica diz respeito ao progresso técnico e corresponde “à eficiência com a qual uma 

indústria desenvolve novos e melhores métodos de produção e produtos”. 

A livre competição entre agentes é considerada como o principal promotor da 

eficiência, seja de natureza produtiva, alocativa ou dinâmica. No entanto, para que haja esta 

eficiência, alguns pressupostos institucionais devem ser respeitados, como a clara definição 

do direito de propriedade sobre bens e serviços, simetria na distribuição da informação entre 

agentes, adequada coordenação entre os agentes dentro das cadeias produtivas, inexistência de 

fontes de poder de mercado, entre outros. Quando estes pressupostos não são atendidos e o 

mercado apresenta algum grau de ineficiência, observa-se uma situação conhecida como falha 

de mercado. Estas situações ineficientes também motivaram diversos trabalhos, incluindo os 

de Pigou (1932) e de Coase (1937, 1960), que passaram a buscar explicações e soluções para 

as falhas do mercado. A regulação, desta forma, pode ser entendida como uma ferramenta 

para compensar as falhas de mercado. 

 



9 

 

O poder de monopólio e monopólio natural são falhas características dos setores de 

infraestrutura em geral, no caso do saneamento não é diferente. Braeutigam (1989) indica que 

haverá economia de escala quando o custo marginal diminuir frente ao aumento da produção. 

Partindo das mesmas premissas, Baumol e Willig (1981) definem uma condição de 

monopólio natural em que o único produtor apresentará maior eficiência econômica. Randall 

(1987) afirma que nas condições em que o monopólio natural é eficiente, o Estado deve atuar 

como regulador, de maneira a evitar que a empresa utilize o poder de mercado para gerar 

lucros acima do normal ou para reduzir a produção e qualidade dos serviços. 

As consequências do monopólio e seus efeitos negativos sobre o mercado em geral são 

a restrição da produção, os preços elevados e uma transferência de renda do consumidor para 

o produtor (Baldwin, Cave e Lodge, 2012). A elevada especificidade dos ativos está associada 

a um elevado volume de custos irrecuperáveis (sunk costs), responsáveis pela formação do 

custo fixo das empresas de saneamento. Custos irrecuperáveis (sunk costs) são aqueles 

associados a investimentos de longo prazo de maturação, seja em ativos físicos ou em 

habilidades humanas, que são específicos a uma atividade e não podem ser reaproveitados em 

outra atividade, a não ser com alto custo de transição. Em setores que exigem custos 

irrecuperáveis, as empresas já estabelecidas têm benefícios potenciais durante um período de 

tempo, o que cria importantes barreiras à entrada de novos competidores (Joskow, 2007). Os 

custos sociais do monopólio tendem a ser mais significativos quanto maiores são as barreiras 

à entrada e quanto mais inelástica é a demanda. 

A presença de monopólios naturais em um ambiente de ativos altamente específicos 

implica, tipicamente, em uma escolha entre as eficiências alocativa e produtiva. Se, por um 

lado, a maior eficiência produtiva poderia ser conseguida por meio da operação de um 

produtor único, as distorções alocativas resultantes do poder de mercado desse monopolista 

precisam ser controladas por algum mecanismo. Assim, eliminando-se a possibilidade de 

competição direta pelo critério de eficiência produtiva, a obtenção de eficiência alocativa 

requer o emprego de competição pelo direito à concessão para servir um determinado 

mercado, a chamada Competição de Demsetz1, ou ainda um mecanismo de regulação. É 

possível ainda uma combinação das duas alternativas, com a realização de leilões pela 

                                                           
1 A competição pelo mercado, promovida em substituição à competição no mercado, foi sugerida por Demsetz 

(1968). Conforme Braeutigam (1989), esse método corresponde à competição pelos direitos de franchising para 
servir um determinado mercado. 
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concessão e o estabelecimento de mecanismos de regulação. (Souza, 2012). 

Custos sociais resultantes de falta de competição em alguns setores podem ser reduzidos 

pela adoção da regulação. Mas é preciso que os custos regulatórios sejam inferiores aos 

benefícios advindos da regulação, dentre os quais se destacam: decisões técnicas sem 

interferência política (autonomia); controle da qualidade dos serviços; estímulo à eficiência 

operacional e a investimentos prudentes através da simulação de um mercado competitivo; 

tarifas que garantam tanto o equilíbrio econômico financeiro quanto a modicidade tarifária; 

transparência de decisões; redução de risco para investidor (segurança) através do 

estabelecimento de regras, o que facilita a obtenção de recursos e reduz o custo de capital; e 

controle dinâmico que, devido ao monitoramento constante, pode acompanhar a evolução do 

setor e intervir oportunamente para superar dificuldades. 

2.3.1 Regulação econômica do saneamento 
 

Os sistemas tarifários têm uma importância significativa na regulação dos setores de 

infraestrutura, principalmente quando se trata de monopólios naturais. Há grandes 

dificuldades em se reduzir as assimetrias de informação entre regulador e regulado, há 

complexidade tanto de garantir a rentabilidade dos investidores e a satisfação dos 

consumidores, quanto a de conciliar as eficiências produtivas e alocativas, dado o trade-off 

existente. 

De acordo com Melo e Neto (2010), o sistema de tarifas é o sistema mais empregado 

para evitar o abuso de poder de mercado de empresas que atuam em regime de monopólio, 

nos respectivos mercados relevantes. No setor de saneamento esta forma de regulação atende 

tanto aos aspectos técnicos como sociais. Entre os aspectos técnicos, as características 

fundamentais são: grande volume de investimento associado a longos prazos de retorno, 

sendo que parte dos investimentos não são recuperáveis (Sunk Costs); assimetria de 

informações sobre os parâmetros de demanda e oferta de água; baixa taxa de mobilidade do 

capital, tanto para a entrada quanto para a saída no setor; integração vertical; presença de 

custos diferenciados em cada sistema de produção, distribuição e tratamento. Melo e Neto 

(2010) também identificam os aspectos sociais do setor de saneamento como: satisfação das 

necessidades básicas humanas através do fornecimento de água; usos alternativos da água no 

espaço urbano, irrigação, geração de energia; contribuição para o bem estar da população pelo 

consumo direto e pelas externalidades positivas geradas; tem efeitos na saúde pública (água e 
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esgoto); afeta o meio ambiente (esgoto); contribui, como infraestrutura, para o 

desenvolvimento socioeconômico de uma região.  

Conforme Monteiro (2009), a regulação tarifária de serviços públicos, numa condição 

de monopólio natural, obedece dois mecanismos mais usuais, os baseados em custos totais e 

na rentabilidade; e os baseados em mecanismos de limite de preços. Especificamente no setor 

de saneamento, por ser intensivo em capital, e a regulação tarifária deve garantir a qualidade 

dos serviços prestados e a definição de uma estrutura tarifária deve atender a duas questões 

centrais. A primeira é o desafio intertemporal das eficiências de curto e longo prazo, e a 

segunda relaciona eficiência e equilíbrio financeiro. Os modelos de regulação tarifárias 

tendem a minimizar as ineficiências causadas por assimetrias e conflitos entre a empresa 

detentora do monopólio natural e a agência reguladora. 

Outros aspectos institucionais são relevantes na regulação do saneamento. Em 

particular, há um dilema tarifário: por se tratar de serviço essencial, torna-se um objetivo 

político que resulta em interferência nas decisões técnicas e, como consequência, carrega 

ineficiências (tipicamente, baixo desempenho e altos custos operacionais) que implicam em 

tarifas elevadas. Ao mesmo tempo, a pressão política exige baixas tarifas por serviços 

essenciais para adequação à capacidade de pagamento da população, o que pode produzir 

baixa qualidade de serviço. Tem-se, assim, um círculo vicioso (Anwandter, 2011).  

Note-se que há importantes considerações de equidade envolvidas no desenho de 

sistemas tarifários em saneamento. Pode-se, através da regulação e, especialmente, das 

políticas públicas em geral, buscar a transferência de renda ou de recursos para determinados 

grupos de indivíduos. Isso é feito através de subsídios de várias naturezas ou de determinadas 

obrigações legais e regulatórias, que, na prática, funcionam como subsídios. Por exemplo, um 

objetivo frequentemente perseguido nos sistemas tarifários é a justiça distributiva, que pode 

ser enunciada como o estabelecimento de um vínculo entre as tarifas que afetam um 

determinado indivíduo e a sua capacidade de pagamento. Em um grande número de casos, há 

um dilema entre a eficiência dos sistemas e a equidade entre os indivíduos. Entretanto, há 

casos em que os subsídios se revelam eficientes, seja por reduzirem externalidades negativas, 

por exemplo, no sistema de saúde, seja por afetarem outras falhas de mercado. 
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2.4 Teorias de internacionalização 
 

Dunning (1988, 1997; Dunning e Lundan, 2006) desenvolveu uma formulação 

integrada de três condicionantes do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), que ficou 

conhecida como paradigma eclético ou OLI, em função das siglas dos três condicionantes: 

owenership, location e internalization. Vantagens de propriedade das empresas transnacionais 

já existentes ou potenciais (Ownership); as vantagens de localização de alguns países para 

oferecer ativos complementares (Locational); e as vantagens de internalização 

(Internalization). 

 Para Dunning (2001), as vantagens referentes à propriedade são classificadas entre as 

vantagens específicas da firma. As vantagens de localização, por sua vez, são específicas do 

país receptor do IDE. Em resumo, as estratégias de investimento das empresas transnacionais 

são conseqüência de uma combinação das vantagens de propriedade, localização e habilidade 

de formar parcerias com empresas locais. 

De acordo com esta abordagem integrada da ação das empresas transnacionais, Brewer 

(1993) propôs a classificação do IDE conforme quatro principais tipos de projetos, o primeiro 

do tipo “Resource-seeking projects”, baseia-se no acesso a matérias-primas e à mão-de-obra, 

ambas com custos relativamente baixos. Neste caso, o IDE está associado ao desenvolvimento 

de atividades de exportação de produtos intensivos nos recursos disponíveis nos países 

receptores. 

Um segundo tipo, “Asset-Seeking projects” refere-se aos projetos em que os ativos 

estratégicos de empresas estrangeiras, obtidos por meio da instalação de novas plantas fabris, 

fusões, aquisição ou operações de joint verntures. O objetivo deste tipo de projeto é aproveitar 

sinergias com um conjunto de ativos estratégicos já existentes. Esta sinergia torna-se possível 

por conta da utilização de estruturas que possibilitam atuar em mercados regionais. 

 “Market-seeking projects”, em terceiro lugar, são projetos de investimentos orientados 

para atender o mercado interno dos países receptores do IDE. Este tipo de investimento tem 

um efeito direto de substituição de importação. Podem resultar na criação de comércio nos 

casos em que as novas subsidiárias instaladas se valem de bens intermediários do país de 

origem do investimento no seu processo de produção. 

Por fim, “Efficiency-seeking projects”, refere-se aos projetos voltados para a busca de 

redução de custos de produção. Busca-se a racionalização da estrutura de modo a se 
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aproveitar economias de escala. Isso se torna possível por meio da gestão unificada de 

atividades produtivas geograficamente dispersas. Neste caso, o IDE, é criador de comércio à 

medida que reflete uma estratégia da empresa transnacional baseada na racionalização de suas 

operações e na especialização de suas filiais em uma rede de negócios internacionais 

(Rugman e Verbeke, 1992). 

O modelo de Uppsala foi desenvolvido na década de 1970. Johansson e Vahlne (1977, 

2009) se concentraram no esforço de identificar o processo de internacionalização das 

empresas suecas. A hipótese central deste modelo é a forma gradual de internacionalização 

adotada pelas empresas. Há um processo de envolvimento crescente com os mercados 

externos potenciais. Para conhecer melhor o novo mercado as empresas adotam 

estrategicamente passos gradativos visando aprofundar a relação. Podem iniciar com 

exportações através de agentes, depois por subsidiárias até chegar à produção total no país em 

questão. 

