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Resumo 

Esta dissertação trata da internacionalização de firmas pertencentes à indústria de 

saneamento básico, atividade tipicamente monopolista em que o Estado, responsável 

pelos serviços, pode delegar o direito de sua exploração por meio de concessões 

públicas ou outras formas de parceria público-privada. O objetivo geral desta pesquisa é 

confrontar as características de internacionalização das empresas de saneamento básico 

com aquelas previstas nas abordagens e modelos selecionados de Negócios 

Internacionais. O problema de pesquisa é relativo à adequação das abordagens 

estabelecidas de Negócios Internacionais na explicação das idiossincrasias do percurso 

de internacionalização das firmas da indústria de água e saneamento básico. Foram 

selecionadas a abordagen de Upsalla e a Teoria dos Custos de Transação, sendo que o 

referencial teórico utiliza elementos da teoria institucional e da Economia Industrial, 

considerando as falhas de mercado específicas presentes nessa indústria. A pesquisa é 

de caráter qualitativo, ancorada na técnica de análise documental. As empresas 

selecionadas são: Veolia, Suez, Agbar, FCC, United Utilities, ACEA, RWE, Saur, 

Cascal e Biwater, que correspondem às dez maiores do mundo e respondem por cerca 

de um quinto do fornecimento mundial de água. As proposições verificadas dizem 

respeito ao padrão de internacionalização, que na indústria do saneamento, é definido 

mais em função de janelas de oportunidade específicas e não conforme o padrão de 

Uppsala; e que a necessidade de conhecimento dos mercados locais dos países 

hospedeiros torna relevante à conjugação de competências de natureza político-

institucional com competências técnicas específicas. As proposições foram confirmadas 

e, com isto, a análise aponta para a inadequação de alguns pressupostos dos modelos 

teóricos dominantes e para a necessidade de elaboração teórica para suportar a análise 

dos processos de internacionalização destas empresas. 

Palavras-Chave: Internacionalização. Saneamento. Água. Abordagens. 

 

 

 

 



Abstract 

This work deals with the internationalization of firms belonging to the basic sanitation 

industry, a typically monopolist activity in which the State, held responsible for the 

services, may delegate the rights to exploration through public service concessions or 

other forms of public-private partnership. The general objective of the research is to 

compare the characteristics of the internationalization of sanitation firms with those 

foreseen by the selected International Business approaches and models. The research 

problem is related to the adequacy of established International Business theories to the 

explanation of idiosyncrasies of the path of internationalization of the firms in the water 

and sewerage industry. There were selected the Uppsala and the Transaction Costs 

Theory, the theoretical references having used elements of institutional theory and 

Industrial Economics, taking the specific market failures of this industry into account. 

This is a qualitative research, based in documental analysis. Firms selected were: : 

Veolia, Suez, Agbar, FCC, United Utilities, ACEA, RWE, Saur, Cascal and Biwater, 

which correspond to the ten largest in the world and they are responsible for roughly 

one fifth of the world water supply. Propositions verified are related to the pattern of 

internationalization, which in the sanitation industry is defined more upon specific 

windows of opportunity and not following the Uppsala pattern; and that the need for 

knowledge of local markets in host countries makes relevant the conjunction between 

political-institutional competences with specific technical competences. Propositions 

were confirmed and, against that background, the analysis suggests inadequacy of some 

assumptions of dominant theoretical models and the need of further theoretical 

elaboration so as to provide support to the internationalization process of this kind of 

firm 

Keywords: Internacionalization. Sanitation. Water. Approaches. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação está vinculada à área de pesquisa da Administração, do programa de 

estudos pós-graduados da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, 

na linha de concentração de Gestão Internacional, tendo por tema a internacionalização de 

empresas de infraestrutura de saneamento básico. 

Nas últimas décadas do século XX, nota-se uma intensificação do processo de 

internacionalização de empresas de vários segmentos econômicos, dando origem as EMNs 

(empresas multinacionais) voltadas para a operação nos mercados de telecomunicação, 

energia, saneamento e outros. 

Segundo Michalet (1983), pode-se definir a firma multinacional como uma grande 

empresa que possui ou controla subsidiária de produção em outro país que não o de origem. 

Por sua vez, as EMNs são grandes empresas nacionais oriundas de setores industriais 

concentrados, assim há uma forte relação entre a divisão de mercados oligopolizados e a 

multinacionalização das empresas. A multinacionalização da empresa ocorre em função de 

uma estratégia da firma que visa à manutenção do mercado. A concorrência oligopolista força 

a empresa a escalada mundial, pois quando a firma-líder daquele mercado se instala em 

determinada região, esta empresa atrai a maior parte das outras para que se firmem na mesma 

região. 

O objeto de pesquisa deste trabalho é a internacionalização de firmas pertencentes à 

indústria de saneamento básico. Este objeto se insere, principalmente, em dois campos de 

conhecimento. Primariamente, no campo dos Negócios Internacionais, que estuda a 

internacionalização de empresas e o investimento estrangeiro direto. Em segundo lugar, o 

objeto desta pesquisa também se insere no campo da Economia Industrial, que é um ramo da 

Ciência Econômica que enfoca o estudo da competição e do monopólio, tendo iniciado por 

volta de 1880, cujo objetivo é a análise dos graus de monopólio, economias e deseconomias 

de escala, oligopólios, discriminação de preços, custos fixos, risco e incertezas. A economia 

industrial também se volta ao conhecimento empírico e detalhado de condições institucionais 

específicas da firma individual (KON, 1999). Importantes desdobramentos recentes desse 

campo incluem a análise de aspectos institucionais e transacionais, também discutidos neste 

trabalho. 

Na abordagem típica da Economia Industrial, a indústria do saneamento básico se 

caracteriza por elevados custos fixos e pela excessiva necessidade relativa de capital técnico 

específico, em consequência destas características, o setor tem sua produção dividida entre a 
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eficiência produtiva e a eficiência alocativa, o que enseja a configuração de monopólio 

natural. Adicionalmente, apresenta baixo incentivo ex ante ao investimento, gerando sub-

atendimento da demanda em diversas áreas, o que acarreta importantes externalidades 

negativas em relação à saúde pública, meio ambiente entre outros aspectos. 

Diante desse contexto, pode-se entender o setor de saneamento básico como uma 

atividade econômica tipicamente monopolista, monopólio este exercido pelo Estado, ao qual 

cabe delegar às empresas o direito de explorar estes serviços, por meio de concessões públicas 

ou de outras formas de parceria público-privada. O investimento neste setor é elevado 

inclusive por demandar constantes investimentos em obras de melhoramento. 

O estudo foi realizado a partir de um recorte que contempla as maiores empresas deste 

segmento no mundo, segundo o ranking da Pinsent Mansons (2010). Considerando o critério 

número de clientes, a amostra selecionada equivale a dez empresas, que representam o 

atendimento de aproximados 370 milhões de domicílios no mundo.  

Considerando-se que o mundo conta com aproximados 1,7 bilhões domicílios 

atendidos com água segundo dados do PNUD (2011), estas empresas têm uma 

representatividade aproximada de 20% do fornecimento de água no mundo, número 

expressivo numa indústria que está no início do seu processo de internacionalização. 

O objetivo geral desta pesquisa é confrontar as características de internacionalização 

das empresas saneamento básico com aquelas previstas nas abordagens e modelos 

selecionados de Negócios Internacionais. Enquanto os objetivos específicos são: a) identificar 

as idiossincrasias do caminho percorrido pelas empresas desta indústria até sua 

internacionalização e b) construir o caminho de internacionalização das dez mais importantes 

empresas de saneamento básico do mundo. 

A consulta às pesquisas sobre a internacionalização no segmento de infraestrutura 

resulta em uma amostra de empresas internacionalizadas ainda restrita, mas que já se constitui 

suficiente para um estudo acadêmico relevante. Podemos citar Sarkar, Cavusgil e Aulakh 

(1999), que teve por objeto a avaliação da expansão internacional das empresas do setor de 

telecomunicações, setor que se encontra em avançado processo de internacionalização se 

comparado aos demais setores de infraestrutura.  

Os autores citados demonstram que, devido à transitoriedade das janelas de 

oportunidade
1
 presentes neste mercado, as empresas convivem com grandes vantagens 

                                                 
1
 Janela de oportunidade é o termo usado para designar os períodos, geralmente limitados, em que se oferece a 

participação privada na operação de negócios de infraestrutura. É frequente, em vários países, que tais 

oportunidades estejam associadas a períodos de reforma institucional, privatização ou movimentos de 
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competitivas no início da operação e têm potencial de influenciar o marco regulatório, dessa 

forma, as firmas seguem uma estratégia de preempção tanto no mercado como junto aos 

parceiros. Por fim, os autores defendem a necessidade uma teoria que contemple as 

idiossincrasias que caracterizam a internacionalização no contexto específico desta indústria. 

Há outros trabalhos como de Sader (2000) que avalia aspectos gerais da 

internacionalização de infraestrutura de países em desenvolvimento; Clegg e Kamal (1998), 

que tratam da internacionalização de telecomunicações na União Europeia; Kilpatrick, Parker 

e Zhang (2006) verificam a hipótese da influência da regulação sobre o investimento direto 

estrangeiro em países em desenvolvimento; Turolla, Paiva e Monteiro (2009), que avaliam o 

processo de internacionalização de infraestrutura, com o propósito de refinar as teorias de 

Negócios Internacionais auxiliado pela Teoria da Organização Industrial e Economia da 

Infraestrutura; e Doh, Teegene Mudambi (2004) que, embora se concentrem na questão da 

participação pública nos investimentos em infraestrutura, avaliam aspectos relevantes da 

internacionalização do segmento de telecomunicações. 

Nesta dissertação, o problema de pesquisa é relativo à adequação das abordagens 

estabelecidas de Negócios Internacionais na explicação das idiossincrasias do percurso de 

internacionalização das firmas da indústria de água e saneamento básico. As abordagens de 

Negócios Internacionais estabelecidas e relevantes para o setor de infraestrutura são, por 

exemplo, as que foram definidas por Sarkar, Cavusgil e Aulakh (1999), para descrever a 

internacionalização no setor de infraestrutura no contexto específico do setor de 

telecomunicações. Esses autores escolheram o modelo de Upsalla (JOHANSON e VAHLNE, 

1977, 1995) e a Teoria dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 1975; 1985) como base 

para a análise da internacionalização de infraestrutura de telecomunicações, mas indicaram a 

importância das idiossincrasias setoriais que não são adequadamente explicadas pelas 

abordagens selecionadas. Aspectos institucionais são também relevantes e, embora em parte 

já incorporados na teoria de custos de transação, são avaliados de forma mais ampla neste 

trabalho, tanto a partir do institucionalismo tradicional (DIMAGGIO e POWELL, 1983), 

quanto do novo institucionalismo de (NORTH, 1990).  

Ainda que existam na literatura poucos estudos relevantes sobre a internacionalização 

de saneamento básico, este é um segmento de vital importância para todos os países, visto que 

o setor de saneamento básico é um conjunto de atividades que compreendem os 

                                                                                                                                                         
desregulamentação, durante o período de poucos anos, relacionados a uma agenda de uma administração, 

nacional ou subnacional. A literatura evidencia, entretanto, que o custo político deste tipo de reforma no setor de 

infraestrutura é elevado, de forma que é frequente que as reformas sejam interrompidas e, até mesmo, que haja 

rupturas ou renegociações (Sarkar, Cavusgil e Aulakh, 1999; Guasch, 2004; Guasch, Laffont and Straub, 2007). 
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procedimentos adotados numa determinada região para proporcionar uma condição higiênica 

e saudável para os habitantes.  

As atividades de saneamento básico, na definição deste trabalho, são: abastecimento 

de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e o tratamento de rede de esgoto. Com a 

infraestrutura de saneamento básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as 

pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças, garantindo-se, ao mesmo tempo, 

a preservação do meio ambiente. 

Segundo Pereira-Cardoso et. al. (2010) a ausência destes serviços aliadas aos fatores 

sócio-econômicos e culturais desfavoráveis são determinantes para o surgimento de doenças, 

cujo principal alvo são as crianças em decorrência da falta de saneamento básico. Em algumas 

das regiões mais carentes do Brasil, assim como em países pobres, as parasitoses podem ser 

endêmicas. 

No Brasil, o número de domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de água 

equivale a 84,4% do total de domicílios em 2009, neste mesmo ano, o acesso à rede coletora 

foi de 59,1%, praticamente o mesmo registrado em 2008 quando se apurou que 59,3% 

domicílios foram atendidos pela rede coletora ou por fossa séptica ligada à rede coletora
2
.  