O gradualismo observado na escola de Uppsala faz sentido ao considerar as diferenças 

culturais, institucionais. A compreensão das características do país escolhido para iniciar o 

processo de internacionalização deve ser alcançada com operações neste próprio país, de 

maneira a reduzir possíveis complexidades e incertezas durante as operações. Veiga e Iglesias 

(2002) observam que o modelo de Uppsala é determinista ao ponto de não reconhecer a 

possibilidade de uma empresa não evoluir e se manter em determinado estágio de 

internacionalização, assim como não reconhece quaisquer outras formas estratégicas de 

aumentar ou criar presença internacional, como as situações exploradas por Oviatt e 

Mcdougall (1994) a cerca das empresas que já nascem globais.   

Ainda segundo Veiga e Iglesias (2002), o modelo de Uppsala não explica com 

argumentos suficientes as restrições e dificuldades encontradas pelas empresas para 

avançarem com a internacionalização. Além dos aspectos relacionados às diferenças culturais 

tratados na abordagem de Uppsala, o processo de internacionalização também se relaciona 

com as características dos ativos e capacidade de explorar vantagens do tipo Ownership que, 

segundo Hymer (1960), podem neutralizar as vantagens das empresas locais que já possuam 

conhecimento do mercado. Outras abordagens também devem ser levadas em consideração, 

como a estudada por Vernon (1966) a respeito das fases que compõe o ciclo de vida dos 

produtos em que as características do produto podem determinar a internacionalização das 

operações da empresa; e as teorias de internalização, exploradas por Buckley e Casson (1976, 

2009, 2010), que faz da empresa um organismo capaz de absorver as imperfeições do 
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mercado e custos de transação. 

2.5 Internacionalização em setores de infraestrutura 
 

A teoria da produção internacional de serviços de infraestrutura pode partir de uma 

combinação entre a Microeconomia da Organização Industrial e as principais abordagens 

econômicas de Negócios Internacionais (Turolla, 2010). As principais características 

relevantes da organização industrial do setor de saneamento decorrem do fato de que a 

infraestrutura é marcada por custos fixos muito elevados, e utilizam formas de capital 

altamente específicos. 

Custos fixos elevados tipicamente implicam um trade-off entre eficiência produtiva e 

distributiva. Por um lado, existem importantes economias de escala, de modo que um único 

produtor é capaz de produzir, a custos mais baixos do que dois produtores separadas, 

dividindo o mercado. Por outro lado, o poder de monopólio deste produtor, único e eficiente, 

vai dar-lhe poder para estabelecer um preço acima do custo marginal de produção, uma 

penalidade aos consumidores que distorcem a eficiência alocativa. Para preservar a eficiência, 

os governos costumam conceder direitos de monopólio a um produtor, seja uma empresa 

estatal, ou um operador do setor privado, em último caso, o operador estar sujeito a uma 

regulamentação estrita de preços, investimentos, qualidade e outros assuntos técnicos 

(Braeutigam, 1989). 

Na ausência de concorrência no mercado, diversos países usam a concorrência para o 

mercado, é a chamada competição Demsetz (Braeutigam, 1989), como um atalho para 

impulsionar os preços mais próximos aos custos marginais com menos critério na formação 

dos preços como exemplo, licitantes irão competir em um leilão para uma franquia que 

concede o direito de atender o mercado durante um determinado período, normalmente 15-25 

anos. Embora este arranjo possa ser um substituto da regulação em alguns aspectos, na 

maioria dos casos tem sido utilizado em conjunto com a regulação. 

Os investimentos são de natureza muito específica e complexa, particularmente aqueles 

de tipo greenfield
2 (Sader, 2000). Essas características levam a baixo incentivo ex ante ao 

investimento, também em relação à possível redução no valor dos ativos que normalmente 

                                                           
2 Os investimentos do tipo “greenfield” são considerados projetos incipientes. Ao contrário do "brownfield", 
situação em que se adquire uma empresa com estrutura pronta através de fusões ou aquisições, o "greenfield" 
pressupõe que o investimento seja feito para construção de toda a estrutura inicial para as operações de uma 
empresa. 
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ocorre após o investimento ser feito. Tal irreversibilidade das decisões de investimento faz 

com que os investidores sejam mais conservadores, pelo fato de que vão ficar comprometidos 

até que os investimentos sejam efetuados. Pode ser o caso de creeping expropriation: o poder 

de negociação entre o proprietário privado e o governo pode mudar radicalmente após o 

investimento ser feito, criando espaço para o comportamento oportunista por parte de 

governos futuros que podem aproveitar sua posição de vantagem em relação à posição 

relativamente mais fraca do concessionário privado do projeto. Quando avaliada ex ante, a 

incerteza sobre os retornos futuros é afetada diretamente por essa possibilidade, o que 

influencia o preço no momento em que os retornos do projeto forem calculados. 

Neste contexto, a empresa de infraestrutura típica carrega riscos que são diferentes e 

muitas vezes maiores do que os carregados por empresas médias. De acordo com Sader 

(2000), por trás do investimento direto estrangeiro em infraestrutura em países em 

desenvolvimento na década de 1990 está "a criação de uma indústria completamente nova de 

empresas agora dispostos não só a fornecer equipamentos e serviços, mas a assumir o risco 

comercial envolvido na operação de projetos por longos períodos de tempo". Na verdade, o 

investimento direto estrangeiro em infraestrutura cresceu na década de 1990 e recuou um 

pouco na década de 2000, mas os investimentos internacionais continuam a acontecer, ainda 

que a um ritmo menor do que na década de 1990. 

Sarkar et. al. (1999) encontraram vantagens de pioneiro relacionadas com a natureza 

transitória das janelas de oportunidade de mercado nos mercados de telecomunicações, assim 

como a necessidade de influenciar reguladores, e o mesmo pode se verificar no âmbito da 

indústria de saneamento. Essas janelas de oportunidade surgem a partir do complexo desenho 

dos processos de privatização, incluindo variados tipos de parcerias entre os setores público e 

privado. 

A expansão do mercado depende cada vez mais do sucesso no desenvolvimento de 

modalidades de parceria entre o setor público e o setor privado. À luz dos recursos cada vez 

mais escassos para investir em serviços de infraestrutura, o adequado desenvolvimento de 

parcerias público-privadas é necessária, embora esta seja uma questão bastante sensível 

politicamente. O project finance é o veículo preferido e as suas condições específicas são 

relevantes, como os revisados por Sawant (2010).  

Segundo Souza (2012), as liabilities of outsidership (Johanson e Vahlne, 2009) podem 

desempenhar papel importante na internacionalização de empresas de infraestrutura. Um bom 
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argumento pode ser encontrado em Williamson (2012, p. 337), que previu que as habilidades 

políticas assumem importância especial em circunstâncias nas quais a renegociação é comum 

e talvez vital para a operação lucrativa da franquia. Os ofertantes potenciais que possuem 

habilidades superiores em relação à oferta de mínimo custo, mas que sejam ineptos em lidar 

com a burocracia franqueadora e em influenciar o processo político, são improváveis de 

submeter propostas vencedoras. O conhecimento da burocracia é, tipicamente, bastante 

específico em relação ao país ou local. No entanto, uma fusão entre esta empresa e outra 

empresa com habilidades políticas poderia, potencialmente, produzir não apenas ganhos 

privados, mas ganhos sociais (Williamson, 2012). 

A regulação é, em si, um mundo complexo, e pode envolver um conjunto de diferentes 

atores com os quais a empresa terá de se relacionar . De acordo com Viscusi (1995), 

normalmente, a agência reguladora não é o único ator governamental. O Congresso Nacional, 

o Poder Judiciário são importantes e o Poder Executivo, tanto nacional quanto subnacional, 

também têm participação substancial, juntamente com os poderes legislativos subnacionais, o 

Ministério Público, as organizações sociais, organizações de financiamento nacionais e 

multilaterais, entre outros atores.  

Note-se que cada um desses grupos tem a sua própria agenda. Lidar com os múltiplos 

reguladores e atores relevantes pode exigir uma quantidade significativa de recursos muito 

especializados, notadamente de capital humano conectado às redes sociais e políticas 

relevantes, bem como as competências e habilidades para utilizar essas redes em favor da 

organização. 

Um fator que aumenta a complexidade da análise é que a maioria dos serviços de 

saneamento que operam em países não desenvolvidos permanece por longo período sem 

regulação formal, mas esta é introduzida assim que se decide pela participação do setor 

privado. Em geral, essa regulação é estabelecida sem tradição ou um histórico, ou seja, sem 

passar pela íngreme curva de aprendizado. O momento da criação do marco regulatório é uma 

questão-chave em qualquer esforço de reformas no setor de infraestrutura.  

Somente para citar um exemplo, no caso do Brasil, a regulação formal do setor de 

saneamento foi introduzida pela lei 8.987 de 1995, sendo posteriormente exigida como 

condição de validade dos contratos municpiais pela lei 11.445 de 2.007. Décadas após a 

primeira e seis anos após a segunda, um levantamento da Associação Brasileira das Agências 

Reguladoras (ABAR, 2012) mostrou que os operadores de saneamento em 59% dos 
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municípios brasileiros não estão sujeitos a regulação formal, não cumprindo, portanto, as 

exigências legais. Vários países emergentes apresentam um quadro ainda mais precário em 

relação à regulação do setor de saneamento. 

 

2.5.1 Internacionalização do setor de saneamento 
 

A internacionalização das empresas de saneamento básico é pouco explorada pela 

literatura, principalmente na área de Negócios Internacionais. Entretanto, há casos 

proeminentes de internacionalização de empresas de saneamento básico. Em particular, as 

empresas francesas (originalmente, Lyonnaise des Éaux e Générale des Eaux) são hoje 

transnacionais do setor de saneamento, tendo inclusive se expandido em direção a outros 

serviços de infraestrutura e assumido um caráter de empresas multisserviço, ou multiutilities 

(Sommer, 2001). Alguns autores atribuem uma vantagem competitiva setorial para alguns 

países, particularmente a França, como Clifton, Comín e Fuentes (2007). De fato, não apenas 

um pequeno conjunto de empresas opera os sistemas naquele país, como também essas 

mesmas empresas estão presentes em um grande número de países, sendo as principais 

empresas transnacionais do setor. 

As empresas de saneamento, tipicamente, iniciam sua trajetória em âmbito local, o que 

reflete a natureza tipicamente local dos serviços que prestam. Conforme Clifton, Comín e 

Fuentes (2007), há importantes exceções, mas é típico que, em termos de propriedade e 

gestão, os setores de infraestrutura, incluindo o saneamento estiveram, pelo menos até a 

segunda metade do século XX na Europa, América do Norte e em outros países, circunscritos 

às fronteiras locais ou, no máximo, nacionais. 

O movimento de internacionalização de empresas de saneamento é mais recente que em 

outros setores de infraestrutura. Os motivos para tanto são, em primeiro lugar, as restrições 

ambientais associadas à localização da atividade. Outro fator é o baixo dinamismo 

tecnológico da própria função de produção de serviços de saneamento em comparação com as 

demais indústrias de serviços públicos, como telecomunicações e energia, o que em presença 

de monopólio natural faz com que o número de empresas seja pequeno – poucas delas 

atingem porte e vocação internacional (Corrales, 1998). 

Souza (2012) realizou amplo estudo sobre a trajetória de internacionalização das 

empresas de saneamento, focando particularmente nas maiores empresas por número de 
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conexão, segundo o ranking da Pinsent Mansons de 2010 (Veolia, Suez, Agbar, FCC, United 

Utilities, ACEA, RWE, Saur, Cascal e Biwater), e não encontrou um padrão de 

internacionalização que segue o gradualismo de modelos em termos de etapas sequenciais ou 

de menor distância cultural. 
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3 PROBLEMATIZAÇÃO E HIPÓTESES DA PESQUISA 
 

Doh, Teegen e Mudambi (2004) fizeram a hipótese de que a propriedade privada em 

projetos de infraestrutura de telecomunicações nos mercados emergentes está positivamente 

associada com o nível de desenvolvimento do país receptor e, negativamente, com o nível 

atual da infraestrutura de telecomunicações desse mesmo país. Seu trabalho econométrico 

confirmou suas expectativas, com o PIB per capita para o desenvolvimento e linhas 

telefônicas per capita como proxies. Porém, dadas as idiossincrasias do setor de saneamento, 

vale testar o contexto específico deste setor. As hipóteses foram construídas considerando 

aspectos institucionais e macroeconômicos dos países da amostra, de modo a verificar 

características específicas destas duas abordagens. 