A literatura que trata do processo de internacionalização de empresas é relativamente 

madura. A principal abordagem é a comportamental, que considera o processo de 

internacionalização como dependente de atitudes, percepções e comportamento dos 

tomadores de decisão, que por sua vez seriam orientados pela busca de redução de risco nas 

decisões sobre como e onde expandir a firma. Essa postura foi desenvolvida na Universidade 

de Uppsala, um modelo construído a partir de estudos de casos em grandes empresas suecas, 

nos anos 1970.  

Estes estudos mostraram que as empresas desenvolviam suas operações internacionais 

aos poucos e o resultado ficou conhecido como Modelo de Uppsala. O modelo parte do 

pressuposto que a empresa decide pela internacionalização devido a incertezas quanto à 

lucratividade no país em que se encontra instalada. No entanto, devido à imperfeição das 

informações, as firmas buscam mercados que possuem características similares entre si e são 

guiadas por uma sequência de passos incrementais, buscando aprendizagem sucessiva pelas 

experiências adquiridas em seu crescente comprometimento com mercados estrangeiros. 

Essas experiências são responsáveis tanto pela formulação das estratégias de operação quanto 

pela seleção de mercados a serem explorados, devido ao acúmulo de informações. 

                                                 
2
 Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domícilios (PNAD) do IBGE divulgada em 2009. 
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A sequência de seleção de mercados compreende o gradualismo verificado na escolha 

de países cada vez mais distantes psiquicamente
3
, à medida que a firma ganha experiência de 

operações no exterior (JOHANSON e VAHLNE, 1977). Outras abordagens comportamentais 

como o empreendedorismo internacional (Andersen, 1993) é a que propõe que é o perfil 

empreendedor que determina os movimentos de internacionalização da firma, assim a 

expansão internacional depende de como estes empreendedores reconhecem e identificam as 

oportunidades internacionais, enquanto na perspectiva de networks (rede) o mercado é 

considerado uma rede de empresas, desta forma, as empresas desenvolvem posições na rede 

no exterior (JOHANSON e MATTSSON, 1998; ANDERSSON, FORSGREN e HOLM, 

2002). 

Diante desse contexto, entende-se que, das abordagens fundamentadas na Ciência da 

Administração, especificamente no campo Comportamental, tanto a do Empreendedorismo 

Internacional como a de Networks (rede) não oferecem resposta ao objeto desta pesquisa, 

visto que não respondem à identificação das idiossincrasias do caminho percorrido pelas 

empresas desta indústria, uma vez que estas abordagens não estão focadas nos processos de 

decisão da firma. Assim busca-se confrontar características e identificar padrões de 

internacionalização das empresas saneamento básico com o modelo de Uppsala que é focado 

nas decisões da firma, tal qual Sarkar, Cavusgil e Aulakh (1999) realizaram em seus estudos 

sobre telecomunicação. Segundo Dib e Carneiro (2006) o modelo de Uppsala é o mais citado 

da literatura e empiricamente testado.  

A abordagem econômica de internacionalização considera que os processos de 

internacionalização ocorrem em função de pesquisa sobre o mercado e cenário de atuação das 

empresas, com base em decisões racionais. Nesta abordagem, destacam-se as teorias de 

internalização, que consistem na decisão da firma em internalizar atividades da sua cadeia de 

produção, num processo conhecido como integração vertical. 

Esta alternativa é válida quando a firma nota que o custo de certas atividades internas 

é menor que o custo de mercado, devido aos custos de algumas transações, portanto as 

imperfeições de mercado viabilizam a decisão de uma firma a fim de realizar as atividades de 

sua cadeia internamente (COASE, 1937; PENROSE, 1959; WILLIAMSON, 1975; 

BUCKLEY e CASSON, 1976; RUGMAN, 1981; HENNART, 2001). 

Outras abordagens de origem econômica são: Paradigma Eclético de Dunning (1980, 

1988, 1993 e 2000), na qual são aplicados os conceitos de custos de transação às decisões de 

                                                 
3
 A distância psíquica é entendida como a soma dos fatores que impedem o fluxo de informaçõesentre dois 

países. 
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internacionalização da firma previstas na abordagem de ECT – Teoria dos Custos de 

Transação (WILLIAMSON, 1975), esta abordagem busca explicar quais características das 

empresas e dos mercados estimulam a internacionalização com investimento externo direto, 

diferenciando esse processo em termos das características do produto e dos mercados.  

De acordo com a teoria do poder de mercado, Hymer (1976), a empresa realiza, no 

exterior, um investimento defensivo para se proteger da competição, assim o investimento 

externo constitui uma estratégia de mercado da firma, com isto, a empresa pretende ampliar 

suas posições de mercado interno e externo. 

Das teorias fundamentadas na Ciência Econômica, utiliza-se, neste trabalho, a Teoria 

dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 1975; 1985) e a abordagem de internacionalização 

construída por Buckley e Casson (1976 e 2009), pois que ambas são parte do campo da 

Economia Industrial e embasam as principais abordagens de Negócios Internacionais. 

 Neste estudo, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo ancorada na técnica de 

análise documental. A pesquisa inicia-se com um levantamento da literatura sobre 

internacionalização de empresas, ou seja, uma pesquisa bibliográfica. No passo seguinte, 

tratou-se da realização de uma análise documental, com objetivo de identificar, analisar e 

compreender os variados documentos disponíveis sobre a indústria de saneamento, a fim de 

traçar um caminho de internacionalização. A técnica de análise de conteúdo foi, assim, 

utilizada de forma sistemática como meio de descrição dos conteúdos dos documentos 

observados.  

Segundo Denzin, Lincoln et al, (2006), para conceituar pesquisa qualitativa é 

necessário considerar um complexo contexto histórico, visto que a pesquisa qualitativa tem 

significados distintos em cada um destes contextos. Ressalva considerada, os autores definem 

pesquisa qualitativa como um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo. 

A pesquisa bibliográfica é o primeiro procedimento adotado neste trabalho. Ao 

realizar o levantamento da literatura sobre internacionalização de empresas, embasamos o 

estudo sobre o fenômeno em questão, contemplado nas abordagens de Negócios 

Internacionais. Segundo Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é uma forma de estudo e 

análise de documentos científicos. Não há necessidade, neste tipo de pesquisa, de se recorrer à 

realidade empírica, uma vez que ela coloca o autor em contato com documentos acadêmicos 

já reconhecidos no campo científico. 

O segundo procedimento é a pesquisa documental. A adoção deste tipo de pesquisa 

tem como objetivo reunir informações acerca do fenômeno internacionalização na indústria de 
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saneamento básico, disponíveis em relatórios de organismos multilaterais, organismos 

independentes, noticiário de jornais e revistas, em informes oficiais das empresas selecionadas 

e comunicação dos órgãos reguladores deste setor econômico. Segundo Godoy (1995) a 

pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia são as técnicas mais utilizadas em 

Administração.  

O penúltimo procedimento foi entrevista semi-estruturada com um interlocutor 

privilegiado, expert da indústria de saneamento básico brasileira, único da indústria nacional 

internacionalizado, quinto maior do mundo em número de clientes, de acordo com o relatório 

Pinsent Mansons (2008). A última etapa metodológica desta pesquisa foi análise qualitativa 

dos dados que se deu por meio da técnica de análise de conteúdo, que significou a busca da 

construção do caminho de internacionalização percorrido pelas empresas selecionadas da 

indústria de saneamento básico.  

Segundo Godoy (1995), há três aspectos absolutamente relevantes no desenvolvimento 

da pesquisa documental: a escolha dos documentos, o acesso a eles e sua análise. A análise de 

documentos é, portanto, valiosa técnica de abordagem de dados qualitativos, pode ser usada 

para complementar informação obtida junto a outras fontes. 

Esta dissertação está organizada em cinco seções além desta Introdução que organiza a 

seção 1; a seção 2 é dedicada ao Referencial Teórico em que constam as principais teorias de 

internacionalização que se subdividem em duas grandes áreas de conhecimento: 

Administração de onde selecionamos teorias do campo comportamental e da Ciência 

Econômica de onde selecionamos teorias do campo da Economia Industrial ou Organização 

Industrial.  

A seção 3 apresenta a Economia da Indústria de Saneamento, descreve-se o 

funcionamento do setor de infraestrutura, a indústria de saneamento e as estratégias dos 

entrantes neste segmento e por fim são relacionadas as proposições do estudo. A seção 4 é 

dedicada à Metodologia desta pesquisa que é de caráter qualitativo e está ancorada à técnica 

de pesquisa documental. Na seção 5, tem-se a Análise da Internacionalização das Empresas de 

Saneamento em que são apresentadas as dez empresas selecionadas e suas trajetórias de 

internacionalização, seguida pela análise e discussão dos resultados da pesquisa que 

compreende a entrevista com o maior player nacional deste segmento. 

A seção 6 tece as Considerações Finais que sinalizam a oportunidade de se ampliar as 

pesquisas na área de Negócios Internacionais com objetivo de se aproximar as abordagens 

teóricas das idiossincrasias que caracterizam a indústria de saneamento básico. 
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 Sinalizamos que o caminho de internacionalização percorrido pelas empresas desta 

indústria é teoricamente melhor explicado por uma abordagem que possa compreender uma 

associação entre as Teorias dos Custos de Transação e a do Novo Institucionalismo 

Econômico. Neste sentido, ressaltamos a contribuição deste trabalho e de outros possíveis na 

mesma linha, em relação à literatura existente, em particular a contribuição de Sarkar, 

Cavusgil e Aulakh (1999), restrita ao setor de telecomunicações. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O referencial teórico tem seus pilares nas principais teorias de internacionalização, que 

se subdividem em duas grandes áreas de conhecimento: a Ciência Econômica da qual  

seleciona-se as teorias do campo da Economia Industrial ou Organização Industrial, além da 

teoria institucional e de custos de transação; e da Administração da qual destaca-se as teorias 

e abordagens de Negócios Internacionais, em particular as vinculadas aos aspectos 

comportamentais da internacionalização das empresas.  

Estas teorias embasam as principais abordagens de Negócios Internacionais, em 

particular, a abordagem econômica e a abordagem comportamental. É ainda relevante, no 

contexto deste trabalho, a consideração sobre o ambiente institucional e a governança das 

organizações. Os itens a seguir, portanto, desenvolvem o referencial teórico do trabalho, 

considerando, em primeiro lugar, os aspectos institucionais e organizacionais; em segundo 

lugar, as abordagens econômicas da internacionalização de empresas; e, em terceiro lugar, a 

questão do processo de internacionalização das empresas, identificada com a abordagem 

comportamental de Negócios Internacionais. 

 

2.1. INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Tanto a internacionalização das empresas quanto o desenvolvimento do setor de 

saneamento são altamente influenciados pelo ambiente institucional e pelas considerações 

organizacionais. Uma proposta de classificação dessas duas dimensões e de apresentação do 

relacionamento entre instituições, organizações e indivíduos pode ser encontrada em Farina, 

Azevedo e Saes (1997), conforme a Figura 1.  
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Fonte: Oliveira e Turolla (2013), baseado em Farina, Azevedo e Saes (1997), adaptado pela autora. 

Figura 1. Esquema do campo da Nova Economia Institucional 

 

Os itens a seguir detalham os elementos superiores da figura, notadamente o ambiente 

institucional e a estrutura de governança.  

 

2.1.1. Ambiente Institucional 

 

Duas abordagens se destacam em relação ao ambiente institucional, notadamente a 

sociológica e a econômica. Enquanto o ambiente institucional sociológico foca o processo por 

meio do qual as ações coletivas da sociedade e os valores são a base para o desenvolvimento e 

manutenção do ambiente institucional na sociedade, o ambiente institucional econômico foca 

as implicações do institucionalismo sobre o comportamento do investimento, o 

funcionamento dos mercados e a geração de riquezas.  

A intersecção destes dois campos de conhecimento acena para a possibilidade da 

investigação da forma como o ambiente institucional afeta as decisões gerenciais em área 

como Negócios Internacionais. 

O ambiente institucional, por meio da teoria institucional, propicia elementos 

relevantes de explicação da decisão de expansão da firma para novos mercados, incluindo 

tanto os elementos determinantes da internacionalização quanto propondo que a decisão do 
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modo de entrada é consequência das pressões isomórficas do ambiente interno e externo 

(DIMAGGIO e POWELL, 1983).  

De acordo com a abordagem sociológica, por meio da teoria institucional, se amplia a 

explicação com relação à decisão de expansão para novos mercados (HAVEMAN, 1993), 

sugerindo que a decisão do modo de entrada deve-se às pressões isomórficas do ambiente 

interno e externo (DIMAGGIO e POWELL, 1983; MEYER e ROWAN, 1977; SCOTT, 

1995) e identificando que o grau de concentração do controle acionário da empresa deve estar 

em conformidade com o ambiente institucional.  

Esta teoria sustenta uma nova visão para a decisão do modo de entrada, baseando-se 

nos critérios de legitimidade os quais afirmam que as organizações tendem a imitar umas as 

outras, pois elas encontram-se numa competição não apenas por recursos e clientes, mas por 

poder político e legitimidade institucional (DIMAGGIO e POWELL, 1983). Sendo assim, a 

organização enfrenta uma dupla pressão de conformidade: uma proveniente do país alvo da 

expansão, buscando legitimidade com o ambiente externo, e outra da própria empresa, 

evidenciado pelas preferências e por práticas internas que obtiveram sucesso (ROSENZWEIG 

e SINGH, 1991) 

Segundo Scott (1995), o ambiente institucional é constituído por três domínios: o 

domínio regulatório, o normativo e o cognitivo. O domínio regulatório representa o espaço de 

operação das empresas de acordo com normas e regras estabelecidas pelos atores relevantes 

tais como clientes, governo, organizações e público em geral, as quais definem o “padrão” 

para as estruturas e procedimentos (DIMAGGIO e POWELL, 1983; MEYER e ROWAN, 

1977). Incentivos fiscais e outras práticas burocráticas aplicadas no país anfitrião, 

empiricamente, têm o poder criar barreiras de entrada ou atrair entrantes, assim como leis 

orientadas para o mercado (BEVAN, ESTRIN e MEYER, 2004). Desta forma, as empresas 

estão mais propensas a deter menor propriedade no exterior, fazendo alianças estratégicas, 

quando o marco regulatório é mais restritivo (CONTRACTOR, 1990; GOMES-CASSERES, 

1989). Da mesma forma ocorre quando é grande a distância cultural e étnica (KOGUT e 

SINGH, 1988).  

O domínio normativo, relacionado à cultura, valores, normas e crença do país é o 

compartilhamento de entendimentos, significados ou lógicas de apropriação (MARCH, 1981). 

As alianças com parceiros locais são mais frequentes em ambiente institucionais restritivos, 

pois a aliança é uma forma de superação das barreiras, uma vez que aproxima os parceiros, 

sendo que, no domínio normativo, a cultura, valores e crenças são arraigados, assim a 
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empresa internacional consegue se beneficiar da reputação do parceiro local (COLEMAN, 

1988). 

O domínio cognitivo está relacionado à maneira como o outro internaliza as 

representações simbólicas num ambiente, diz respeito à estrutura cognitiva para interpretar e 

compreender o mundo (SCOTT, 1995). O ambiente institucional no domínio cognitivo 

representa que os tomadores de decisão não têm o conhecimento organizacional de todas as 

alternativas possíveis; o ponto de partida deste domínio é o isomorfismo cujo processo obriga 

o indivíduo a se parecer com a população, de acordo com as condições do ambiente 

(DIMAGGIO e POWELL, 1983, e 1991). O recurso da imitação no ambiente institucional 

aumenta a legitimidade da ação, pois minimiza o risco quando um cenário possui incertezas 

(DIMAGGIO e POWELL, 1983). 

Quando a estratégia de crescimento da empresa entra em um novo ambiente 

institucional, o entrante, de modo geral, observa o desempenho global dos que já estão nesse 

ambiente, então praticando o isomorfismo, ou seja, adotando práticas utilizadas neste 

ambiente em conjunto com as práticas eficientes da sua organização (ROBERTS e 

GREENWOOD, 1997) e neste sentido buscam, na comparação da legitimidade com a de 

outras organizações que estejam operando nesse ambiente, planejar a forma organizacional 

com comportamento mimético na escolha do modo de entrada (KOSTOVA e ZAHEER, 

1999).  

Sendo assim, as pressões isomórficas podem justificar a decisão sobre o modo de 

entrada (DIMAGGIO e POWELL, 1983). As empresas neste novo ambiente buscam 

legitimidade no novo mercado e fazem isto por meio da imitação das ações das outras filiais 

da organização ou dos concorrentes (KOSTOVA e ZAHEER, 1999). 

O ambiente institucional econômico é multidimensional, complexo e policêntrico, 

composto por várias instituições interdependentes que compreendem as organizações e as 

instituições. As organizações são as “jogadoras do jogo”, representado por um grupo de 

indivíduos que tem objetivo comum, elas são o primeiro agente de mudança institucional. As 

instituições, por sua vez, são as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, são 

as restrições concebidas para a interação humana, portanto, o propósito das regras é a 

definição de como o jogo é jogado (NORTH, 1990). 

Instituições são compostas de restrições formais como normas, leis, constituições e 

restrições informais como regras de comportamento, convenções e códigos auto-impostos de 

conduta e suas características de execução; instituições formais e informais juntas definem a 
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estrutura de incentivos das sociedades e, especificamente, as economias (FOGEL, NORTH, 

1993). 

Desta forma, a instituição formal representa as estruturas codificadas e explicitadas em 

regras e padrões que são a base da interação entre os membros da sociedade, promovendo a 

estabilidade e apontando diretrizes comportamentais que permitem a formação de expectativa 

em relação ao comportamento dos agentes; ela é composta de sistemas que dividem 

significados e entendimento coletivo, enquanto a estrutura social é a base da coesão e 

coordenação entre os indivíduos da sociedade. O papel principal das instituições numa 

sociedade é reduzir a incerteza, estabelecendo uma estrutura estável para a interação. 

 Ainda que a instituição informal mude incrementalmente, a cultura é transmitida de 

geração em geração (Rohner, 1984); instituições informais são maleáveis e, neste sentido, é 

um produto da ação humana (DIMAGGIO, 1998). As regras informais regulam o 

comportamento social e são derivadas da cultura de um país, que constitui a criação e 

aprendizagem padronizada por percepção, cognição, julgamento e comportamento 

compartilhado por um grupo de pessoas (HOLMES et al, 2011). 

A compreensão das instituições formais, portanto, requer o entendimento da lógica e 

racionalidade subjacentes às soluções que os membros da sociedade desenvolvem (Scott, 

1995) e a lógica deste raciocínio está em instituições informais da sociedade (NORTH, 1990).  

A interação entre instituições formal e informal resulta de escolhas que são baseadas 

em custos, benefícios e percepções subjetivas, bem como de escolhas que são frequentemente 

realizadas com base em informações imperfeitas, assim, não é possível encontrar um padrão 

de convergência e daí a impossibilidade de previsões de comportamento crível. As mudanças 

institucionais, por vezes, têm consequências inesperadas que nem sempre resultam no melhor 

bem-estar econômico para a organização (NORTH, 1990).  

Ao se realizar as trocas econômicas por meio de organizações, o crescimento 

econômico moderno é baseado em trocas impessoais, cuja chave para essa troca é a existência 

de terceiros na execução para reduzir o risco de oportunismo, traição, deserção e que ocorre 

em sociedades complexas. Esta é a situação coerciva necessária para assegurar a coordenação 

e cooperação em todo o ambiente interativo. 

Coase (1937) relacionou instituições, custo de transação e a teoria neoclássica 

argumentando que, se não houver custos, teorema do custo zero para transacionar, a firma 

obtém eficiência competitiva prevista na solução neoclássica, desta forma, a estrutura 

concorrencial elimina a informação incompleta e tende a reduzir os custos transacionais a 

quase zero, pois, em mercados eficientes, esta solução ótima maximiza a renda agregada 
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independentemente de arranjos institucionais. No entanto, à medida que estas condições são 

imitadas no mundo real, devido à forte concorrência, a eficiência via arbitragem e feedback 

informacional fazem com que a aproximação das condições de operação ao custo zero se 

percam e as partes passam a perceber os ganhos do comércio inerentes ao argumento neo-

clássico 

As exigências informacionais e institucionais necessárias para atingir mercados 

eficientes são rigorosas, em função da racionalidade instrumental que os players detêm, 

podendo conduzir a modelos equivocados, assim a arbitragem e o feedback informacional, 

considerados os que corrigem os modelos e punem os comportamentos desviantes, conduzem 

os players sobreviventes ao modelo correto (FOGEL, NORTH, 1993). 

Nesse sentido, para Fogel e North (1993) se a eficiência de mercado depende de forma 

implícita de requisitos ainda mais rigorosos para o funcionamento do modelo, nesta situação a 

disciplina do mercado competitivo resultará em significativos custos de transação, então, 

instituições e, consequentemente o mercado, induzirão os players a aquisição de informações 

essenciais que os levará a corrigir os seus modelos. 

 Esta implicação não se restringe apenas às instituições informais que não são 

projetadas para atingir resultados eficientes, mas também àquelas que podem ser ignoradas 

numa análise econômica, pois elas desempenham papel independente no ambiente 

econômico.  

Tendo-se em vista esse contexto, Fogel e North (1993) dissertam que, de modo geral, 

os requisitos rigorosos são realizados, apenas, muito excepcionalmente. Os indivíduos 

normalmente agem com base em informações incompletas e com modelos derivados 

subjetivamente e, como frequentemente são equivocados, o feedback de informação é 

normalmente insuficiente para corrigir estes modelos subjetivos. Diante desse cenário, 

instituições não são necessariamente criadas para ser socialmente eficientes, mas sim, ou pelo 

menos com vistas para as regras formais, são criadas para servir os interesses de indivíduos 

com poder de barganha para criar novas regras.  

Em um mundo com custos de transação zero, o poder de negociação não afeta a 

eficiência, mas em um mundo em que os custos de transação são positivos, o poder de 

negociação afeta a eficiência econômica dos mercados. Mercados econômicos que se 

aproximem das condições necessárias para a eficiência são raros, isto porque não existe 

política de mercado para isto, simplesmente porque há custos de transação para especificar o 

que está sendo trocado e de se fazer cumprir os acordos (FOGEL e  NORTH, 1993). 
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Contudo, parte das interações humanas é regida por regras formais, e estas são 

particularmente importantes para o intercâmbio com diversos atores e variáveis cujo risco é 

mais elevado, em função de, por vezes, as regras formais serem complementares às regras 

informais, pois aquelas têm o objetivo de aumentar a eficiência organizacional ao definir 

restrições comportamentais. 

O ambiente institucional de um país é complexo por ser composto por várias 

instituições formais. Os três tipos de instituições que merecem destaque são: regulatória, 

política e econômica. De modo geral, estes três tipos de instituição formal constituem e 

definem o estabelecimento de ordem dentro da qual ocorrem os negócios no país. Cada uma 

destas instituições é promulgada por áreas do governo, baseada na soberana autoridade para 

conceber sistemas jurídicos e de controle, que estabelecem as regras, monitoram a adesão às 

essas regras e disciplinam a não conformidade. Os diferentes tipos de instituição estão 

identificados na sociedade pelas funções a que certas leis e supervisão governamental se 

aplicam (HOLMES et al, 2011). 

Uma importante responsabilidade governamental é regular as atividades domésticas 

realizadas pela firma estrangeira que esteja operando dentro do seu país pelas instituições 

regulatórias que estabelecem regras para a atividade da organização por meio de padronização 

de prática e exigência de conformidade. Embora o conteúdo e o escopo regulatório possam 

variar, essas instituições regulatórias, na prática, codificam as expectativas da sociedade e as 

preferências em relação ao poder e autoridade das organizações (NORTH, 1990).  

Os governos também estabelecem e padronizam regras dos processos políticos, 

incluindo como o poder será distribuído dentro do governo, quais indivíduos poderão 

participar e como serão exercidos seus direitos (Holmes et al, 2011), assim, o 

institucionalismo político resultante constitui as normas e padrões por meio dos quais 

governos e cidadãos estabelecem o institucionalismo formal e alteram o existente. 

De forma geral, o institucionalismo autocrático concentra o poder em um pequeno 

grupo de indivíduos e desencoraja a participação e ou envolvimento de outros cidadãos, por 

outro lado, o institucionalismo democrático distribui poder entre múltiplos indivíduos e 

estimula a participação ativa de todos os cidadãos. 

Conforme Fogel e North (1993), a mensuração e aplicação de acordos em mercados 

políticos são difíceis. O que está sendo trocado neste mercado é promessa de votos e eleitor 

tem pouco incentivo para se informar sobre o contexto em questão porque a probabilidade de 

materialização do seu voto é infinitesimal; a complexidade das questões produz incerteza 
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genuína. A competição é muito menos eficaz do que nos mercados econômicos (HOLMES et 

al, 2011). 