A primeira hipótese busca compreender como os aspectos institucionais influenciam o 

aumento da possibilidade de um país receber investimento direto estrangeiro em saneamento 

básico. Para tornar mais clara a interpretação destes efeitos, foram construídas hipóteses 

complementares para cada medida institucional proposta neste trabalho, baseadas nas 

propostas de La Porta et. al. (1999) e Kaufmann et. al. (2010). A segunda hipótese se baseia 

na expectativa de que a condição da infraestrutura de saneamento básico se relacione 

inversamente com a probabilidade de um país receber investimentos estrangeiros em 

saneamento, neste sentido, o principal argumento seria o de que países com menor 

infraestrutura de saneamento representem um mercado potencial para investidores 

estrangeiros. 

É relevante outro resultado encontrado por Doh, Teegen e Mudambi (2004), os autores 

encontraram uma relação curvilínea entre os riscos associados ao investimento e a 

propriedade privada de infraestrutura de telecomunicações em mercados emergentes. Na 

avaliação desses autores, em linha com a visão da economia dos custos de transação, a 

internalização é mais eficaz em ambientes com níveis de risco intermediário e de valor 

decrescente nos dois extremos (embora por razões diferentes) Doh, Teegen e Mudambi, 2004. 

Novamente, o resultado para o setor de telecomunicações pode ser avaliado no contexto 

específico do setor de saneamento, que possui falhas de mercado diferentes ou em grau 

diverso. Neste sentido, foi desenvolvida a hipótese terceira e última hipótese, buscando 

identificar uma relação quadrática entre o nível de desenvolvimento econômico com a 

probabilidade de receber investimentos diretos em saneamento básico. 
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Hipótese 1: O desenvolvimento institucional tem efeitos sobre o investimento em saneamento 

nos diversos países.  

 

Hipótese 1a: A liberdade de investimentos afeta positivamente o investimento em 

saneamento. 

 

Hipótese 1b: A liberdade fiscal apresenta uma expectativa de relação negativa com o 

investimento em saneamento porque, na medida em que o governo é capaz de 

concentrar mais recursos tributários, conseguiria mobilizar mais recursos para 

fomentar o investimento em saneamento básico, que não são realizados em condições 

normais de mercado devido às falhas de mercado presentes tanto no caráter de 

monopólio natural da operação quanto nas assimetrias informacionais presentes nos 

financiamentos. Note-se que a variável é construída de forma que maiores cargas 

tributárias estão associadas a uma menor liberdade fiscal. 

 

Hipótese 1c: A liberdade do sistema financeiro influencia negativamente o 

investimento em saneamento nos países emergentes pois, tipicamente, os recursos 

destinados ao setor provêm de fomento público; quando o sistema financeiro é 

liberalizado, a tendência é de haver menos recursos (em geral subsidiados) à 

disposição dos investidores para aplicação em sistemas de saneamento. 

 

Hipótese 1d: A corrupção afeta negativamente a probabilidade de um país atrair 

investimentos. Desta maneira, quanto menor a corrupção de um país, maiores as suas 

chances de receber investimentos diretos estrangeiros em saneamento.  

 

Hipótese 1e: A liberdade de negócios influencia positivamente a probabilidade de 

atração de investimentos diretos em saneamento. Desta maneira, quanto maior a 

eficiência governamental diante da regulamentação dos processos necessários para se 

estruturar um negócio, maiores as chances de receber investimento direto em 

saneamento básico. 

  

Hipótese 1f: A liberdade monetária tem efeito positivo sobre a probabilidade de 

receber investimento direto estrangeiro em saneamento básico, dado que tanto os 
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efeitos inflacionários quanto o esforço institucional para o controle de preços podem 

criar incertezas no longo prazo. 

 

Hipótese 1g: A liberdade comercial tem efeito negativo sobre a probabilidade atração 

de investimento direto estrangeiro em saneamento básico. Espera-se que países com 

maior abertura comercial dependam mais de investimentos estrangeiros, como sugere 

o modelo gravitacional. 

 

Hipótese 2: O investimento estrangeiro direto no setor de saneamento é negativamente 

associado ao nível existente de infraestrutura.  

 

Hipótese 3: O investimento direto em saneamento básico assume o comportamento de “U” 

invertido quando relacionado ao desenvolvimento econômico dos países. 
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4 RECURSOS METODOLÓGICOS 

4.1 Abordagem 
 

A abordagem escolhida para o desenvolvimento deste trabalho é predominantemente 

quantitativa. Apesar das limitações apontadas por Santos (2012) em relação ao método 

quantitativo, para este trabalho, pareceu a escolha mais adequada, dada a necessidade de 

sintetizar informações frente à vasta gama de países e seus tipos de investimentos (origem e 

destino). Captar a característica dinâmica dos investimentos diretos estrangeiros, diante da 

complexidade institucional de cada país de forma qualitativa, pareceu estrapolar as limitações 

desta pesquisa. 

Contudo, a escolha da abordagem quantitativa partiu de um início qualitativo, seguindo 

os passos da análise de conteúdo sugerida por André (1987). Independente do tipo de 

abordagem da pesquisa, para facilitar a possibilidade de interpretações, as informações 

precisam ser sistematizadas e categorizadas, como exposto por André (1987). As informações 

podem ser geradas em entrevistas, discursos, mensagens, documentos em geral, informações 

que ilustrem, expliquem ou ajudem a revelar os fenômenos investigados. O que se pretende é 

proporcionar uma melhor compreensão através da análise de conteúdo trazendo ao 

pesquisador um subsídio para a sua adequada utilização. 

É necessário atenção para o risco de que os dados podem ter pouco significado e não 

garantir objetivação, não sendo viável transformar os dados em informação, inviabilizando a 

possíveis interpretações. Gil (2006) alerta ao pesquisador que a análise seja “minuciosamente 

planejada antes de serem coletados os dados”, para evitar retrabalhos, utilizando de esquemas 

básicos de análise. Também, é importante que os dados tenham algum nível de análise, sendo 

que seu modelo de apoio é a possibilidade de sua transcrição, suas referências, a análise de 

seu significado, ou seja, como desenrolou o contexto e a validação dos fatos. 

Segundo Gil (2006), o processo de análise de conteúdo envolve a codificação das 

respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos, resultando na interpretação dos dados. 

Codificação seria o processo pelo qual os resultados obtidos através da avaliação dos 

especialistas são transformados em símbolos que possam ser tabulados. A tabulação é o 

processo de contar os casos que estão nas várias categorias de análise. A análise estatística 

dos dados é desenvolvida em descrição dos dados e a avaliação das generalizações obtidas a 

partir dos dados. 
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Segundo Gil (1999) esta abordagem tem sido frequente para a análise de grandes 

volumes de material coletado. Pode ser utilizado em entrevistas, observação participante e 

revisão documental. Também serve como alternativa para examinar as informações colhidas 

durante estudos avaliativos, por exemplo, exame de documentos e de instrumentos não 

reativos de medida. No entanto, é uma técnica que pode ser utilizada tanto em pesquisas de 

abordagem quantitativa quanto em qualitativa. 

O processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, 

promovido pela análise de conteúdo é organizado em três etapas. De acordo com Bardin 

(1979) e Cappelle (2003), essas etapas compreendem: 

a) Pré-análise: fase de organização e sistematização das ideias, em que ocorre a 

escolha dos documentos a serem analisados, a retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais 

da pesquisa em relação ao material coletado, e a elaboração de indicadores que orientarão a 

interpretação final. A pré-análise pode ser decomposta em quatro etapas: leitura flutuante, na 

qual deve haver um contato exaustivo com o material de análise; constituição do Corpus, que 

envolve a organização do material de forma a responder a critérios de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência; formulação de hipóteses e objetivos, ou de 

pressupostos iniciais flexíveis que permitam a emergência de hipóteses a partir de 

procedimentos exploratórios; referenciação dos índices e elaboração dos indicadores a serem 

adotados na análise, e preparação do material ou, se for o caso, edição; 

b) Exploração do material: trata-se da fase em que os dados brutos do material são 

codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto. A codificação envolve 

procedimentos de recorte, contagem, classificação, desconto ou enumeração em função de 

regras previamente formuladas, e; 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nessa fase, os dados brutos são 

submetidos a operações estatísticas, a fim de se tornarem significativos e válidos e de 

evidenciarem as informações obtidas. De posse dessas informações, o investigador propõe 

suas inferências e realiza suas interpretações de acordo com o quadro teórico e os objetivos 

propostos, ou identifica novas dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material. Os 

resultados obtidos, aliados ao confronto sistemático com o material e às inferências 

alcançadas, podem servir a outras análises baseadas em novas dimensões teóricas ou em 

técnicas diferentes. 

Seguindo as etapas propostas por Bardin (1979) e Minayo (2000) apud Cappelle (2003), 
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esta pesquisa foi estruturada, em princípio, pelo levantamento das teorias de negócios 

internacionais, de organização industrial e economia institucional. Posteriormente, foi 

desenvolvida a problematização do tema, assim como suas hipóteses. Em seguida foram 

levantados dados e informações que permitam testar quantitativamente as hipóteses propostas. 

Por fim, foram descritos os resultados encontrados, as limitações da pesquisa e possibilidades 

de estudos futuros. 

4.2 Ferramenta Econométrica: LOGIT, LOGIT em painel. 
 

O método quantitativo escolhido para este trabalho foi o modelo discreto, dicotômico ou 

de variáveis binárias, LOGIT, em que a variável exógena assume valores binarios, Y=0 ou 

Y=1. Neste estudo, especificamente, Y=0 quando o país não tiver recebido investimento 

direto estrangeiro no setor de saneamento ao longo dos anos da amostra, do contrário, Y=1. 

Desta maneira, a variável dependente se relaciona com a probabilidade de determinado país 

receber ou não investimento direto estrangeiro em saneamento. As variáveis explicativas 

constituem um conjunto ou vetor de características macroeconômicas, microeconômicas e 

institucionais. 

Matematicamente, segundo Johnston e DiNardo (2001) ao partir de uma função linear 

do tipo: ����(�� = 1) 	= 	�	(��); não há precisão ao estimar as probabilidades, pois os 

valores resultantes podem extrapolar os limites entre 0 e 1. Como solução, uma alternativa é a 

de transformar �� em uma função de distribuição. Desta maneira, ao transformar �� em 

uma distribuição normal, como resultado obtemos um modelo do tipo PROBIT. No caso de 

uma distribuição logística, em substituição à distribuição normal, obtem-se um modelo do 

tipo LOGIT, representado matematicamente da seguinte maneira: ����(�� = 1) = �(	��) =
	 ������
��������. Lembrando que: �� = �			1; 	��	�� > 0																					

0; 	��	� !�	���"�á�$� %  

 Ainda Segundo Johnston e DiNardo (2001), o desenvolvimento do modelo LOGIT é 

identico ao do modelo PROBIT, portanto, nos dois casos, deve-se tomar certos cuidados para 

não haver erros de má especificação. Neste sentido, Hoetker (2007) também alerta para certos 

cuidados ao utilizar os modelos dicotômicos do tipo LOGIT e PROBIT nos estudos de gestão 

estratégica. Ao investigar artigos de gestão estratégica que utilizaram modelos dicotômicos, 

Hoetker (2007) identificou quatro problemas mais comuns: a interpretação dos coeficientes, 

modelar interações entre as variáveis, comparação de coeficientes entre grupos e medidas de 

ajuste do modelo, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 1 - Visão geral da aplicação de modelos binários em artigos de gestão estratégica 
(2000-2005) segundo Hoetker, (2007). 