 Ainda para Holmes et al (2011), algumas instituições formais incorporam regras e 

padrões que são a base para disponibilidade dos recursos financeiros da sociedade, que por 

sua vez suportam o investimento de capital. Estas instituições econômicas são configuradas 

enquanto as políticas fiscais e monetárias do país que integra o seu processo de crescimento. 

O institucionalismo econômico pode estimular o crescimento do investimento do capital 

disponível entre indivíduos e organizações, especialmente o governo pode atrair investimento 

utilizando-se das políticas econômicas. 

É a política econômica que define e reforça os direitos de propriedade e, em 

consequência, não é surpreendente que a eficiência dos mercados econômicos seja superior a 

dos mercados políticos. Em mercados econômicos, o que está sendo especificado são 

atributos valiosos - as dimensões físicas e os direitos de propriedade - de bens e serviços ou o 

desempenho de agentes (FOGEL e NORTH, 1993). 

Conforme os autores citados, ainda que existam alguns critérios-padrão de medição, 

por exemplo, as dimensões físicas com características objetivas de tamanho, cor, peso e 

outros, e as dimensões dos direitos de propriedade, para que seja definida em termos legais, a 

concorrência também desempenha um papel crítico na redução dos custos de execução e o 

sistema judicial do país permite o cumprimento coercitivo dessa concorrência. Mesmo assim, 

mercados econômicos no passado e presente são tipicamente imperfeitos e cercados por altos 

custos de transação.  

O novo institucionalismo econômico é uma tentativa de incorporar o institucionalismo 

até então em praticado à teoria econômica, no entanto sem substituir a teoria econômica 

neoclássica, mas ampliada e modificada contemplando uma gama de variáveis até então fora 

do seu alcance. Desta forma, a teoria econômica é ampliada com o novo institucionalismo 

econômico viabilizando a análise da modelagem do processo político como um fator crítico 

do desempenho das economias; a análise da fonte de desempenho das diversas economias por 

fim constitui-se em fonte de explicação para mercados ineficientes (NORTH, 1990).  

O pressuposto fundamental da ciência econômica a escassez, portanto, o postulado da 

competição é mantido no novo institucionalismo econômico, a abordagem considera a 

economia como teoria das escolhas e restrições. A teoria dos preços sendo considerada uma 

parte essencial da análise das instituições, assim uma alteração nos preços relativos induzem 

grandes mudanças nas instituições, o foco no ambiente institucional econômico é explicar a 

eficiência dos mercados (NORTH, 1990). 
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No novo institucionalismo econômico há o abandono da premissa da racionalidade 

limitada, pressuposto neoclássico que exclui o institucionalismo das análises. A premissa da 

teoria neoclássica considera os valores dados e constantes. Numa descrição objetiva do 

mundo como realmente é, assume-se que os poderes computacionais de decisão são 

ilimitados, tendo-se em seguida duas importantes consequências: a primeira, não se pode 

distinguir entre o mundo real e a percepção de um tomador de decisão que percebe o mundo 

como ele realmente é. A segunda pode-se prever as escolhas que serão feitas por um tomador 

de decisão racional inteiramente a partir do conhecimento do mundo real sem o conhecimento 

das percepções daquele tomador de decisão, ou modos de cálculo (SIMON, 1959). 

A racionalidade limitada dilui-se num mundo em que ideias e ideologias não 

importam, pois é a eficiência do mercado econômico e político que caracteriza a economia. 

Isto não implica em eficiência institucional, mas em tal mundo de ideias e ideologias as 

instituições desempenham um papel importante nas escolhas e os custos de transação que 

resultam num mercado imperfeito.  

O novo institucionalismo econômico acrescenta as instituições como restrição crítica à 

analise do papel dos custos de transação, como conexão entre as instituições e os custos de 

produção. Instituições e os custos empregados determinam os custos de transação e 

transformação que se somam aos custos de produção (NORTH, 1990).  

 

2.1.2. Organizações e Internacionalização 

 

Buckley e Casson (1976, 1998) apontaram que tanto a teoria do poder de mercado 

quanto a teoria do ciclo do produto
4
 focavam apenas a opção entre exportação e investimento 

direto no exterior. Por outro lado, a abordagem da internalização, ou da integração, diz 

respeito à decisão da firma de realizar suas atividades da sua cadeia de produção dentro da 

empresa. A internalização retratada na pesquisa de Coase (1937) identificou outras opções 

estratégicas para as empresas: licenciamento, franchising ou franchise bidding (doravante, 

franquia) e subcontratação.  

Os teóricos favoráveis à teoria da internalização defendem a existência de um melhor 

modo de entrada ou estabelecimento da firma no estrangeiro, de acordo com a configuração 

                                                 
4
 Teoria do ciclo de vida do produto, Vernon (1966), mostra o ciclo de vida do produto e o investimento 

internacional. Vermon mostrou que as vantagens competitivas que haviam permitido às empresas competir com 

sucesso nos EUA, em um estágio inicial do ciclo de vida do produto, eram as mesmas vantagens que permitiam 

às empresas multinacionais norte-americanas penetrar com sucesso nos mercados estrangeiros. 
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dos custos de transação da empresa e dos mercados escolhidos cujo enfoque é o das 

transações entre as unidades produtoras, tendo-se em vista o que se discute na literatura 

especializada sobre custo de transação (Williamson, 1975 e 1979), assim a tomada de decisão 

da firma sobre quando internalizar (governança hierárquica) ou usar o mercado, num dos 

modelos contratuais vigentes, é dependente da análise de custo versus benefício; assim a 

empresa segue internalizando até que os custos superem os benefícios. 

A compreensão de que a firma internaliza transações que poderiam ser realizadas no 

mercado conforme (Coase, 1937; Penrose, 1959; Williamson, 1975), explica a firma 

internacional à medida que se pressupõe a existência de falhas de mercado que tornam os 

preços de mercado maiores que aqueles possíveis de serem obtidos com a internalização 

(MARIOTTO, 2007).  

A abordagem dos custos de transação tem sua origem no artigo The Nature of The 

Firm, de Ronald Coase (1937) e foi posteriormente discutida por Oliver Williamson (1985), 

tratando-se da análise não diretamente relacionada à atividade produtiva em si, mas aos 

contratos e aos custos em relação à coleta de informações, de negociação e estabelecimento de 

contratos, garantindo que os termos contratuais se concretizem. Assim, quanto maior for o 

custo na busca de informação, menores os problemas decorrentes do fechamento de um 

contrato e vice-versa.  

Os custos de transação são divididos em dois tipos: 1) ex ante: relacionados à coleta 

de informações - principalmente à elaboração do contrato, aos mecanismos que fornecem o 

cumprimento do contrato, além de salvaguardas; 2) ex post: relacionados à má adequação às 

condições contratuais. A presença de custos de transação constitui um determinante tanto da 

integração vertical, conhecida na literatura como governança hierárquica, quanto da 

internacionalização das firmas que evitariam, assim, os custos de transação presentes no 

mercado (WILLIAMSON, 1985). 

Um tipo importante de imperfeição do mercado é a presença de custos associados às 

transações feitas nele, como os custos de encontrar fornecedores, negociar contratos, 

monitorar as obrigações contratuais, lidar com a incerteza quanto aos preços futuros e assim 

por diante. Outro tipo de imperfeição refere-se às dificuldades clássicas de se transacionar 

conhecimento e informação.  

A firma também incorre em um custo de oportunidade ao usar transações de mercado, 

por não explorar vantagens oligopolistas no país estrangeiro. Finalmente, existem custos 

associados com a intervenção do governo nas transações internacionais, como cotas, tarifas, 

controle de preços, impostos diferenciados e outros. Nesta situação, a firma escolhe 
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internalizar certas atividades que, pela hierarquia, tem os custos mais baixos que os custos de 

transação que seriam incorridos se ela usasse o mercado como mecanismo de coordenação 

(COASE, 1937; WILLIAMSON, 1975). 

O Paradigma Eclético de Dunning, (1980, 1988, 1993 e 2000) aplica os conceitos de 

custos de transação às decisões de internacionalização da firma (Williamson, 1975), para 

explicar quais características das empresas e dos mercados estimulam a internacionalização 

com investimento externo direto, diferenciando esse processo em termos das características 

do produto e dos mercados. Essa teoria entende a decisão de investimento direto no exterior 

como consistindo em uma escolha entre mercados ou hierarquias (Buckley e Casson, 1976; 

Rugman, 1981), apropriada pelo paradigma eclético, mostrando que a empresa tem a função 

de internalizar ou integrar as transações ineficientes ou dispendiosas quando realizadas pelo 

mercado.  

Neste contexto, a organização opera no mercado externo realizando as atividades 

internamente e obtém vantagem por conseguir manter a propriedade do conhecimento 

circulando dentro da firma. Esta facilidade de coordenação traria melhor desempenho para a 

organização. 

 

2.2. ABORDAGEM ECONÔMICA 

 

Enquanto que as teorias oriundas da Administração são fundamentadas no 

comportamento, com isto demonstram que o processo de internacionalização depende de 

variáveis como: atitudes, percepções e comportamento das empresas e gerentes que façam 

parte do processo (Carneiro, Dib e Hemais, 2005), as abordagens econômicas são 

fundamentadas em pesquisa sobre o mercado e cenário de atuação das empresas com base em 

decisões racionais 

 Uma vertente importante da abordagem econômica diz respeito às teorias no nível da 

Organização, como apresentado na seção anterior, identificadas com a internalização 

(Buckley e Casson, 2009) ou com a Economia dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 

1985). 

A abordagem de Penrose (1959) sobre os determinantes do IDE, é a primeira grande 

contribuição sob o enfoque da Organização Industrial (OI) 
5
, o argumento fundamental é que 

                                                 
5
 Organização industrial é um termo relacionado ao campo da Microeconomia, referente ao estudo da 

organização e operação de empresas industriais. Assim OI é o estudo do desempenho das empresas industriais, 

por meio de análise das variávies: margem de lucro, eficiência produtiva, tecnologia e dos determinantes: grau 
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o investimento externo direto é consequência do crescimento da firma, ou seja, as firmas têm 

grande propensão para se expandir e isto significa diversificação e penetração em novos 

mercados seja interno ou externo. Disto destaca-se que, para a firma, o crescimento, por meio 

do estabelecimento de filiais locais ou subsidiárias estrangeiras, não é essencialmente distinto, 

ainda que existam ponderações diferentes para os riscos no mercado externo e, consequente 

maior expectativa de lucros quando a firma cresce penetrando em mercados estrangeiros.  

As firmas que detenham recursos intangíveis tais como: capacidade gerencial, 

conhecimento tecnológico e inovações, normalmente são firmas com bons resultados e 

responsáveis por criar condições determinantes para a expansão da firma, portanto, deduz-se 

que a internacionalização deve-se a uma vantagem especial que a firma possui (PENROSE, 

1959). 

Hymer (1976) apresenta uma nova leitura da teoria do investimento estrangeiro direto 

conhecido como teoria do poder de mercado que é resultante da criação de barreiras 

concorrenciais que, por sua vez, é diferenciada do investimento estrangeiro direto em 

portfólio. No primeiro caso, o investidor possuiria o controle da empresa na qual o 

investimento foi feito. Tal colocação é importante devido aos diferentes comportamentos 

observáveis dos dois tipos de investimento.  

A base da teoria do portfólio era a taxa de juros em cada país, e cada investidor 

tentaria maximizar seus lucros investidos em países cujos retornos fossem maiores. Hymer 

(1976) considerou esta abordagem direta simplória, pois não suportava a inclusão de fatores 

de riscos, incertezas e barreiras à movimentação do capital. Na teoria do investimento direto, 

a motivação para o mesmo está nas altas taxas de retorno derivados do controle da empresa 

estrangeira. 

De acordo com a teoria do poder de mercado, inicialmente, as firmas buscam operar 

no exterior para utilizar as vantagens competitivas do país de destino, estas vantagens 

competitivas não existem no país de origem da firma. Assim os custos associados à 

internacionalização, entre eles, o desconhecimento do novo ambiente, riscos, incertezas e 

eventuais discriminações devem ser compensados por esta vantagem.  