Coeficientes de interpretação (relevante em todos os artigos)  
Não ofereceu nenhuma interpretação da magnitude do efeito de uma variável 64.9% 

Ofereceu uma interpretação incompleta ou incorreta de a magnitude do efeito de uma variável 16.0% 

Modelar interações entre as variáveis relevantes (em 24 artigos)  
Ofereceu uma interpretação incompleta ou incorreta 63.6% 

Comparando os coeficientes entre os grupos (relevantes em 9 artigos)  
Ofereceu uma interpretação incompleta ou incorreta 92.0% 

Medidas de ajuste do modelo (presente em 27 artigos)  
Não identificou plenamente a medida de ajuste prevista 83.3% 

  
Fonte: Adaptado de Hoetker, 2007 

Hoetker (2007) ressalta a importância desta técnica para pesquisas na area de gestão 

estratégica, porém, cuidados devem ser considerados para não incorrer em interpretações 

erradas ou incompletas. Como recomendação para uma melhor prática e aplicação dos 

modelos LOGIT e PROBIT, o autor deixa sugestões a serem seguidas na tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 - Resumo das recomendações de melhores práticas, segundo Hoetker (2007). 

Interpretação dos coeficientes 
Usar representação gráfica, quando possível  
Interpretar as mudanças em probabilidades para valores significativos das variáveis. 

Desconfiar dos valores da probabilidade  
Considere o cálculo do efeito médio sobre todas as observações, em vez de o efeito sobre a observação. 

Termos de interação 
Vá além da interpretação do sinal e significância do coeficiente para o termo de interação 

Usar representação gráfica, quando possível, esta vantagem é ainda maior quando não há interação 

Comparando coeficientes entre grupos 
Não interaja variáveis de interesse com dummies, indicando membros do grupo. Estime cada grupo separadamente. 

Teste de igualdade de variância não observada entre os grupos. 

Use meios robustos de comparação, se a variância não observada é desigual, como teste de Allison (1999) 

Comparar as proporções de coeficientes de acordo com as teorias relevantes. 

Medidas de ajuste do modelo 
Apresentar uma medida do modelo, ajustando ou não. Ambas as abordagens têm validade. 

Identificar plenamente qualquer medida que você está apresentando. Prefira pseudo R2 de Efron (1978)  

Lembre-se que as medidas de pseudo-R2 não correspondem ao R2 do modelo OLS. 

Cautela em ajustar o modelo pela porcentagem de previsões corretas. 
Fonte: Adaptado de Hoetker, 2007 
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Como a base de dados construída para este trabalho apresenta observações para 16 anos 

(1995 a 2011), propõe-se estimar um modelo de corte longitudinal e dicotômico (LOGIT em 

painel) com vistas a testar efeitos dinâmicos temporais que o modelo LOGIT (pooled) não 

conseguiria captar com grande controle. As características do modelo LOGIT em painel, neste 

caso, permitem controlar o efeito não observado na escolha dos países de destino dos 

investimentos estrangeiros diretos em saneamento básico. Apesar da possibilidade de 

controlar o efeito não observado nos modelos em painel, optou-se por também utilizar uma 

regressão LOGIT (pooled) em complemento à análise dos resultados. O fato de não haver 

como controlar o efeito não observado com a regressão LOGIT (pooled), esta permite que se 

considere o universo dos dados levantados, sem que haja eliminação pelo controle fixo ou 

aleatório (Wooldridge, 2002). 

Foram construídas três regressões para o mesmo conjunto de variáveis 

explicativas. Na primeira, optou-se por não controlar o efeito não observado, utilizando uma 

regressão LOGIT (pooled) considerando o universo da base de dados como um fator estático. 

Em seguida, foram construídas duas regressões utilizando o LOGIT em painel, na primeira, o 

controle do efeito não observado é considerado aleatório. Na segunda, o controle do efeito 

não observado é considerado fixo. As diferenças encontradas entre as regressões serão 

discutidas na seção de resultados. Com base em (Wooldridge, 2002), optou-se por submeter 

os modelos LOGIT em painel ao teste de Hausman3, em que se refutou a hipótese nula de que 

os efeitos não observáveis não são sitemáticos, portanto, o teste de Hausman indica que, para 

as regressões apresentadas neste trabalho, o modelo de LOGIT em painel com efeito fixo 

apresente maior robustez. O fato de o teste de Hausman sugerir maior robustez ao modelo 

com efeito fixo, não implica no abandono do modelo de efeito aleatório, este último também 

foi interpretado na seção de resultados, e corroborou para a segurança na confirmação de 

algumas hipóteses, principalmente nas que as variáveis testadas apresentaram significância 

nos dois modelos. 

 

4.3 Técnicas de coleta e tratamento dos dados 
 

Com base nos passos sugeridos por Gil (1999), Bardin (1979), Minayo (2000) apud 

Cappelle (2003) após o levantamento das teorias relevantes para este estudo, esta seção 

                                                           
3 Resultados do teste de Hausman disponíveis na seção de anexos ao fim deste trabalho. 



27 

 

apresenta como os dados foram explorados e tratados. Para identificar os investimentos 

diretos estrangeiros em saneamento nos países emergentes, foram usados os dados do World 

Bank Private Participation in Infrastructure Database - PPI World Bank
4 compreendendo o 

periodo de 1995 a 2011. Todos os projetos de todos os países disponíveis nesta base foram 

selecionados e organizados de maneira a identificar os países que receberam, os que não 

receberam e os que enviaram investimento direto estrangeiro no setor de saneamento. 

Os dados obtidos do Bank Private Participation in Infrastructure Database (PPI World 

Bank) não incluíam para todos os anos os valores de investimento direto estrangeiro em 

sanemaneto, como agravante, no caso dos países e projetos que constavam os valores de 

investimento, estes valores eram contabilizados como investimentos efetivos já no ano em 

que o projeto de saneamento foi negociado, em outras palavras, o investimento total do 

projeto é considerado como investimento direto no ano em que o projeto foi aprovado. Como 

se sabe, os investimentos em saneamento básico (e em outros setores regulados com altos 

valores de investimento inicial) são distribuídos ao longo dos anos do projeto e não devem ser 

considerados como investimentos realizados no ano que o projeto foi aprovado. Para 

contornar o problema da falta destes valores para a variável dependente (investimento direto 

em saneamento básico), fez-se a opção de utilizar um modelo discreto (ou dicotômico) do tipo 

LOGIT. Desta maneira, ao invés de a variável dependente assumir valores em unidades 

monetárias, passou a assumir valores binários. Para poder compor a variável dependente com 

valores binários, foram classificados os países da amostra de maneira a identificar os que 

receberam e os que não receberam investimento estrangeiro direto em saneamento básico em 

cada ano, de 1995 a 2011. Os países que receberam estes investimentos em determinado ano, 

assumiram o valor 1 para a variável dependente, já os que não receberam, assumiram o valor 

0 (zero) para a variável dependente. 

Contornado o problema da falta de dados com os valores dos investimentos estrangeiros 

diretos em saneamento, fez-se o esforço de coletar as variáveis explicativas a serem testadas 

com o modelo LOGIT. Para as variáveis institucionais, baseadas em Kaufmann et. al.(2010) e 

La Porta et. al. (1999), que serão descritas com maiores detalhes na seção a seguir, foi 

utilizada a base de dados da Heritage Foundation, que apresenta para diversos países os graus 

de liberdade econômica. As variáveis econômicas e outras de controle, que também serão 

descritas na seção a seguir, foram obtidas através da base de dados do Banco Mundial. 

                                                           
4 Disponível em: http://ppi.worldbank.org/ 
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Após a coleta, as variáveis foram organizadas em Excel, de maneira a compatibilizar as 

três fontes dos dados (PPI, Banco Mundial e Heritage Foundation), a grafia dos nomes dos 

países foi padronizada para facilitar a organização da base de dados. Além disso, foi atribuído 

um número para cada país (código) para poder empilhar as informaçõe e facilitar o tratamento 

no software estatístico STATA. Com a base de dados pronta e gravada no STATA, todos os 

testes econométricos e modelos LOGIT cross section e LOGIT em painel com efeito fixo e 

aleatório, foram gravados em uma rotina (Do File), eu integra o anexo desta dissertação. 

Desta maneira, a reprodução da modelagem pode ser feita com maior precisão, sendo possível 

investigar enganos ou mesmo dar continuidade à pesquisa. 

5 DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados World Bank Private Participation in Infrastructure Database - PPI World 

Bank refletem projetos de infraestrutura dos setores de energia, telecomunicações, transporte 

e saneamento. Os dados de saneamento, selecionados para este trabalho, englobam tratamento 

e distribuição de água potável e coleta e tratamento de resíduos sólidos. Os tipos de projetos 

estão classificados de acordo com o quadro a seguir. 

 

Quadro 3 - Tipos de projetos inclusos na Base de dados do PPI 

• Management or lease contracts 
• Concessions 
• Greenfield  
• Privatization or divestiture 

 Fonte: PPI World Bank, Methodology expanded, 2007 
 

 
Os países de destino dos investimentos, que fazem parte da base de dados do PPI, 

foram classificados pelo Banco Mundial como low - or middle-income, e pertencem às seis 

regiões emergentes identificadas pelo Banco mundial, conforme quadro 4. 
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Quadro 4 - Regiões captadas pela base de dados do PPI 

Leste da Ásia e Pacífico 
Europa e Ásia Central 
América Latina e Caribe 
Oriente Médio e Norte da África 
Sul da Ásia 
África sub-saariana 

 Fonte: PPI World Bank, Methodology expanded, 2007 
 

 
 

Para este estudo, os dados da base do PPI selecionados formam um conjunto de 63 

países, com observações de 1995 ao ano 2011. Também é possível observar que entre os 63 

países selecionados, ao longo dos 16 anos observados, os projetos de investimento direto 

estrangeiro em saneamento básico representam 14,7% dos casos. Conforme o quadro abaixo.  

 

Quadro 5 - Descrição da base de dados 

Atributo Valor 
Número de países da amostra 63 países (Albânia a Zâmbia) 
Número de anos da amostra 16 anos (1995 a 2011) 

Casos do painel (países x anos) 1.008 casos 
Casos com valor 1 (recebeu IDE) 148 casos 

Percentual do total de casos 14,7% do total 
Casos com valor 0 (não recebeu IDE) 923 casos 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a base elaborada com dados do PPI, empresas de 35 países realizaram 

investimentos diretos em saneamento nos mercados emergentes. Apesar de o volume de 

investimento das empresas pertencentes ao grupo dos países desenvolvidos ser maior, o 

número de países emergentes que tiveram empresas investindo no exterior supera o número 

de países desenvolvidos, conforme demonstra o Gráfico 1. Os países desenvolvidos que mais 

investiram em saneamento básico no período considerado neste estudo (1995 a 2011) foram: 

França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, e Estados Unidos. A dinâmica destes 

investimentos pode ser observada com maiores detalhes na matriz de origem e destino dos 

investimentos estrangeiros diretos em saneamento básico, construída com base nos dados do 

Banco Mundial (PPI) e disposta na seção de anexos. 
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Gráfico 1 - Origem dos investimentos diretos em saneamento 

 

 

Para medir as características institucionais dos países da amostra foram utilizadas 

variáveis selecionadas da Heritage Foundation
5, que possui dados para 185 países de 1995 a 

2013, com base no levantamento bibliográfico utilizado na construção das lentes teóricas que 

guiam este trabalho, principalmente nas variáveis institucionais identificadas por Kaufman et. 

al. (2010) e La Porta et. al. (1999), as variáveis institucionais são descritas a seguir. 

• Liberdade fiscal. Refere-se à carga tributária imposta pelo governo, incluindo todas as 

formas de tributação direta e indireta. O índice é composto por uma média ponderada 

dos índices de alíquotas marginais sobre a renda individual e sobre a renda 

corporativa, além da carga tributária total em percentual do PIB do país. Trata-se, 

portanto, de uma medida quantitativa do peso da tributação. Note-se que esta não 

inclui efeitos indiretos derivados, por exemplo, da burocracia na administração 

tributária e no esforço de conformidade dos contribuintes com os fiscos nacionais e 

subnacionais, que são de alta relevância em alguns países, sendo esta uma limitação 

do uso desta variável. 

• Liberdade de investimentos. É uma medida da liberdade dos fluxos de investimento, 

em que empresas possam movimentar recursos, internamente ou para fora do país, 

sem que haja restrições excessivas. Sabe-se que os países possuem diferentes regras de 

controle, que acabam por reduzir a liberdade de movimentação dos investimentos 

                                                           
5 Disponível em: http://www.heritage.org/ 

48.6%

51.4%

Desenvolvidos

Emergentes

Fonte: Elaboração própria.
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estrangeiros ou mesmo domésticos. Em alguns países, certas indústrias são fechadas 

para o investimento estrangeiro, em outros, características institucionais como: 

regulamentação do trabalho, corrupção, burocracia, infraestrutura precária, condições 

políticas e de segurança, afetam a medida de liberdade de investimento. 

• Liberdade financeira. É uma medida de eficiência do sistema bancário assim como da 

independência do controle governamental sobre o setor financeiro do país. Por 

exemplo, bancos e outras instituições de propriedade estatal tendem a reduzir a 

competição e, em geral, reduzem o nível de serviços financeiros disponíveis quando 

estão presentes. 

• Liberdade de negócios. Esta medida oferece um indicador geral das dificuldades 

encontradas para se abrir ou encerrar um determinado negócio. Neste sentido, é 

considerada a eficiência governamental na regulação dos negócios, como volume de 

procedimentos para a legalização de determinada empresa, custos e tempo para a 

obtenção licenças ou a taxa de recuperação no caso do encerramento de um negócio. 

Esta medida varia de 0 a 100, em que o valor 100, indica um ambiente mais livre para 

os negócios. 

• Liberdade monetária. É uma medida da estabilidade de preços e do controle 

inflacionário de determinado país. De acordo com esta escala, tanto a inflação quanto 

o excesso de políticas no controle de preços indicam distorções no mercado. Esta 

medida varia de 0 a 100, em que o valor 100 representa um ambiente mais livre das 

distorções proporcionadas pela inflação e pelas intervenções de controle de preço. 

• Liberdade de comércio. Esta medida considera as barreiras tarifárias e não tarifárias 

que afetam as importações e exportações de determinados países. Para captar as 

variações das tarifas aplicadas em diferentes produtos, esta escala se vale de uma 

ponderação média que considera, entre outras variáveis, os custos dos procedimentos 

alfandegários, questões regulatórias, direito antidumping e compensatório, cotas de 

importações. Também considera intervenção do governo através de subsídios e 

políticas de proteção à indústria doméstica. De acordo com a escala, quanto mais 

próximo de 100, maior a liberdade de comércio. 

• Liberdade de corrupção. Esta medida busca captar as incertezas ou inseguranças 

criadas no ambiente, causadas pela corrupção. Como base, são utilizados os dados da 

Transparency International’s Corruption Perceptions Index (CPI), em que quanto 

mais próximo de 100, menor a corrupção encontrada no país. 
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Além das variáveis institucionais, foram utilizadas variáveis econômicas como PIB 

per capita, investimento direto estrangeiro, grau de abertura comercial, assim como as 

variáveis de controle: expectativa de vida e população urbana. Estas variáveis foram obtidas 

da base de dados do Banco Mundial6, tanto o PIB per capita quanto o investimento direto 

estrangeiro estão medidos em dólares, o indicador de abertura comercial foi construído a 

partir da soma das importações e exportações de cada país em relação aos respectivos valores 

do PIB em cada ano. 

As variáveis macroeconômicas selecionadas para este estudo tiveram como base a 

investigação de Turolla (2012) sobre a internacionalização do saneamento em países da 

América Latina. Turola (2012) encontra correlações significativas de indicadores 

macroeconômicos e a ocorrência de investimento direto estrangeiro na América Latina. Neste 

sentido, foram testadas variáveis como: PIB per capita, população, expectativa de vida, acesso 

à agua e ao saneamento de qualidade e fluxos de investimento direto. As correlações 

encontradas por Turolla (2012) estão dispostas no Quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6 – Correlação de variáveis selecionadas com a ocorrência de IDE 

 

Correlação com IDE Média Desvio Padrão 

Tamanho da população 30,30% 22,0 42,4 

PIB per capita 12,80% 10424,46 6395,85 

Juros % PIB -7,60% 17,2 5,9 

Densidade -54,80% 106,9 148,3 

Mortalidade -23,90% 27,3 29,5 

Água 27,30% 91,5 7,7 

Saneamento 8,90% 79,1 20,6 

Fluxo de IDE % PIB 1,25% 3,66 3,06 

Fonte: Turolla (2012) 

                                                           
6 Disponível em: http://data.worldbank.org/ 
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Turolla (2012) também confirma, de maneira qualitativa, a hipótese da ocorrência de 

investimento direto estrangeiro em saneamento na América Latina de acordo com janelas de 

oportunidade.  Desta maneira, as reformas mais intensas na década de 1990 em países latino 

americanos, puxadas por orgãos multilaterais, que contribuiram para uma maior abertura 

econômica, contribuiram para a entrada de investimentos diretos, conforme observado por 

Ramamurti (2001). Por outro lado, também foi observado por Turolla (2012) que os 

investimentos diretos estrangeiros em saneamento não acompanham os fluxos gerais de 

investimento direto, como observado no quadro 6. 
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6 RESULTADOS 
 

Além dos modelos de LOGIT em painel com efeitos fixos (FE) e aleatórios (RE), 

também foi estimado um modelo de LOGIT (pooled), cujos resultados são muito próximos 

aos resultados do modelo em painel com efeitos aleatórios. Os resultados do modelo pooled 

foram mantidos no Anexo. Porém, não foi feita análise sobre estes resultados, tendo em vista 

a alta proximidade com o modelo em painel de efeitos aleatórios. Os resultados obtidos nos 

modelos de LOGIT em painel de RE e FE, assim como a expectativa teórica a priori dos 

coeficientes, são apresentados no Quadro 7 a seguir. 

 

QUADRO 7 – Coeficientes dos modelos LOGIT painel, efeito fixo (FE) e aleatório (RE). 

 Expectativa teórica 

a priori do 

coeficiente 

Coeficiente - RE  

(p-valor entre 

parênteses) 

Coeficiente -FE  

(p-valor entre 

parênteses) 

Liberdade de 

corrupção 
– 

-0,0157 

(0.126) 

-0,0245  

(0.108) 

Liberdade fiscal 
+ 

0,00192 

(0.862) 

0,0355* 

(0.086) 

Liberdade de 

negócios 
+ 

0,0335*** 

(0.007) 

0,0205 

(0.224) 

Liberdade 

monetária 
+ 

0,0130 

(0.16) 

0,0185 

(0.225) 

Liberdade de 

comércio 
– 

0,00131 

(0.885) 

0,00734 

(0.622) 

Liberdade de 

investimento 
+ 

0,0325*** 

(0.001) 

0,0324** 

(0.014) 

Liberdade 

financeira 
– 

-0,0179** 

(0.04) 

-0,00842 

(0.486) 

Investimento direto 

total recebido 
+ 

8,11e-05*** 

(0.000) 

4,14e-05* 

(0.09) 

PIB per capita 
+ 

0,000274 

(0.168) 

0,000394 

(0.218) 

PIB per capita2 – -5,20e-08*** -5,05e-08** 
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(0.005) (0.047) 

Grau de abertura 

comercial 
– 

-0,00658* 

(0.076) 

-0,0108 

(0.317) 

Expectativa de vida 
– 

0,0365 

(0.13) 

-0,0447 

(0.604) 

População urbana 
+ 

0,0115 

(0.212) 

0,0587 

(0.445) 

Acesso à água 
– 

-0,0107 

(0.167) 

-0,103* 

(0.054) 

Constante 
 

-7,693*** 

(0,000) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

O Quadro 8 destaca as variáveis que são significativas em cada um dos modelos, 

sendo que as variáveis que são significativas em ambos os modelos estão em negrito. Neste 

último caso foram identificadas basicamente duas variáveis, com efeito positivo (relação 

direta) com a probabilidade de receber investimento em saneamento: liberdade de 

investimento e o volume de investimento direto estrangeiro recebido em todos os setores. 

 

Quadro 8 – Sumário de resultados dos modelo de LOGIT em painel com efeitos fixos e 

aleatórios. 

 Modelo RE (efeito aleatório) Modelo FE (efeito fixo) 

Efeito positivo 

(relação direta) 

Liberdade de 

investimento*** 

Investimento direto 

recebido*** 

Liberdade de negócios*** 

Liberdade do investimento** 

Investimento direto 

recebido* 

Liberdade fiscal* 

Efeito negativo 

(relação inversa) 

Liberdade financeira** 

Grau de abertura comercial* 

Acesso a água* 

Relação do tipo “U 

invertido” 

PIB per capita PIB per capita 

Nota: *** Significativo a 1%   ** Significativo a 5%  * Significativo a 10% 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Ao testar a variável “liberdade de investimento” confirma-se a hipótese 1a, em que há 

a expectativa de relação positiva entre o maior grau de liberdade de investimento e a maior 

probabilidade de receber investimento direto estrangeiro em saneamento básico. No modelo 

de LOGIT em painel com efeitos aleatórios, esta variável foi significativa a 1%, enquanto que 

nos modelos de efeitos fixos, apresentou significância a 5%. A variável de liberdade de 

investimento busca medir a facilidade de mobilizar investimentos domésticos ou estrangeiros, 

para isso, considera características institucionais como regulamentação do trabalho, 

corrupção, burocracia, condições de infraestrutura, condições políticas e de segurança para se 

investir. Desta maneira, faz sentido afirmar que quanto maior a liberdade de investimento, 

maiores as probabilidades de um país receber investimento estrangeiro direto em saneamento 

básico. 

A variável liberdade fiscal tem uma expectativa de relação negativa por que, na 

medida em que o governo é capaz de concentrar mais recursos, tipicamente consegue 

mobilizar mais recursos para fomentar o investimento em saneamento básico. Assim, a 

expectativa quanto a esta variável não foi confirmada (hipótese 1b) no modelo de efeitos 

fixos, que apresentou relação positiva, significativa a 10%, mas não no modelo de efeitos 

aleatórios em que a variável não apresentou significância. Como esta variável é medida pela 

carga tributária e pela tributação direta e indireta, estando relacionada ao tamanho do 

governo, é possível que governos mais pesados, que tributam mais, tenham também menor 

capacidade institucional para coordenar ou gerenciar esses investimentos, ainda que tenham 

mais volume financeiro para mobilizarem recursos com este fim.  

Quanto à liberdade financeira (Hipótese 1c), esta variável apareceu influenciando 

negativamente a atração de investimentos diretos em saneamento nos países emergentes da 

amostra no modelo de efeitos variáveis, mas não se mostrou significativa no modelo de 

efeitos fixos. Assim, pelo menos no modelo de efeitos aleatórios esta variável apresentou 

sinal consistente com a expectativa teórica a priori sobre seu coeficiente. A lógica subjacente 

é que, conforme Turolla, Gondim e Gabrielli (2013, p. 42), o crédito à infraestrutura nos 

diversos países é fortemente concentrado em fontes de fomento público e, em geral, são 

recursos subsidiados pelos governos. Dessa forma, quando o sistema financeiro é liberalizado, 

a tendência é de haver menos recursos com taxas subsidiadas à disposição dos investidores 

para aplicação em sistemas de saneamento. 