Em segundo lugar, a teoria demonstra que as empresas se internacionalizam para se 

protegerem de um possível concorrente. Por fim a vantagem está na redução do risco por 

meio de diversificação, em termos de número nos mercados onde afirma atua. Hymer (1976) 

                                                                                                                                                         
de diferenciação dos produtos, grau de concentração de produtores e consumidores, existência de barreiras de 

entrada e saída dos mercados, ou seja, relacionam-se à estrutura de mercado na qual a firma está inserida, por 

fim são consideradas as condições de mercado como: conjunto de regras de promoção de vendas, políticas de 

preços e a interação entre as firmas (Kon,1999; Besanko et al, 2006; Mariotto, 2007). 
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procura mostrar os determinantes de internacionalização sob o ponto de vista da empresa, ou 

seja, visão microeconômica. 

Ainda conforme Hymmer (1976) se afirma que possui algum controle sobre o preço, 

ou seja, está em um mercado de monopólio ou oligopólio, busca evitar a concorrência de uma 

firma com a mesma vantagem em outro país, significa que a fusão entre elas é uma forma de 

evitar esta competição. Na mesma linha, uma empresa estabelece uma operação no exterior 

com o mesmo propósito. Conforme Hennart (2001), o ponto crucial é que as EMNs (empresas 

multinacionais) são instrumentos para a diminuição da concorrência internacional em setores 

oligopolizados. 

Segundo Balassa (1963), as limitações da expansão do mercado interno, em termos de 

crescimento para a firma, são superadas com IDE
6
 - investimento direto estrangeiro.  Hymer 

(1976) corrobora ao afirmar que, a empresa realiza no exterior um investimento defensivo 

para se proteger da competição, assim o investimento externo constitui uma estratégia de 

mercado da firma, com isto a empresa pretende ampliar suas posições de mercado interno e 

externo. 

A releitura do Paradigma Eclético de 1980 envolve as teorias do Custo de Transação e 

da Internalização e outros determinantes para identificar características que explicam a 

produção internacional do ponto de vista da distribuição geográfica dos ativos da empresa e 

do padrão industrial adotado em que são avaliadas as vantagens de localização, internalização 

e de propriedade para achar explicações (DUNNING, 1980). 

A teoria desenvolvida por Dunning (1980) explica a extensão, a forma e o padrão do 

investimento em outros países para desenvolver a produção da empresa. Esta teoria também 

oferece um esquema holístico com o qual é possível identificar os determinantes relacionados 

ao início da operação da firma fora do país de origem.  

A escolha pela localidade está baseada em três tipos de vantagens, identificadas pela 

sigla OLI (Ownership, Location e Internalization). As vantagens de propriedade do 

(ownership specific advantages) permitem que a empresa multinacional mantenha o domínio 

do recurso utilizado em outro país. Desta forma, por exemplo, uma subsidiária no exterior 

manteria sob controle da empresa (mantém a propriedade) a marca ou a tecnologia, em vez de 

licenciá-las a uma parceira local que poderia se apropriar das vantagens deste recurso. 

                                                 
6
 Investimento Direto Estrangeiro (IDE, ou FDI, do inglês foreign direct investment). Uma estratégia de 

internacionalização segundo a qual uma empresa estabelece presença física no exterior por meio da produção da 

aquisição de ativos principais como capital, tecnologia, força de trabalho, terrenos, instalações industriais e 

equipamento (CAVUSGIL et al, 2010). 
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 As vantagens comparativas entre países (location specific advantages) seriam 

responsáveis por explicar a escolha de um local para o investimento. A multinacional optaria 

por aquele mercado que oferecer melhores condições, como a mão de obra barata e ou 

especializada, matéria prima, energia, menor burocracia etc. As vantagens de internalização 

(internalization specific advantages) surgem ao construir uma estrutura no exterior para 

internalizar as operações que poderiam ser realizadas pelo mercado, conforme discutido na 

seção precedente. O paradigma eclético explica o padrão do investimento no exterior, embora 

não explique o processo, o modo de entrada e as seqüências de comprometimento dos 

recursos (DUNNING, 1980). 

 

2.3. ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

 

Das abordagens fundamentadas na Ciência da Administração, a principal é a 

comportamental, nesta abordagem os fatores comportamentais são base de análise, fatores 

estes que conduzem as empresas à atuação no exterior. Conforme Dib e Carneiro (2006) a 

internacionalização depende do comportamento que dizem respeito à tomada de decisão, que 

procura mitigar o risco sobre onde e como expandir a firma. 

A literatura que trata do processo de internacionalização de empresas é relativamente 

madura. A principal abordagem é a comportamental que considera o processo de 

internacionalização como dependente de atitudes, percepções e comportamento dos 

tomadores de decisão, que por sua vez, seriam orientados pela busca de redução de risco nas 

decisões sobre como e para onde expandir a firma. Essa linha foi desenvolvida na 

Universidade de Uppsala - um modelo construído a partir de estudos de casos em grandes 

empresas suecas, nos anos 1970.  

Este modelo desenvolvido na Escola de Uppsala questiona as teorias vigentes sobre 

IDE - Investimento Direto Estrangeiro, consideradas muito estáticas pelos seus críticos, além 

de negligenciar o problema da distância psíquica. Ainda nas décadas de 1970 e 1980, os 

autores Johanson e Wiedersheim (1975); Cavusgil (1980); Welch e Loustarinen; (1988) 

ampliam a discussão questionando as explicações para IDE enraizada na teoria econômica, 

estes autores entendem o IDE como uma sequência de comprometimento de recursos no 

exterior. 

A hipótese básica do modelo de Uppsala é que a falta de conhecimento é um 

importante obstáculo para desenvolver operações em mercados de outros países e o 
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conhecimento necessário para estas atividades pode ser adquirido principalmente na condução 

de tais operações (JOHANSON e VAHLNE, 1977).  

Desta forma, quando se conhece melhor as operações em determinado mercado 

externo, a empresa investe e compromete mais seus recursos neste mercado, a 

internacionalização é, portanto um processo gradual, resultante de decisões incrementais, 

representados pelos quatro estágios a seguir: 1) atividades de exportação não regulares; 2) 

exportação via agentes de exportação; 3) estabelecimento de uma subsidiária de vendas no 

exterior; 4) estabelecimento de uma unidade de produção no exterior (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977). Esta sequência é conhecida como cadeia de estabelecimento. 

O gestor da empresa não conhece perfeitamente todas as opções de mercado à 

disposição antes de experimentar o mercado em questão (JOHANSON e VAHLNE, 1990). O 

modelo assume que existem informações disponíveis a respeito dos custos envolvidos antes 

que a empresa escolha qual mercado e qual estrutura adotar, obrigando-a a basear-se na 

racionalidade limitada dos agentes. 

 Na visão de Simon (1965), a organização é um sistema de decisão em que a pessoa 

participa de forma racional e consciente, escolhendo entre as alternativas para maximizar 

vantagens, ainda que com as mesmas informações disponíveis, cada empresa por ser única 

reage ao ambiente de forma distinta. O processo de internacionalização atenua os custos 

durante o processo de aprendizagem à medida que as atividades se desenvolvem no exterior 

(JOHANSON e VAHLNE, 1990). 

 Em outras palavras, conforme Lemos, Johanson e Vahlne (2010), o processo de 

internacionalização envolve um aumento gradual do comprometimento com os mercados 

externos na direta proporção da redução gradual do risco derivada do maior conhecimento e 

do maior volume de informações que se vão acumulando ao longo do próprio processo de 

internacionalização. 

Em 2006, os autores Johanson e Vahlne revisitaram o modelo de Uppsala substituindo 

o conceito chave da teoria original, liability of foreignnes - relativo a distância psíquica -, por  

outsidership - construção da confiança -, criação do conhecimento e desenvolvimento do 

relacionamento por meio de novos conhecimentos, tornando-se o último e  mais relevante, 

pois é o que determina a incerteza, do contrário, a essência do modelo revisitado permanece. 

Conforme Eden (2009, p. 1409, apud TUROLLA, 2007), “o outsidership em relação à rede 

causa, ao invés de distância psíquica, a raiz de incerteza e precipita o processo de 

internacionalização”. 
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Na abordagem do network ou teoria das redes, os mercados são as redes, assim no 

processo de internacionalização a firma desenvolve posições no exterior (JOHANSON e 

MATTSON, 1986). As premissas do modelo de Uppsala são mantidas e a tomada de decisão 

da firma está relacionada ao que ocorre no interior das redes de negócios. Dessa forma, o 

desenvolvimento da rede e o aprendizado resultam em influências no processo de tomada de 

decisão para internacionalização (WELCH & WELCH, 1996). 

Conforme o entendimento de Andersson, Forsgren e Holm (2002), a importância 

estratégica desta abordagem está no fato de que é por meio da rede social que a firma acessa 

recursos e capacidades que estão fora da organização tais como capital, serviços, inovações e 

mercadorias. O network é criado por meio desta trajetória dependente do processo e isto, 

mais, idiossincrasias é complexo demais para imitar, por conta disto, os recursos que estão 

acessíveis por meio do network são também relativamente inimitáveis e insubstituíveis. 

Numa comparação entre a teoria das redes, Andersson, Forsgren e Holm (2002) e 

Upsalla revisitado Johanson e Vahlne (2006), tem-se que para Upsalla revisitado, o uso do 

network se dá em momentos específicos, ou seja, o network está ligado a um estágio de 

internacionalização, enquanto que na abordagem do network ou teoria das redes, o uso do 

network pode ocorrer em qualquer momento do processo de internacionalização e em 

qualquer local, sendo um processo rápido e dinâmico. A troca de relações via rede permitem 

que a empresa amplie seu conhecimento sobre a relação com parceiros, recursos, necessidades 

e estratégias de mercado. O relacionamento é, portanto, uma fonte de informações comerciais 

relevante. 

A teoria do Empreendedorismo Internacional usa a expressão ‘empreendedora’ em 

lugar de ‘tomador de decisão’, isto acontece, pois o foco da abordagem é o indivíduo que age 

de acordo com critérios de empreendedorismo (ANDERSSON, 2000). O estudo do 

empreendedorismo pode ser dividido em 3 categorias: como as pessoas agem; por que eles 

agem e o que acontece quando eles agem.  

Na primeira questão é explorado o grau de sucesso do empreendedor; no segundo são 

os fatores psicológicos que explicam as ações empreendedoras e outra explicação para a 

mesma questão é o ambiente do empreendedor. Os estudos de Anderson (2000), no entanto, 

focam na terceira questão, o que acontece quando os empreendedores agem uma vez que o 

empreendedorismo está conectado com os processos dentro da firma e não com processos 

econômicos como um todo.  
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3. A ECONOMIA DA INDÚSTRIA DO SANEAMENTO 

 

Nesta seção, descreve-se o setor de infraestrutura em saneamento básico entendido 

como uma atividade econômica monopolista exercida pelo Estado ao qual cabe delegar às 

empresas o direito de explorar estes serviços por meio de concessões públicas. Apresenta-se a 

construção dos casos das empresas selecionadas nesta pesquisa, com base num recorte que 

contempla as 10 maiores empresas deste segmento no mundo, com base nos critérios número 

de clientes e status parcial ou totalmente pertencente ao setor privado, e também descreve-se 

as estratégias de entrada no exterior utilizadas por estas empresas, comparando com o previsto 

nas abordagens de internacionalização selecionadas. 

 

3.1. O SETOR DE INFRAESTRUTURA 

 

Conforme Turolla (2007), a indústria de infraestrutura possui uma peculiaridade que a 

torna fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país em relação à sua 

capacidade de gerar externalidades positivas de várias naturezas, incluindo ganhos de 

eficiência para a economia como um todo e vantagens sociais. No caso do setor de 

saneamento, as externalidades são notórias. A insuficiência do saneamento está associada ao 

desperdício de oportunidades preciosas de redução da pobreza, aumento da inclusão social e 

promoção do desenvolvimento econômico.  

O setor de infraestrutura caracteriza-se fundamentalmente pela presença de custos 

fixos elevados em capital específico (BID, 1997) que produzem um dilema econômico entre 

eficiência produtiva e alocativa, enquanto a especificidade de capital produz sub-incentivo ao 

investimento.  

A importância relativa dos custos fixos faz com que o conjunto de vetores de produção 

relevante recaia sobre a faixa em que o custo médio é declinante. Economias de escala dessa 

natureza, quando consideradas em um contexto de monoprodução, identificam, conforme 

Baumol (1986), um monopólio natural que surge quando existe a possibilidade de explorar 

economias de escala ao longo de um intervalo muito grande de produção. Como resultado, 

esta escala de eficiência ótima torna-se muito elevada à proporção da demanda do mercado 

total do produto ou serviço presente em cada país estrangeiro, organizando suas operações 

num local ao invés de uma lógica global, (BONARDI, 2004).  
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Dada a estrutura de monopólio natural, a maior eficiência produtiva pode ser 

conseguida por meio da operação de um produtor único. Entretanto, as distorções alocativas 

resultantes do poder de monopólio precisam ser controladas com algum mecanismo 

(TUROLLA, 2007).  