Quanto à corrupção, a hipótese 1d, de que a corrupção tem efeito negativo sobre a 

atração de investimentos não foi confirmada pelo modelo, tendo em vista que a variável 

específica não se mostrou significativa. Um possível motivo para este fato é que a corrupção 
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pode ter efeito ambíguo sobre os incentivos à entrada. Se por um lado inibe empresas 

entrantes, como era de se esperar, por outro lado, pode atrair determinados tipos de entrantes, 

mais habituados às práticas não convencionais, o que é comum no setor de saneamento.  

De forma relacionada, Williamson (2012) argumenta que é improvável que licitantes 

que sejam eficientes em termos técnicos, mas que sejam ineptos em lidar com a burocracia 

franqueadora e em influenciar o processo político; submetam propostas vencedoras em leilões 

de franquia. Assim, as habilidades político-institucionais são relevantes para participantes de 

leilões de franquia para sistemas de saneamento e podem ser até mesmo socialmente 

desejáveis. Neste sentido, ambientes marcados por corrupção podem ser trabalhados de 

melhor maneira por empresas detentoras deste tipo de habilidade, assim como o próprio 

ambiente institucional mais complicado pode atraí-las sinalizando uma vantagem, o que 

poderia explicar o motivo pelo qual a variável corrupção não se mostra significativa no 

contexto deste modelo econométrico. 

A hipótese 1e referente à relação positiva entre liberdade dos negócios e a 

probabilidade de atrair investimentos diretos em saneamento básico foi confirmada pelo 

modelo LOGIT em painel com efeitos aleatórios com significância a 1%. No entanto, no 

modelo com efeitos fixos, a variável extrapolou os valores aceitáveis de significância. Esta 

variável capta a eficiência governamental em relação ao ambiente na regulação dos negócios, 

volume de procedimentos para a legalização dos negócios, custos e tempo para a obtenção 

licenças. Dada que há pequena variação desta medida em relação a cada país apresentado na 

amostra ao longo dos anos, uma hipótese para a explicação da diferença na captação dos 

efeitos desta variável entre os modelos de efeito fixo e aleatório, é que o modelo de efeito fixo 

pode ter considerado a estabilidade da variável de liberdade de negócios como parte dos 

efeitos fixos não observáveis, reduzindo o número de observações e diminuindo a 

significância das variáveis. 

A hipótese 1f, relacionada aos efeitos da estabilidade de preços, e a hipótese 1g 

relacionada à liberdade comercial e ao fato de países com maior abertura comercial 

dependerem mais de investimento estrangeiro em saneamento, com base no modelo 

gravitacional, não apresentaram valores de significância relevantes, portanto, não foram 

confirmadas através das variáveis institucionais. Particularmente, a hipótese 1g foi testada em 

duas frentes. A primeira é referente ao âmbito institucional, através da variável de liberdade 

comercial, que considera características como: barreiras tarifárias (e não tarifárias), custos dos 

procedimentos alfandegários, questões regulatórias, direito antidumping e compensatório, 

quotas de importações, intervenções governamentais através de subsídios e políticas de 
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proteção à indústria doméstica. Como exposto anteriormente, esta variável extrapolou os 

valores ideais de significância, e portanto, não foi suficiente para confirmar a hipótese.  

No entanto, na segunda frente, esta mesma hipótese foi testada no âmbito 

macroeconômico, através do grau de abertura econômica (soma de exportações e importações 

em relação ao PIB). Esta variável foi significativa a 10% no modelo de LOGIT em painel 

com efeitos aleatórios. Apesar de não ter sido significativa no modelo com efeitos fixos, cabe 

uma discussão a cerca das possíveis explicações para a diferença entre os resultados para estas 

duas variáveis nos dois modelos. 

Os aspectos institucionais que foram medidos na variável “liberdade comercial” não 

refletiram efeitos sobre a probabilidade de receber investimentos diretos. De fato, o 

comportamento do fluxo de comércio difere dos fluxos de investimento direto, portanto, esta 

pode ser uma possível explicação para que os aspectos institucionais relevantes no comércio 

internacional não tenham efeitos significativos sobre os investimentos diretos, ao menos nos 

de saneamento básico. A ótica macroeconômica faz mais sentido em relação ao aspecto 

gravitacional construído na hipótese 1g, principalmente por dimensionar a corrente de 

comércio de um país em relação ao tamanho de sua economia. Talvez por este motivo, a 

medida do grau de abertura comercial tenha apresentado significância no modelo de LOGIT 

em painel com efeito aleatório. Pelo fato de o modelo com efeito fixo não ter sinalizado 

significância para esta variável, considerou-se como insuficiente os resultados do esforço para 

confirmar esta hipótese. No entanto, um olhar mais atento para este aspecto pode lançar luzes 

sobre esta investigação. 

Foi confirmada a hipótese 2, referente à relação inversa entre a infraestrutura existente 

de saneamento básico e o aumento da probabilidade de se receber investimentos estrangeiros 

diretos neste mesmo setor. Esta hipótese foi baseada na ótica da demanda por saneamento 

básico. Neste sentido, quanto menor o acesso da população aos serviços de saneamento 

básico, maiores seriam os incentivos dos investidores a permearem nestes mercados, 

aumentando a probabilidade de um país nestas condições receber os investimentos. A variável 

para testar esta hipótese, chamada de acesso à água, reflete o percentual da população 

atendida pelos serviços de saneamento foi significante a 10% no modelo de LOGIT em painel 

com efeitos fixos. Apesar de não ter apresentado significância no modelo de efeitos 

aleatórios, como o teste de Hausman sugeriu que o modelo de efeitos fixos possui maior 

robustez, considerou-se suficiente para confirmar a hipótese.  

Quanto ao PIB per capita, foi avaliada a possibilidade de uma relação quadrática, para 

testar a hipótese 3 de que a renda per capita tem efeito não linear sobre a probabilidade de 
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investimento em um país. Note-se que o coeficiente do PIB per capita não apresentou 

significância estatística quando estimado no modelo que inclui a mesma variável quadrática. 

Porém, esse fato não prejudica a identificação de uma relação de “U invertido”, na linha do 

que encontraram Doh, Teegen e Mudambi (2004, p. 243). Estes autores testaram a presença 

de uma relação de “U invertido” entre os riscos de investimento e o percentual de participação 

privada em projetos de infraestrutura e encontraram que a variável linear não é significativa a 

5% (somente a 10%), mas a relação que encontraram para a variável quadrática foi 

significativa ao nível de 5%, validando a relação. 

A confirmação da hipótese 3 indica a existência da relação não linear entre o PIB per 

capita e a probabilidade de determinado país receber investimento direto estrangeiro em 

saneamento. A relação de “U invertido” foi observada tanto no modelo de LOGIT em painel 

com efeitos fixos, quanto no modelo de efeitos aleatórios, como demonstram os gráficos a 

seguir. 

 

Gráfico 2 – Probabilidade de receber investimento direto estrangeiro em relação ao PIB 
per capita: Efeitos marginais obtidos no modelo LOGIT em painel com efeitos 

aleatórios. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 3 – Probabilidade de receber investimento direto estrangeiro em relação ao PIB 
per capita: Efeitos marginais obtidos no modelo LOGIT em painel com efeitos fixos. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A relação de “U” invertido entre PIB per capita e os efeitos sobre a probabilidade de 

receber investimento direto estrangeiro em saneamento básico, apresentada nos gráficos 

acima, indica que, ao considerar PIB per capita como medida de desenvolvimento econômico 

de um país, os países com menor desenvolvimento tendem a apresentar probabilidades 

crescentes na atração dos investimentos diretos em saneamento. Porém, a partir de 

determinado nível de desenvolvimento econômico (PIB per capita), os países tendem a 

reduzir esta probabilidade. Este argumento corrobora com a ideia de que países com menor 

grau de desenvolvimento têm maiores necessidades de investimento em saneamento básico e 

menores condições de ter este investimento atendido pelo estado ou pelo setor privado 

doméstico, fatores que aumentam as chances de entrada do investimento direto estrangeiro 

condicionadas ao nível de desenvolvimento econômico em que o país se encontra. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo central investigar os fatores que influenciam a 

escolha do destino dos investimentos diretos estrangeiros de saneamento básico em países 

emergentes. As variáveis explicativas propostas, de características institucionais e 

econômicas, ofereceram pistas sobre a direção em que as chances de um país receber 

investimento direto estrangeiro neste setor caminham. Cabe aqui ressaltar a importância do 

setor de saneamento básico para o desenvolvimento de um país, oferecer acesso à água e ao 

tratamento adequado do esgoto é essencial para garantir condições mínimas de vida para a 

população de quaisquer países. Países mais pobres costumam ter grandes dificuldades para 

oferecer os serviços de saneamento para a população. Mesmo o Brasil, que não está entre os 

países mais pobres, caminha a passos lentos rumo a universalização do serviço. É um setor 

complexo, com efeito direto sobre as condições de vida das pessoas, e que além de pressupor 

grandes volumes de investimento, necessita da ampla regulação comum nos monopólios 

naturais. É neste cenário de incertezas que os investidores buscam oportunidades entre os 

países, este trabalho buscou explicações para compreender alguns dos efeitos que tornam 

maiores as possibilidades de países emergentes receberem investimento direto em 

saneamento. 

A primeira hipótese buscou verificar em que medida o desenvolvimento institucional 

dos países tem efeito sobre estes investimentos. Nesta tentativa, as variáveis medidas pela 

Heritage Foundation de liberdade de investimentos, liberdade dos negócios, liberdade 

financeira e liberdade fiscal, foram as que melhores indicaram efeitos institucionais sobre as 

possibilidades de receber investimentos estrangeiros diretos em saneamento básico. A 

começar pelo ambiente de investimento e negócios, de acordo com os resultados oferecidos 

neste trabalho, características que sinalizem maior eficiência governamental sobre a 

regulamentação de processos relativos à estruturação de um negócio, assim como maior 

liberdade e transparência em relação os investimentos, sejam domésticos ou estrangeiros, 

resultam em efeitos positivos sobre a atração destes investimentos. Outra variável 

institucional que se mostrou significativa neste trabalho, foi a referente à liberdade financeira, 

que seguiu a expectativa a priori de ser negativamente relacionada aos investimentos em 

saneamento, que conforme apontado por Turolla, Gondim e Gabrielli (2013), dependem em 

maior grau de financiamento público. 

A segunda hipótese, em que o nível existente de infraestrutura de saneamento se 

relaciona de maneira inversa aos investimentos diretos estrangeiros foi confirmada, e se 
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mostrou contrária aos achados de Doh, Teegen e Mudambi (2004) para o setor de 

telecomunicações, em que a relação pré existente de infraestrutura foi positivamente 

associada aos investimentos. Apesar de ambos os setores de infraestrutura serem regulados e 

apresentarem outras características similares, o setor de saneamento pode ter se diferenciado, 

em relação aos níveis pré existentes de infraestrutura, devido a carência destes serviços nos 

países emergentes, que reflete uma grande demanda potencial, com incentivos para 

mobilização política, fatores que podem aumentar as chances dos países receberem 

investimento. 

A 3º hipótese, e talvez a mais interessante deste estudo, encontrou uma relação de “U 

invertido” entre o PIB per capita e a probabilidade de receber investimento direto estrangeiro 

em saneamento básico. Este resultado reflete a ideia de que até determinado nível de 

desenvolvimento econômico (medido pelo PIB per capita), países tem probabilidades 

crescentes de receberem investimento direto no setor. Porém, a partir de determinado nível de 

desenvolvimento econômico, os países podem adotar um comportamento de “Crowding Out” 

em relação à estes investimentos. Uma das explicações para este efeito pode ser dada se 

considerarmos que, ao passo em que o país se desenvolve (e aumenta seu PIB per capita), 

depende menos de investimentos estrangeiros, ou mesmo, precisa menos de investimentos em 

saneamento, dado que estes investimentos podem ter sido alavancados simultaneamente ao 

passo em que o país se desenvolvia. 