Modernamente, costuma-se usar um conceito mais amplo que o de monopólio natural, 

que é o de subaditividade de custos, como tratado por Braeutigam (1989). Neste conceito, a 

redução de custos com o aumento da produção pode advir do rateio entre dois ou mais 

serviços, ou seja, admitem-se economias relacionadas à multi-produção. Trata-se do conceito 

mais amplo que o de monopólio natural, em que não há necessidade de economia de escala 

global, bastando que uma firma produza um vetor y de produtos com custo menor que o 

somatório dos custos de um conjunto de firmas (TUROLLA, 2007). 

Por sua vez, a especificidade do capital tem impacto, principalmente, no incentivo ao 

investimento, na medida em que reduz fortemente o valor de revenda dos ativos após a sua 

construção ou aquisição. O efeito é ainda mais grave por se tratar de um setor com volume de 

investimento requerido bastante superior à média dos demais serviços públicos. 

 Corrales (1998) reporta, estudo do Banco Mundial que aponta uma relação de ativos 

necessários para gerar um dólar anual de faturamento como sendo 3-4 em telecomunicações e 

7 em rodovias e 10-12 para saneamento. Assim, quando o investimento é feito pela iniciativa 

privada, há elevada incerteza em relação à rentabilidade futura do projeto, que pode ser 

irreversivelmente comprometida pela eventual entrada de um concorrente. Adicionalmente, 

no caso de propriedade privada dos ativos, o poder de barganha entre o proprietário privado e 

o governo pode mudar radicalmente após o investimento ser feito (TUROLLA, 2007). 

De acordo com Guasch, Laffont e Straub (2007), alguns cenários são típicos do IDE 

em saneamento, como o de um governo, local ou regional, decidir de forma unilateral por 

cortar tarifas ou não honrar os aumentos acordados durante uma campanha de reeleição para 

assegurar o apoio popular é no cenário de uma nova administração, a decisão de não honrar o 

aumento de tarifas estabelecido no contrato de concessão firmado pelas administrações 

anteriores.  

Empresas em setores regulados enfrentam um grande dilema quando vão se expandir 

para o exterior. Por um lado, há o estabelecimento teórico e a recomendação de 

internacionalização gradual, um modelo de internacionalização assim minimizando riscos e 

diminuindo as incertezas, (Johanson e Vahlne, 1977; Chang, 1994; Rivoli e Salorio, 1996; 

Guill´en,2002; Vermeulen e Barkema, 2002), desta forma permitindo superar a chamada 

liability of foreignness (HYMER, 1976; ZAHEER, 1995).  
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Por outro lado, a natureza regulada desta indústria pede um grande comprometimento 

de recursos e rápida entrada em mercados estrangeiros. Esta situação é devido a três razões: 

em primeiro lugar, estas indústrias tendem a ser altamente concentradas e elas exibem 

características de monopólio; em segundo lugar, a entrada pode ser restringida pelo Governo, 

frequentemente sob um sistema de licenças, e em terceiro lugar, o governo pode possuir parte 

significativa da indústria. Algumas das empresas mais ativas em setores regulados em 

expansão no exterior são monopólios em que o Estado tem ou teve uma participação de 

controle (DOH, TEEGEN e MUDAMBI, 2004). 

Nestas circunstâncias, os concorrentes estrangeiros enfrentam dificuldades por 

comprometer grandes somas de recursos e estabelecer operações de forma rápida, quando e 

onde surgir a oportunidade, na forma de aquisições em oposição ao investimento greenfield, 

construção de planta industrial no exterior, (Sarkar et al,1999). Assim regulado, este mercado 

de natureza oligopolista gera grandes vantagens (DOH et al, 2004; 

KNICKERBOCKER,1973).  

Conforme Sarkar (1991), as empresas desta indústria seguem uma assimetria 

estratégica procurando defender a posição do seu país de origem, impedindo as rivais de 

competir em condições equitativas e prosseguindo o processo de entrada no mercado 

estrangeiro, até que ocorra a desregulamentação. Considerando que a desregulamentação 

ocorre no tempo em graus diferentes de país para país, empresas em setores regulados tendem 

a seguir uma estratégia multidoméstica de expansão internacional, ou seja, elas, ao 

escolherem um mercado para entrar, o fazem em função de circunstâncias específicas 

(SARKAR, 1999). 

Eliminando-se pelo critério de eficiência produtiva a possibilidade de competição 

direta, a obtenção de eficiência alocativa requer o emprego de competição pelo direito à 

franquia para servir um determinado mercado, conforme conceito competição estabelecido 

por Demsetz (1968), ou ainda um mecanismo de regulação. Na prática, é possível combinar as 

duas alternativas com a realização de leilões pela franquia e o estabelecimento de mecanismos 

de regulação. 

A Economia dos Custos de Transação introduziu importantes elementos sobre a 

relação público-privada no caso de adjudicação de serviços de infraestrutura de saneamento 

pelo Estado. De acordo com Williamson (1985), as competências técnicas são relevantes, mas 

não são geralmente suficientes para um operador obter a vitória em um processo de 

adjudicação de concessão ou privatização de serviço público de infraestrutura.  
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As habilidades políticas assumem importância central, de forma que “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” (WILLIAMSON, 2012, p. 307).  

Com isto, Williamson (1985) argumenta, ainda, que uma associação, entre partes com 

qualificações político-institucionais e partes com habilidades políticas, produz ganhos 

privados e, provavelmente, sociais, o que pode ser aplicado ao contexto dos setores de 

infraestrutura que experimentam as falhas de mercado mencionadas. 

 

3.2. A INDÚSTRIA DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Ainda que existam na literatura poucos estudos relevantes sobre a internacionalização 

da indústria de saneamento básico, este é um segmento de vital importância para todos os 

países, visto que o setor de saneamento básico é um conjunto de atividades que compreendem 

os procedimentos adotados numa determinada região para proporcionar uma condição 

higiênica e saudável para os habitantes. As atividades de saneamento básico, na definição 

deste trabalho, são: abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e o 

tratamento de rede de esgoto. Com a infraestrutura de saneamento básico, é possível garantir 

melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de 

doenças, ao mesmo tempo, em que se garante a preservação do meio ambiente. 

Segundo Pereira-Cardoso et al (2010), a ausência dos serviços de saneamento básico, 

aliada aos fatores sócio-econômicos e culturais desfavoráveis, são determinantes para o 

surgimento de doenças. Especialmente as crianças são as mais atingidas pela ausência de 

saneamento básico. Em algumas das regiões mais carentes do Brasil, assim como em países 

pobres, as parasitoses podem ser endêmicas. 

No Brasil, o número de domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de água 

equivale a 84,4% do total de domicílios em 2009. Em 2009, o acesso à rede coletora foi de 

59,1%, praticamente o mesmo registrado em 2008 quando se apurou que 59,3% domicílios 

foram atendidos pela rede coletora ou por fossa séptica ligada à rede coletora
7
. 

O acesso aos serviços sociais básicos, cuidados básicos de saúde, ensino primário, 

água e saneamento é um direito fundamental, garantido na Convenção das Nações Unidas 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, desta forma, governos são obrigados a 

                                                 
7
 Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domícilios (PNAD) do IBGE divulgada em 2009. 
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garantir estes serviços à população. A Declaração do Milênio das Nações Unidas e os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio representam a obrigatoriedade destes 

compromissos governamentais.  

Os líderes de 191 países que participaram da reunião que formou a Declaração do 

Milênio em setembro de 2000, definiram os seguintes objetivos: reduzir a metade o número 

de pessoas que vivem em condição de extrema pobreza; fornecer água potável e educação 

para todos; inverter a tendência de propagação do VIH/SIDA
8
 e atingir outros objetivos de 

desenvolvimento (PNUD, 2003). 

Sendo o abastecimento de água um monopólio natural, ou seja, não é rentável duplicar 

a rede de água e esgoto nas ruas da cidade, um prestador de serviço tem uma posição 

dominante e a concorrência tem dificuldade em alcançar. Com o objetivo de proteger os 

consumidores dos abusos do poder de monopólio, a regulação faz-se necessária e importante 

(BANCO MUNDIAL, 2006).  

No Brasil, o acesso ao serviço universal de água está amparado em variadas 

legislações com a lei número 11445/07, Marco Regulatório do Saneamento Básico, de 2007, 

que dispõe e determina a universalização como um princípio fundamental da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. A universalização ocorre quando a oferta atende a 

100% da demanda. Na área urbana, a universalização ocorre com ligações domiciliares e 

contínuo atendimento quanto ao fornecimento de água, já para áreas rurais uma lei específica 

estabelecere o padrão de atendimento. A meta é alcançar a universalização em 2020.  

Em países em desenvolvimento, especialmente a prestação de serviço público, nem 

sempre é eficiente, pois é comum encontrar instituições fracas e com baixa responsabilidade 

pela utilização do serviço público. Além de recursos financeiros, os mecanismos de políticas 

públicas, a titularidade e a regulação dos serviços, constituem entraves para ampliação da 

cobertura, tornando pouco atraente o setor para novos investimentos (GALVÃO JUNIOR, 

2009). 

Em países desenvolvidos, empresas privadas atuam desde metade do século 19 nos 

mercados de saúde, educação e água privada, mas estes serviços eram limitados e somente na 

segunda metade do século 19 o fornecimento e o financiamento públicos tornaram-se uma 

constante. A intervenção governamental resultou na universalização no Canadá e Europa 

Central, no último quartel do século XIX e na primeira metade do século XX (PNUD, 2003). 

                                                 
8
 SIDA – Sindrome da Inunodeficiência Humana Adquirida, conjunto de sinais e sintomas bem definidos que 

podem surgir em indivíduos com a infecção pelo VIH – Virus da Imunodefiência Humana. 
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Em países pobres, o aumento de prestação de serviço privado de água e saneamento 

aumentou significativamente entre 1980 e 1990, pois estatais deficitárias foram privatizadas 

em setores industriais e de serviços e a mesma tendência se observou nos serviços públicos. A 

privatização foi impulsionada pela falta de recursos governamentais, por pressão pela 

liberalização econômica e pela baixa qualidade dos serviços públicos.  

Assim os Governos, por não poderem financiar grandes investimentos em 

infraestrutura em países pobres, vislumbram, muitas vezes, a privatização como uma forma de 

conseguir receita, no entanto, na prática, o maior ganho está na eliminação de subsídios a 

empresas públicas ineficientes (UNDP, 2003). 

Segundo o PNUD (2003), as experiências dos países ricos propõem uma sequência 

para o fornecimento de serviços global de água, iniciar com intervenções governamentais e 

finalizar num acordo de parcerias público-privada. A parceria público-privada (PPP) 

fundamenta-se no pressuposto de que os clientes pagam pelo serviço. Os resultados da 

parceira público-privada variam entre positivo e negativo nos países pobres.  

Quando a privatização resulta em elevação da tarifa dos serviços, as famílias pobres, 

que tinham contas baixas subsidiadas pelo governo, perdem o acesso ao serviço. Por outro 

lado, o Governo, sem recursos antes da parceria, oferecia indistintamente para famílias ricas e 

pobres o subsídio ao serviço. Se o efeito da tarifa mais elevada tem êxito, as companhias 

estatais mostraram que é possível utilizar a receita extra para melhorar os serviços. A 

diferença entre o sucesso e o fracasso parece ser a medida da regulamentação governamental, 

do interesse do investidor e da condição da empresa pública no momento da privatização. 

Segundo o Banco Mundial (2006), a África do Sul vinha tendo grandes progressos na 

provisão de água à população, apesar da dificuldade com relação à identificação da tarifa 

viável. No entanto, em 2000, uma epidemia de cólera na província sul-africana de KwaZulu 

Natal, infectou aproximadamente 14 mil pessoas e matou mais de 250.  

A epidemia foi o resultado do corte de água pelas autoridades locais para um povoado 

informal que não conseguia pagar as novas tarifas do sistema privatizado. A privatização 

alterou a política de tarifas baixas e de não considerar o não pagamento da conta pelo serviço 

prestado. Ao final da epidemia, a população clamou por 50 litros de água dia gratuitos, o 

mínimo segundo a Organização Mundial da Saúde, pois não teria como arcar com as tarifas e 

assim continuariam a improvisar para acessar ao serviço mantendo o ritmo da epidemia. 

 Na Bolívia, em 2000, variados protestos em Cochabamba foram a resposta da 

população mais pobre ao fato das tarifas terem triplicado e quadruplicado após a companhia 

privada iniciar a operação. Ainda que os custos para disponibilização de água potável sejam 
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justificáveis por dispendiosas construções, como uma barragem construída a época que teve 

custo de 130 milhões de dólares e um túnel de 70 milhões de dólares, que levaria a água do 

Rio Misicuni a Cochabamba, as tarifas altas empobrecem a já pobre população e estimulam a 

não utilização deste serviço vital. A população, em um protesto bem sucedido, pediu por 

subsídios para as famílias mais pobres e que os aumentos de tarifas caso inevitáveis fossem 

progressivos (PNUD, 2003). 

No Chile, o governo dirigia o serviço de água com êxito atendendo a 97% da 

população urbana com água potável e 80% com acesso a saneamento, entre 1988 e 1990, o 

governo chileno estabeleceu, por meio do regulador, uma tarifa máxima com base no modelo 

de um fornecedor eficiente; as divergências com relação a esta tarifa máxima foram dirimidas 

entre a empresa concessionária, o regulador e uma comissão de especialistas, com isto ocorreu 

um gradual ajuste de tarifas até este limite máximo. 

 O setor privado teve um papel importante no setor de água e saneamento chileno, mas 

rigidamente regulado pelo governo central. Com isto, muitos indicadores do setor 

melhoraram, incluindo-se aí a redução do número de trabalhadores por ligação, e nível médio 

de água não contabilizada que era 31% já em 1999, contra 40% e 60% na América Latina 

(BANCO MUNDIAL, 2006).  

 

3.3. ESTRATÉGIA DE ENTRADA 

 

A empresa que busca desenvolver uma operação internacional fora do seu entorno 

geográfico deve escolher o melhor modo de entrada. Variadas pesquisas relacionadas à 

entrada em mercados estrangeiros mostraram que há pouco entendimento por parte da firma 

com relação à estratégia de análise de custos e benefícios com relação à decisão de como 

iniciar sua operação no exterior. No entanto, os modos de entrada são distintos especialmente 

no que diz respeito às suas relações de custos e benefícios (ANDERSSON e GATIGNON, 

1986). 

De acordo com Kogut (2002), o modo de entrada é uma das decisões mais importantes 

para a estratégia de crescimento internacional da firma no mercado estrangeiro, pois esta 

escolha define o grau de controle que a firma terá sobre a atividade no exterior e o grau de 

comprometimento de recursos que a firma assume. A economia globalizada e a rapidez dos 

acontecimentos, tanto econômicos quanto nos sistemas políticos, fazem com que a empresa 

analise melhor a questão da vantagem competitiva, transmissão de tecnologia, conhecimento e 
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a localização (Anderson e Gatignon, 1986), com objetivo de compreender a eficácia da 

escolha do modo de entrada no exterior. 

Na área de Gestão Internacional, o estudo sobre o modo de entrada é constante, devido 

ao fato de apresentar uma visão mais detalhada das questões que envolvem governança 

(KOGUT, 2002). A decisão sobre o modo de entrada leva em consideração a experiência 

internacional que as empresas detêm (DAVIDSON, 1980 e WILSON, 1980). Os custos que a 

empresa tem a fim de procurar parceiros, negociar e monitorá-los, que são devido às falhas do 

mercado, que encarecem as estimativas de contingências e inviabilizam a definição do valor 

justo por causa da assimetria de informações do mercado (WILLIAMSON, 1985). 

 Quando uma multinacional decide investir num país estrangeiro, ela passa, pelo 

menos, por duas importantes decisões estratégicas. A primeira é que ela deve optar por 

estabelecer-se no exterior numa operação a partir de investimento do tipo greenfield ou 

aquisição, a segunda é que uma multinacional pode decidir fazer isto sozinha, ou seja, 

estabelecendo a completa propriedade da subsidiária ou se envolver com um parceiro local 

assim estabelece a propriedade compartilhada da propriedade. A primeira decisão é chamada 

de estabelecimento do modo de entrada e a segunda decisão, de negociação ou dealing da 

escolha do modo de entrada (DIKOVAL e WITTELOOSTUIJN, 2007). 

Pesquisas que tratam dos determinantes e parceiros do investimento estrangeiro são 

abundantes, podemos citar Wilson (1980), Hennart and Park (1993), Cho e Padmanabhan 

(1995), Brouthers (2000), Harzing (2002), Belderbos (2003) e Larimo (2003) estes autores 

pesquisam a respeito da escolha entre aquisição e greenfield enquanto, Gatignon and 

Anderson (1988), Kim e Hwang (1992), Delios and Beamish (1999), Pan e Tse (2000), Luo 

(2001), Meyer (2001), Brouthers (2002), Yiu e Makino (2002) são autores que concentraram 

seus estudos nos determinantes da escolha entre propriedade completa da subsidiária ou joint 

venture. 

Para compreender esta decisão da firma, ampliaram-se as pesquisas focadas nos 

conhecimentos das variáveis estratégicas como o relacionamento entre ativos (ANDERSON e 

GATIGNON, 1986), a estratégia organizacional (CAVES e MEHRA, 1986; CONTRACTOR, 

1990) e a aprendizagem internacional (BARKEMA e VERMEULEN, 1998; CHANG e 

ROSENZWEIG, 2001), resultando em uma visão integrada em que há minimização dos 

custos, maximização da eficiência, controle de recursos e aumento da produtividade. 

As estratégias de entrada dizem respeito à forma como as empresas se inserem em 

mercados estrangeiros. A forma mais comum de entrada é a exportação, normalmente 

utilizada por empresas iniciantes, fato este também muito comum em empresas de pequeno e 
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médio porte. Esta estratégia é muito flexível especialmente se comparada a outras formas 

como IDE – Investimento Direto Estrangeiro, dessa forma o exportador pode entrar e sair dos 

mercados com custos e riscos baixos.  

Por conta da flexibilidade superada, a adaptação inicial à exportação é utilizada por 

empresas de qualquer porte, independentemente de sua fase de internacionalização. Cada 

estratégia de entrada resulta em vantagens e desvantagens, no caso da exportação, a falta de 

contato direto com o mercado para o qual exporta pode dificultar a percepção de 

oportunidades e ameaça, enquanto vantagem é percebida pelo o aumento das vendas com 

conseqüente melhora de market share. 

Empresas multinacionais como as destacadas neste estudo costumam valer-se de IDE, 

esta estratégia garante um alto controle do negócio no exterior, ao mesmo tempo em que o 

comprometimento da empresa com a operação no exterior é igualmente alto. A empresa 

investe no exterior construindo plantas, comprando instalações e ou filiais. Segundo a Receita 

Federal (2012), o IDE ocorre quando a empresa detém pelo menos 10% ou mais das ações 

ordinárias ou direito de voto numa empresa. 

 O IDE possui 2 formatos: participação no capital e empréstimos intercompanhias. A 

participação no capital representa os ingressos de moeda e as conversões externas em 

investimeno estrangeiro direto, considerando-se os valores destinados aos programas de 

privatizações relacionados com aquisição, subscrição, aumento de capital, total ou parcial do 

capital social de empresa residentes. Empréstimos intercompanhias compreendem os créditos 

concedidos pelas matrizes, seadiadas no exterior, as suas subsidiárias ou filiais estabelecidas 

no país. 

Os tipos principais de IDE são o investimento greefield, fusão, e aquisição. Com 

relação ao nível de propriedade no IDE, o controle da propriedade pode ser total ou parcial. 

As possibilidades variam entre joint venture, participação acionária, investimento direto 

integral e consórcios. Notadamente no setor de infraestutura em saneamento básico prevalece 

o formato joint venture, seguido de consórcio e participação acionária. 
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Fonte: elaborado a partir de Root (1994). 

Figura 2 . Modos de entrada 

 

O IDE se caracteriza por representar um maior comprometimento de recursos no 

exterior, implica na presença e operação no local, contribui para empresa alcançar eficiência 

global, entre as estratégias é a que mais concentra riscos e incertezas, nesta situação a empresa 

deve administrar mais fortemente questões relacionadas ao ambiente institucional como as 

variáveis sociais e culturais presentes no mercado que os recebe e por fim as empresas 

precisam ter um comportamento socialmente responsável de acordo com os países anfitriões, 

mesmo que divergentes do país de origem (Cavusgil et al, 2010). Segundo Cavusgil et al 

(2010); Pinsent Mansons (2010); D.O.U (2004);  Root (1994), os principais tipos de IDE e de 

controle de propriedade são os seguintes:  

 Initial public offering: oferta pública inicial de uma parte ou da totalidade do 

capital acionário de um prestador. Um exemplo foi a alienação parcial das ações da 

SABESP (São Paulo), cujo governo do Estado manteve, inicialmente, 72% do 

patrimônio, e adotou uma estratégia gradualista para vender mais ações da 

empresa, mantendo o controle. Um exemplo mais extremo ocorreu na República 

Checa em 1993, onde as ações em uma série de serviços públicos regionais foram 

oferecidos aos investidores municipal, institucional e internacional. 

  Build-Operate-Transfer (BOT): uma forma de concessão, nesta estratégia de 

entrada a firma é contratada para construir uma instalação, geralmente de grande 

porte, para em seguida transferir a propriedade para o patrocinador do projeto, que 
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normalmente é o país sede ou entidade pública. Esse modo de entrada é uma 

variação do contrato turnkey, BOO, BOOT, TOT sendo que no BOT o construtor 

utiliza os ativos durante um período determinado no contrato, antes da 

transferência da propriedade para o patrocinador. 

 Concessão: a concessão é o direito de operar serviços de utilidade pública para 

uma localidade por um período de tempo acordado. Ao contrário de privatização, 

os ativos são transferidos para a propriedade municipal no final da vida da 

concessão. O contrato de concessão plena de um utilitário abraça todos os aspectos 

da prestação de serviços (coleta de água, rede de esgoto e tarifas) e despesas de 

capital. Estes contratos exigem um ambiente de negócios específico e 

regulamentado, devido aos elementos de risco envolvidos. Existem quatro 

principais variantes do modelo de concessão (BOO, build-own-operate; BOT, 

build-operate-transfer; BOTT, build-operate-train-transfer; DFBOT, design-

finance, build-operate-transfer), onde a cobrança das tarifas normalmente 

permanece sob responsabilidade municipal. Estas versões de concessão são típicas 

de municípios que precisam do financiamento do setor privado para a abtenção de 

novas instalações. 

 Concessão para as cidades mais importantes: uma especificidade do processo de 

concessão, a concessão para as cidades mais importantes, é uma abordagem mais 

radical, pois consiste em canalizar os investimentos do setor privado e de gestão 

para a infraestrutura que tenha sido incapaz de atender a demanda.Comum em 

economias em desenvolvimento como Casablanca (Marrocos), Manila (Filipinas), 

Jacarta (Indonésia) e Budapeste (Hungria) neste caso as cidades são divididas em 

zonas ou em serviços (água e esgotamento sanitário). Os contratos são centrados 

nas cidades mais importantes porque estas são tidas como de menor risco e com 

isto atraem recursos mais facilmente, tal é o impacto destas adjudicações que o 

país não passa para para o segundo estágio de concessão. 

 Contrato de Gestão ou Management: neste modo de entrada a firma que contrata 

oferece o know-how para a operação enquanto o contratado oferta a experiência 

específica no funcionamento de alguma instalação sem exercer propriedade sobre a 

firma contratante. Este processo gradualista ocorre entre o município e o setor 

privado, com isto as partes começam conhecer um ao outro por meio da delegação, 

e aos poucos a responsabilidade do setor privado vai se ampliando. Utilizado em 

países como México, Moçambique e Cazaquistão. 
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 Contrato Ownership ou Modelo alemão: uma forma de privatização, onde os ativos 

operacionais são corporatizadas e uma minoria das ações da empresa-holding em 

ativos é oferecida a uma ou mais empresas do setor privado. Conhecido como 

modelo alemão, o contrato Ownership caracteriza-se pelo formato seguinte: o 

operador do setor privado paga uma taxa fixa pelo direito de operar os serviços. 

 Contrato turnkey: é realizado um acordo em torno da empresa focal ou de um 

consórcio de empresas, que fica incumbido de planejar, financiar, organizar, 

gerenciar e executar todas as fases de um projeto no exterior e, em seguida, o 

entrega ao cliente estrangeiro após capacitar o pessoal local. 