Os resultados encontrados no esforço de confirmar as hipóteses construídas neste 

trabalho apontaram para algumas características institucionais, assim como ao nível de 

desenvolvimento econômico, medido pelo PIB per capita, e o nível pré existente de acesso 

aos serviços de saneamento básico. No entanto, o tema oferece diversas limitações, como por 

exemplo o acesso aos valores efetivos de investimento direto em saneamento nos países 

emergentes. A aplicação de um modelo dicotômico pareceu contornar este problema, mas 

certamente não oferece a mesma riqueza de interpretações que seria possível obter através dos 

valores destes investimentos. 

Não se teve a pretensão neste trabalho de interpretar os efeitos marginais (marginal 

effects) dos coeficientes enquanto sua grandeza ao influenciar a probabilidade de receber 

investimentos diretos no setor de saneamento. Considerou-se satisfatório a interpretação da 

direção em que estas variáveis se comportaram, principalmente pela coerência em relação às 

expectativas a priori, construídas pelas lentes teóricas. No entanto, os efeitos marginais de 

todas as variáveis dos modelos fazem parte da seção de anexos deste trabalho.  



43 

 

Com esta mesma abordagem metodológica ou econométrica, podem ser desenvolvidos 

outros trabalhos para os setores regulados, principalmente os de infraestrutura. A própria base 

de dados oferecida pelo Banco Mundial (PPI) inclui investimentos nos setores de energia, 

transportes terrestre, telecomunicações e transporte aéreo, de maneira que seria possível 

investigar quais os fatores institucionais e econômicos que influenciam a probabilidade de um 

país receber mais investimentos diretos em infraestrutura. Outra questão que não foi levantada 

neste trabalho, mas que pode merecer um olhar mais atento, é a de buscar medir como as 

distâncias geográficas (efeito vizinhança) influenciam a escolha dos destinos do investimento 

direto. Na base de dados construída neste trabalho foram organizadas as latitudes e longitudes 

de cada país, porém, não se obteve sucesso nas tentativas de medi-las econométricamente. 

Como última sugestão, parece interessante cruzar elementos políticos de uma amostra menor 

de países emergentes, e relaciona-los aos dados levantados de investimento direto, de maneira 

a identificar possíveis janelas de oportunidade, como sugere Williamsom (2012). A riqueza de 

elementos que o posicionamento político de cada governo em relação ao setor externo é além 

de grandiosa, uma oportunidade de testar o conceito de janelas de oportunidade para os países 

emergentes nos setores de infraestrutura. 
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ANEXO 1 – Resumo das variáveis que compõe a base de dados 

Variable Obs Mean    Std. Dev. Min Max

pop_urb 1054 51.42534 21.03273 10.895 93.5048

life_xp 1071 65.9455 9.082338 40.77578 79.55893

ano 1071 2003 4.901268 1995 2011

nr 1071 32 18.19274 1 63

pais 0

fdi 1071 0.1381886 0.3452591 0 1

overallfree 969 57.02394 8.514137 26.7 78.6

prights 968 40.89876 16.54545 5 90

fcorruption 969 30.97833 13.53579 10 79

fiscalfree 969 74.0678 11.80052 32.8 98

govspend 957 77.4 14.78027 3.2 99.3

businessfree 969 59.96718 12.01901 10 87.9

laborfree 408 59.74583 15.42686 20 100

monetfree 942 70.68981 13.36077 0 95.4

tradefree 968 63.80217 13.88721 12.6 89.2

investfree 966 49.29607 16.38815 5 90

financialf~e 969 48.44169 16.33036 10 90

isf 1036 64.1277 29.80637 5.6 100

iws 1050 93.87181 6.328044 66 100

gdpcapita 1055 2630.479 2546.424 140.5864 14501.25

gdpgrowth 1051 4.392482 4.26202 -14.8 34.5

govdebt 284 49.50668 32.2506 4.57579 283.7453

cash 514 -1.895794 4.167396 -19.6522 40.41633

inflation 948 12.18725 42.15818 -8.52517 1058.374

reserves 1002 3.47E+10 1.88E+11 4043313 3.25E+12

externdebt 996 4.16E+10 7.64E+10 2.55E+08 6.85E+11

fditotal 1038 4.59E+09 1.69E+10 -4.55E+09 2.80E+11

rinterest 816 9.873278 13.14014 -71.20532 97.47442

export 1027 34.67914 20.24084 4.969466 121.3114

import 1027 40.30488 19.93985 8.366105 119.2065

abertura 1027 74.98402 37.76314 14.77247 220.4068

fdi_div 1038 4586.286 16881.92 -4550.355 280072.2

gdppc_sq 1055 1.34E+07 2.51E+07 19764.54 2.10E+08

_est_re 1071 0.8394024 0.3673309 0 1

_est_fe 1071 0.7525677 0.4317217 0 1  
Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 
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ANEXO 2 – Resultados dos modelos LOGIT cross section e em painel com efeito fixo e 

aleatório. 

LOGIT XTLOGIT, RE XTLOGIT, FE

(1) (2) (4)

EQUATION VARIABLES fdi fdi fdi

fdi fcorruption -0.0157 -0.0157 -0.0245

(0.0103) (0.0103) (0.0153)

fiscalfree 0.00191 0.00192 0.0355*

(0.0111) (0.0111) (0.0206)

businessfree 0.0335*** 0.0335*** 0.0205

(0.0124) (0.0124) (0.0169)

monetfree 0.0130 0.013 0.0185

(0.00923) (0.00923) (0.0153)

tradefree 0.00131 0.00131 0.00734

(0.00906) (0.00906) (0.0149)

investfree 0.0325*** 0.0325*** 0.0324**

(0.00944) (0.00944) (0.0132)

financialfree -0.0179** -0.0179** -0.00842

(0.00873) (0.00873) (0.0121)

fdi_div 8.11e-05*** 8.11e-05*** 4.14e-05*

(1.37e-05) (1.37e-05) (2.44e-05)

gdpcapita 0.000274 0.000274 0.000394

(0.000199) (0.000199) (0.000320)

gdppc_sq -5.20e-08*** -5.20e-08*** -5.05e-08**

(1.84e-08) (1.84e-08) (2.55e-08)

abertura -0.00658* -0.00658* -0.0108

(0.00371) (0.00371) (0.0108)

life_xp 0.0365 0.0365 -0.0447

(0.0241) (0.0241) (0.0862)

pop_urb 0.0115 0.0115 0.0587

(0.00921) (0.00921) (0.0768)

isf -0.0107 -0.0107 -0.103*

(0.00771) (0.00771) (0.0533)

Constant -7.692*** -7.693***

(1.527) (1.527)

Constant

Observations 899 899 806

Number of nr 61 52

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

ANEXO 3 – Efeitos marginais dos resultados encontrados nos modelos LOGIT cross section 

e em painel com efeito fixo e aleatório. 

LOGIT XTLOGIT, RE XTLOGIT, FE

(1) (2) (4)

EQUATION VARIABLES fdi fdi fdi

fdi fcorruption -0.0157 -0.0157 -0.0245

(0.0103) (0.0103) (0.0153)

fiscalfree 0.00191 0.00192 0.0355*

(0.0111) (0.0111) (0.0206)

businessfree 0.0335*** 0.0335*** 0.0205

(0.0124) (0.0124) (0.0169)

monetfree 0.0130 0.0130 0.0185

(0.00923) (0.00923) (0.0153)

tradefree 0.00131 0.00131 0.00734

(0.00906) (0.00906) (0.0149)

investfree 0.0325*** 0.0325*** 0.0324**

(0.00944) (0.00944) (0.0132)

financialfree -0.0179** -0.0179** -0.00842

(0.00873) (0.00873) (0.0121)

fdi_div 8.11e-05*** 8.11e-05*** 4.14e-05*

(1.37e-05) (1.37e-05) (2.44e-05)

gdpcapita 0.000274 0.000274 0.000394

(0.000199) (0.000199) (0.000320)

gdppc_sq -5.20e-08*** -5.20e-08*** -5.05e-08**

(1.84e-08) (1.84e-08) (2.55e-08)

abertura -0.00658* -0.00658* -0.0108

(0.00371) (0.00371) (0.0108)

life_xp 0.0365 0.0365 -0.0447

(0.0241) (0.0241) (0.0862)

pop_urb 0.0115 0.0115 0.0587

(0.00921) (0.00921) (0.0768)

isf -0.0107 -0.0107 -0.103*

(0.00771) (0.00771) (0.0533)

Constant -7.692*** -7.693***

(1.527) (1.527)

Constant

Observations 899 899 806

Number of nr 61 52

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 
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ANEXO 4 – Resultado do teste de Hausman 

 

Difference sqrt (diag (V_b-v_B))

(b) (B) (b-B) SE

fe re
fcorruption -0.02449 -0.015727 -0.008763 0.011276

fiscalfree 0.0354512 0.0019173 0.0335339 0.0174146

businessfree 0.0205264 0.033466 -0.0129396 0.0114579

monetfree 0.0185421 0.0129629 0.0055792 0.0121583

tradefree 0.0073373 0.0013087 0.0060286 0.0118068

investfree 0.0323522 0.032459 -0.0001067 0.0091808

financialfree -0.0084191 -0.0179439 0.0095248 0.0083471

fdi_div 0.0000414 0.0000811 -0.0000397 0.0000202

gdpcapita 0.0003938 0.0002745 0.0001193 0.0002502

gdppc_sq -5.05E-08 -5.20E-08 1.49E-09 1.76E-08

abertura -0.010824 -0.0065781 -0.0042459 0.0101587

life_xp -0.0447042 0.0364765 -0.0811806 0.0827858

pop_urb 0.0587219 0.0115004 0.0472215 0.0762775

isf -0.1025538 -0.0106503 -0.0919036 0.052767

Coefficients

b=  consistent under Ho and Ha; obtained from xtlogit

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtlogit

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

Prob>chi2 =      0.0686  

Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

ANEXO 5 – Resultado do modelo LOGIT (pooled data). 

Iteration 0:   log likelihood -380.27556  

Iteration 1:   log likelihood -316.13637  

Iteration 2:   log likelihood -309.4066  

Iteration 3:   log likelihood -309.35022  

Iteration 4:   log likelihood -309.35018  

Iteration 5:   log likelihood -309.35018  

Logistic regression 899.00000

Number of obs 141.85000

LR chi2(14) 0.00000

Prob > chi2 0.18650

Pseudo R2

Log likelihood = -309.35018

fdi Coef. Std. Err. z P>z   

fcorruption -0.0157259 0.0102733 -1.53 0.126 -0.0358611 0.0044094

fiscalfree 0.0019139 0.0110696 0.17 0.863 -0.0197822 0.0236099

businessfree 0.0334681 0.0124045 2.7 0.007 0.0091557 0.0577805

monetfree 0.0129624 0.0092327 1.4 0.16 -0.0051333 0.0310581

tradefree 0.0013112 0.0090637 0.14 0.885 -0.0164534 0.0190758

investfree 0.0324582 0.0094394 3.44 0.001 0.0139573 0.0509592

financialfree -0.0179444 0.0087332 -2.05 0.04 -0.0350612 -0.0008277

fdi_div 0.0000811 0.0000137 5.91 0 0.0000542 0.000108

gdpcapita 0.0002745 0.0001992 1.38 0.168 -0.000116 0.000665

gdppc_sq -5.20E-08 1.84E-08 -2.83 0.005 -8.81E-08 -1.60E-08

abertura -0.006578 0.0037051 -1.78 0.076 -0.0138399 0.0006839

life_xp 0.036477 0.0240735 1.52 0.13 -0.0107061 0.0836602

pop_urb 0.0115011 0.0092118 1.25 0.212 -0.0065538 0.0295559

isf -0.0106512 0.0077093 -1.38 0.167 -0.0257612 0.0044588

_cons -7.692486 1.527268 -5.04 0 -10.68588 -4.699096

variable dy/dx Std. Err. z P>z  X

fcorruption -0.0016307 0.00106 -1.54 0.124 -0.003706 0.000445 31.4227

fiscalfree 0.0001985 0.00115 0.17 0.863 -0.002051 0.002448 73.9941

businessfree 0.0034704 0.00128 2.72 0.006 0.000971 0.005969 60.1724

monetfree 0.0013441 0.00095 1.41 0.158 -0.000522 0.00321 70.6729

tradefree 0.000136 0.00094 0.14 0.885 -0.001707 0.001979 63.663

investfree 0.0033657 0.00096 3.51 0 0.001484 0.005247 49.8109

financialfree -0.0018607 0.0009 -2.07 0.039 -0.003624 -0.000097 48.832

fdi_div 8.41E-06 0 5.34 0 5.30E-06 0.000011 5073.07

gdpcapita 0.0000285 0.00002 1.38 0.167 -0.000012 0.000069 2604.74

gdppc_sq -5.39E-09 0 -2.82 0.005 -9.10E-09 -1.60E-09 1.30E+07

abertura -0.0006821 0.00038 -1.79 0.073 -0.001429 0.000064 74.7863

life_xp 0.0037824 0.00248 1.53 0.127 -0.00107 0.008635 65.9405

pop_urb 0.0011926 0.00096 1.25 0.212 -0.00068 0.003065 51.1334

isf -0.0011045 0.0008 -1.39 0.165 -0.002664 0.000455 63.9197

logit  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree financialfree fdi_div  

gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf

  [95% Conf. Interval]

[95%C.I.]

Marginal effects after logit

 y  = Pr(fdi) (predict) = .11749837

 Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 
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ANEXO 6 – Resultado do modelo LOGIT em painel com efeito fixo. 

Group variable: nr

Number of obs 806

Number of groups 52

Obs per group: min 4

avg 15.5

max 17

LR chi2(14) 37.43

Prob > chi2 0.001

Log likelihood  = -217.06061

fdi Coef. Std. Err. z P>z

fcorruption -0.02449 0.0152543 -1.61 0.108 -0.0543879 0.0054078

fiscalfree 0.0354512 0.0206352 1.72 0.086 -0.004993 0.0758954

businessfree 0.0205264 0.0168867 1.22 0.224 -0.0125708 0.0536236

monetfree 0.0185421 0.0152667 1.21 0.225 -0.01138 0.0484642

tradefree 0.0073373 0.0148847 0.49 0.622 -0.0218361 0.0365107

investfree 0.0323522 0.0131679 2.46 0.014 0.0065436 0.0581608

financialfree -0.0084191 0.0120808 -0.7 0.486 -0.032097 0.0152588

fdi_div 0.0000414 0.0000244 1.7 0.09 -6.45E-06 0.0000893

gdpcapita 0.0003938 0.0003198 1.23 0.218 -0.0002331 1.02E-03

gdppc_sq -5.05E-08 2.55E-08 -1.98 0.047 -1.00E-07 -6.16E-10

abertura -0.010824 0.0108133 -1 0.317 -0.0320178 0.0103698

life_xp -0.0447042 0.0862151 -0.52 0.604 -0.2136827 0.1242744

pop_urb 0.0587219 0.0768318 0.76 0.445 -0.0918656 0.2093094

isf -0.1025538 0.0533272 -1.92 0.054 -0.2070733 0.0019656

variable dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X

fcorruption -0.0053064 0.01106 -0.48 0.631 -0.026984 0.016371 31.7109

fiscalfree 0.0076814 0.01684 0.46 0.648 -0.025321 0.040684 74.4583

businessfree 0.0044476 0.01007 0.44 0.659 -0.015282 0.024177 60.7526

monetfree 0.0040176 0.00824 0.49 0.626 -0.012135 0.02017 71.2134

tradefree 0.0015898 0.00429 0.37 0.711 -0.006823 0.010003 64.4081

investfree 0.0070099 0.0148 0.47 0.636 -0.021989 0.036009 50.7816

financialfree -0.0018242 0.00419 -0.44 0.664 -0.010043 0.006395 49.4045

fdi_div 8.97E-06 0.00002 0.47 0.635 -0.000028 0.000046 3410.13

gdpcapita 0.0000853 0.00016 0.52 0.602 -0.000235 0.000406 2657.09

gdppc_sq -1.09E-08 0 -0.51 0.61 -5.30E-08 3.10E-08 1.30E+07

abertura -0.0023453 0.00554 -0.42 0.672 -0.013198 0.008507 74.7197

life_xp -0.0096863 0.01341 -0.72 0.47 -0.03596 0.016587 66.4155

pop_urb 0.0127236 0.03418 0.37 0.71 -0.054276 0.079723 52.0325

isf -0.0222209 0.04627 -0.48 0.631 -0.112911 0.068469 65.2819

[95% Conf. Interval]

Marginal Effects after xtlogit

Conditional fixed-effects logistic regression

xtlogit  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree financialfree fdi_div  

gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf, fe

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com utilização do STATA. 
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ANEXO 7 – Resultado do modelo LOGIT em painel com efeito aleatório. 

Number of obs 899

Number of groups 61

Obs per group: min 3

avg 14.7

max 17

Wald chi2(14) 91.64

Prob > chi2 0.0000

Log likelihood  =  -309.3502

fdi Coef. Std. Err. z P>z

fcorruption -0.015727 0.0102735 -1.53 0.126 -0.0358627 0.0044086

fiscalfree 0.0019173 0.0110699 0.17 0.862 -0.0197793 0.0236138

businessfree 0.033466 0.0124047 2.7 0.007 0.0091533 0.0577788

monetfree 0.0129629 0.0092329 1.4 0.16 -0.0051333 0.0310591

tradefree 0.0013087 0.0090638 0.14 0.885 -0.016456 0.0190735

investfree 0.032459 0.0094396 3.44 0.001 0.0139577 0.0509602

financialfree -0.0179439 0.0087333 -2.05 0.04 -0.0350608 -0.0008269

fdi_div 0.0000811 0.0000137 5.91 0.0000 0.0000542 0.000108

gdpcapita 0.0002745 0.0001992 1.38 0.168 -0.0001161 0.000665

gdppc_sq -5.20E-08 1.84E-08 -2.83 0.005 -8.81E-08 -1.60E-08

abertura -0.0065781 0.0037052 -1.78 0.076 -0.0138401 0.000684

life_xp 0.0364765 0.024074 1.52 0.13 -0.0107077 0.0836607

pop_urb 0.0115004 0.009212 1.25 0.212 -0.0065548 0.0295556

isf -0.0106503 0.0077095 -1.38 0.167 -0.0257606 0.00446

_cons -7.692565 1.527301 -5.04 0.00000 -10.68602 -4.69911

variable dy/dx Std. Err. z P>z X

fcorruption -0.015727 0.01027 -1.53 0.126 -0.035863 0.004409 31.4227

fiscalfree 0.0019173 0.01107 0.17 0.862 -0.019779 0.023614 73.9941

businessfree 0.033466 0.0124 2.7 0.007 0.009153 0.057779 60.1724

monetfree 0.0129629 0.00923 1.4 0.16 -0.005133 0.031059 70.6729

tradefree 0.0013087 0.00906 0.14 0.885 -0.016456 0.019074 63.663

investfree 0.032459 0.00944 3.44 0.001 0.013958 0.05096 49.8109

financialfree -0.0179439 0.00873 -2.05 0.04 -0.035061 -0.000827 48.832

fdi_div 0.0000811 0.00001 5.91 0 0.000054 0.000108 5073.07

gdpcapita 0.0002745 0.0002 1.38 0.168 -0.000116 0.000665 2604.74

gdppc_sq -5.20E-08 0 -2.83 0.005 -8.80E-08 -1.60E-08 1.30E+07

abertura -0.0065781 0.00371 -1.78 0.076 -0.01384 0.000684 74.7863

life_xp 0.0364765 0.02407 1.52 0.13 -0.010708 0.083661 65.9405

pop_urb 0.0115004 0.00921 1.25 0.212 -0.006555 0.029556 51.1334

isf -0.0106503 0.00771 -1.38 0.167 -0.025761 0.00446 63.9197

[95% Conf. Interval]

Marginal Effects After xtlogit, RE

[    95%C.I.   ]

xtlogit  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree financialfree 

fdi_div  gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf, re
Random-effects logistic regression

Group variable: nr

Random effects u_i ~ Gaussian
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ANEXO 8 – Rotina de programação (Do File) do STATA para gerar os modelos. 

  

1. *Dissertação 
2. cd "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação" 
3. use base, clear 
4. *Tratando como painel 
5. xtset nr ano 
6. *Gerando mais explicativas 
7. gen gdppc_sq = gdpcapita^2 
8. *joinby ano pais using life, unmatched(both) 
9. *drop if _merge ==2 
10. *order life_xp 
11. *drop _merge 
12. *joinby ano pais using "pop urb.dta", unmatched(both) 
13. *drop if _merge ==2 
14. *order pop_urb 
15. *drop _merge 
16. *Modelos cross section, painel fe, painel re. 
17. LOGIT  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree 

financialfree fdi_div  gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf 
18. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\resultados", excel replace 
19. mfx 
20. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\marginal", excel replace 
21. xtLOGIT  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree 

financialfree fdi_div  gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf, re 
22. estimates store re 
23. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\resultados", excel append 
24. mfx 
25. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\marginal", excel append 
26. xtLOGIT  fdi fcorruption fiscalfree businessfree monetfree tradefree investfree 

financialfree fdi_div  gdpcapita gdppc_sq abertura life_xp pop_urb isf, fe 
27. estimates store fe 
28. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\resultados", excel append 
29. mfx, predict(pu0) 
30. outreg2 using "C:\Users\Pedro\ESPM\Dissertação\marginal", excel append 
31. hausman fe re 
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ANEXO 9 – Matriz de origem e destino de investimento direto estrangeiro em saneamento 
básico, acumulado de 1990 a 2011. 

 

 

Destino/Origem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Albania x x

Algeria x x x x x x x

Argentina x x x x x

Armenia x

Azerbaijan x

Belize x x

Bolivia x x x

Brazil x x x x

Bulgaria x x

Cameroon x

Central Afr. x

Chile x x x x x x

China x x x x x x x x x x x x

Colombia x x x

Côted'Ivoire x

Cuba x

Rep. Congo x

Ecuador x x x

Egypt x x

Georgia x

Ghana x x

Guatemala x

Guyana x

Haiti x

Honduras x

India x x x x x x

Indonesia x x x x x

Jordan x x x x

Kenya x

Kosovo x

Kyrgyz Republic x

Lebanon x

Malaysia x x

Mauritius x

Mexico x x x x x x x x

Montenegro x

Mozambique x

Namibia x x x

Nepal x

Niger x

Panama x

Peru x x x x

Philippines x x x x x

Romania x

Russia x x x

Senegal x

South Africa x x x

Sudan x

Tanzania x x

Thailand x x x

Código do País de Origem dos investimentos
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ANEXO 9 – (continuação) - Matriz de origem e destino de investimento direto estrangeiro em 
saneamento básico, acumulado de 1990 a 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino/Origem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tunisia x

Turkey x

Uganda x x

Ukraine x

Uruguay x

Uzbekistan x x

Venezuela x x x

Vietnam x x x

WestBankGaza x

Zambia x

Código do País de Origem dos investimentos
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ANEXO 10 – Código atribuído aos países para a construção (e interpretação) da matriz de 
origem e destino de investimento direto estrangeiro em saneamento básico, acumulado de 
1990 a 2011. 

Número País Número País 

1 Argentina 18 Malaysia 

2 Australia 19 Morocco 

3 Austria 20 Netherlands 

4 Brazil 21 Philippines 

5 Canada 22 Portugal 

6 China 23 RussianFederarion 

7 Colombia 24 SaudiArabia 

8 Cuba 25 Singapore 

9 Cyprus 26 South Africa 

10 Finland 27 Spain 

11 France 28 Sweden 

12 Germany 29 Switzerland 

13 Greece 30 Turkey 

14 Israel 31 UK 

15 Italy 32 Uruguay 

16 Japan 33 US 

17 Korea   

 

 