 Consórcio: é um investimento usualmente não acionário, formado a partir de um 

projeto, normalmente de grande porte, que reúne múltiplos parceiros. De modo 

geral, o consórcio reúne os parceiros, delineia os direitos e as obrigações de cada 

parte. 

 DBOT – Design, build, operate and transfer: uma variação do contrato de 

concessão BOT que incorpora o design. 

 Greenfield: uma característica predominante são os elevados custos, que por vezes 

demandam financiamentos de dívida. O investimento fica exposto aos riscos 

intrínsecos do negócio, tais como as exigências reguladoras impostas pelos países 

estrangeiros além de suas práticas e costumes culturais distintos. No entanto esta 

escolha garante a firma total controle do investimento, e devido a este controle a 

firma poderá repassar aos clientes preços melhores e garantir maiores retornos 

sobre o IDE. 

 Joint Venture: esta estratégia de entrada pode ser entendida como um acordo entre 

pelo menos duas partes interessadas, por meio do compartilhamento de riscos e 

recursos. Este formato de aliança estratégica é uma forma alternativa ao greenfield, 

entre as características destacam-se: a possibilidade de redução dos custos de 

transação; a utilização de uma estrutura mínima para adaptação nos mercados 

nacionais e mantidos na aliança; criação de uma nova entidade mais ou menos 

autônoma e com estratégica própria. 

 Lease (affermage): nesta estratégia, a empresa do setor privado aluga ativos do 

município por um determinado período. O município é responsável pelo 

investimento, enquanto a empresa faz a coleta de tarifas. È um processo 

gradualista assim como o Management, os municípios e o setor privado começam 
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a conhecer um ao outro por meio da delegação, aos poucos a responsabilidade do 

setor privado vai se ampliando. Na França, este modelo evoluiu para uma forma de 

modelo de concessão, onde a empresa privada é responsável por realizar um 

programa previamente acordado de melhorias dos ativos ao longo da vida do 

contrato. 

 O&M - operação e manutenção: a empresa do setor privado opera e mantém os 

ativos existentes para um determinado período de tempo, mas não está envolvida 

no desenvolvimento desses ativos ou de novas instalações. È um processo 

gradualista entre o município e setor privado que começam a conhecer um ao outro 

por meio da delegação, aos poucos a responsabilidade do setor privado vai se 

ampliando. Utilizado em países como México, Moçambique e Cazaquistão. 

 PPP Parceria- pública- privada: o setor privado administra ativos estaduais e ou 

municipais em uma parceria. Por exemplo, no Brasil, é um contrato de concessão, 

na modalidade pratrocinada ou administrativa: a lei 11.079 de dezembro de 2004 

institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito dos 3 poderes da União, dos Estados, dos Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 Modelo britânico ou Privatização ou Asset Sale: a privatização completa de 

serviços de utilidade pública através da venda direta de seus bens e uma licença de 

exploração para os acionistas ou para uma empresa do setor privado. Conhecido 

como "modelo britânico" após a privatização em 1989 da WASCs – Water and 

Sewerage Companies da Inglaterra e País de Gales. Colocando os ativos 

operacionais em mãos privadas em perpetuidade provou ser politicamente muito 

controverso e, como resultado, não foi usado em outro lugar, salvo no Chile e, em 

menor medida, na República Checa e em Belize. 

A descrição anterior resume os principais tipos de IDE e suas variações com relação à 

propriedade no setor de água e saneamento básico. Uma das questões cruciais a respeito da 

internacionalização do setor de água, é a variedade de formas de propriedade adotadas por 

cada país com relação à maneira como deve ser a participação do setor privado. A 

participação privada, assim, contempla uma variada gama de situações contratuais, sendo que 

as situações extremas são, de um lado, o formato mais simples do tipo O&M e, de outro, a 

privatização total dos ativos. 

Segundo Pinsent Mansons (2010), os mercados podem ser classificados em primários, 

secundários, terciários ou maduros. O mercado primário é aquele em que o país anfitrião está 
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em suas primeiras privatizações, neste mercado as privatizações incialmente assumem uma 

destas formas: concessão para o setor privado de um ou mais contratos, leasing, contrato de 

gerenciamento, O&M, concessão para as cidades mais importantes e oferta pública inicial 

corporatizada. Neste mercados existem mais oportunidades, especialemente para um novo 

entrante que não esteja estabelecido no país. 

 Por outro lado, o processo de privatização pode ser volátil, uma vez que haverá uma 

orientação prática e limitada a respeito de como avaliar políticas, riscos e regulação 

econômica ou operacional. 

Enquanto mercados secundários estão iniciando os contratos de privatização com pelo 

menos 10% da população atendida, os mercados terciários são aqueles que possuem a maioria 

de contratos privados atendendo de mais de 10% até 50% da população como na Espanha, 

EUA, Estônia e Bulgária e o mercados maduros onde 50% da população está coberta por 

serviços privados (PINSENT MANSONS,2010).  

Os mercados maduros se caracterizam por terem um risco gerencial que pode ser 

minimizado, mas as informações poderão ser compartilhadas com potenciais competidores do 

exterior, por isto o processo de licitação será consideralmente mais competitivo. Existem 

oportunidades nestes mercados em resposta à conformidade ambiental, por exemplo,serviços 

de esgoto na França (PINSENT MANSONS,2010). Caso contrário, além da aquisição de 

empresas existentes, a maioria das oportunidades é encontrada em áreas rurais e pequenas 

cidades, colocando a ênfase no desenvolvimento de economias de escala e integração de um 

grande número de pequenos contrato sem uma estrutura de gestão coerente. 

O formato dos mercados reflete o país em termos econômicos, ideologicos e 

emocionais, cada mercado oferece risco e oportunidade. Em cada um destes mercados, um 

grande player procurará beneficiar-se de economias de escala por meio de suas operações 

existentes, mas pode revelar-se vulnerável se houver um desejo de mudança por mudança.  

O quadro seguinte resume as características dos principais tipos de contrato do setor 

de água e saneamento básico. O contrato do tipo O&M é a operação que envolve menor risco 

para ambas as partes, enquanto o lease acarreta maior envolvimento de ambas as partes se 

comparado ao O&M, este contrato está sujeito, pelo menos, aos riscos de mercado e à 

dependência de regulação.  

Os contratos BOOT, BOT, BOO, TOT são concessão para construção, portanto, o 

investimento e operação são privados, enquanto a propriedade e o recebimento de tarifa são 

públicos, esta combinação resulta em alto risco de construção, o fato de ser um dos contratos 

de mais longo prazo potencializa os riscos, embora sejam os tipos mais utilizado de contrato 
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identificado nesta pesquisa. A concessão plena é um contrato de alto risco e que está sujeito 

ao marco regulátório, por fim o asset sale é o mais radical dos tipos de contrato e também o 

menos utilizado. Destaca-se a questão da perpetuidade, observa-se que ocorrem revisões a 

cada 25 anos em média, permite que propriedade, investimento, operação e recebimento de 

tarifas sejam privados.  

 

Quadro 1. Características dos principais de contratos de privatização 

Tipo de 

Contrato/ 

Características 

O&M Lease BOOT; 

BOT; 

BOO; 

TOT. 

Concessão 

Plena 

Asset 

Sale
9
 

Duração 2-5 até  

10 anos 

10 - 15 e 

até 25 

anos 

10 – 30 e até 

95 anos 

20 – 30 

anos 

Perpétuo 

Cliente Governo ou 

Municipio 

Varejo Governo ou 

Municipio 

Varejo Varejo 

Fluxo de Caixa Taxa fixa 

por serviço 

Sujeito ao 

risco de 

mercado 

Pago na 

conclusão 

Sujeito ao 

risco de 

mercado 

Sujeito 

ao risco 

de 

mercado 

Risco de 

construção 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Alto Baixo Muito 

baixo 

Risco 

regulatório 

Não se 

aplica 

Médio Baixo Alto se há 

volatidade 

política 

Muito 

alto 

Propriedade Pública Pública Pública Pública Privada 

Investimento Pública Pública Privada Privada Privada 

Operação Pública Privada Privada Privada Privada 

Recebimento de 

tarifa 

Pública/ 

privada 

Privada Pública Privada Privada 

Fonte: BIRD (2002). 

 

A hipótese de Johanson e Vahlne (1977) analisa as empresas que se internacionalizam 

de forma gradual, ou seja, iniciando atividades por meio de exportação, seguido por joint-

                                                 
9
 Asset Sale em uma tradução livre venda de ativos. 
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ventures e operação própria no exterior. A empresa demonstra um crescente nível de 

comprometimento de recursos no exterior que acontece à medida que se tornam mais 

experientes e ou detêm maior conhecimento sobre o mercado que estão atuando.  

Nota-se, assim, que o comprometimento financeiro da empresa é um fator que está 

relacionado ao sucesso da internacionalização das empresas, assim o comprometimento de 

recursos cresce à medida que diminui a distância psíquica entre os mercados (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977; ROOT, 1994).  

O tamanho da firma é uma variável considerada nos estudos que tratam da decisão de 

escolha do modo de entrada, de acordo com Buckley e Casson, (1976), pois demonstra a 

capacidade da empresas em assumir os custos da operação no estrangeiro. Ainda, o tamanho 

da firma determina o nível de absorção dos riscos e o grau de comprometimento de recursos 

financeiros. Empresas grandes estão mais aptas a estabelecer modos de entrada com domínio 

completo da propriedade e ou partilhadas no formato de joint-ventures (TERPSTRA e YU, 

1988; AGARWAL E RAMASWANI, 1992). 

Definida como as percepções da empresa sobre a realidade da operação no exterior, a 

variável experiência internacional inclui o entendimento da empresa dos riscos e os benefícios 

de operar no exterior (STOPFORD e WELLS, 1972; DAVIDSON, 1980). Claramente a 

vantagem de ter alguma experiência prévia na escolha do modo de entrada, pressupõe que 

quanto maior experiência da empresa, menos ajuda busca de parceiros locais e, portanto, 

maior a possibilidade de assumir um modo de entrada como domínio completo da 

propriedade (JOHANSON E VAHLNE, 1977; GATIGNON E ANDERSON, 1988).  

Contudo a visão de Williamson (1985) nos mostra que quanto mais experiência a 

empresa possui, maior a capacidade de analisar os parceiros locais e, portanto, maior a 

possibilidade de assumir um modo de entrada compartilhado, pois sua experiência lhe confere 

a vantagem de usar um modo de entrada distinto. 

A análise de Stopford e Wells (1972) mostra que a estratégia de crescimento da 

empresa é que determina a escolha do modo de entrada, assim esta decisão está relacionada à 

estrutura organizacional das empresas. Os modos de entrada também refletem o entendimento 

da firma com relação aos fatores internos e externos a empresa. Por fatores internos pode-se 

entender aqueles relacionados ao produto e o nível de comprometimento de recursos 

financeiros, enquanto que os fatores externos consideram as características do país anfitrião, 

riscos políticos, riscos econômicos, o ambiente de negócios em si, regulamentação e 

disponibilidade de fatores de produção (ROOT, 1994). 
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A teoria institucional, numa abordagem sociológica, amplia a explicação com relação 

à decisão do modo de entrada em novos mercados sugerindo que esta decisão é resultado das 

pressões isomórficas do ambiente interno e externo (DIMAGGIO e POWELL, 1983; MEYER 

e ROWAN, 1977; SCOTT, 1995) apontando que o ambiente institucional determina o grau de 

controle da propriedade da empresa. Nesta teoria, a decisão do modo de entrada deve-se aos 

critérios de legitimidade, ou seja, as organizações tendem a imitar umas as outras, pois estão 

em competição por recursos e clientes, assim imitam para inovar e não perder espaço de 

mercado, ao poder político e a legitimidade institucional (DIMAGGIO e POWELL, 1983). 

Desta forma, a empresa tem a pressão de conformidade originária do país alvo da estratégia 

de expansão, a pressão pela busca da legitimidade junto ao ambiente externo, e por fim a 

pressão da própria empresa, evidenciada por preferências e práticas internas que já tenham 

alcançado êxito (ROSENZWEIG e SINGH, 1991). 

O modo de entrada na indústria de saneamento básico reflete o previsto em Buckley e 

Casson (1976) e Williamson (1985), nesta indústria, a necessidade de diluir custos e ganhar 

escala impulsiona a firma para realização de grandes investimentos no exterior que ocorre 

predominantemente com aquisição e fusão; a firma internacional é guiada pela janela de 

oportunidade criada no ambiente institucional do país de destino, para tanto a variável 

tamanho da firma é determinante na sua capacidade de assumir riscos no exterior. 

 

3.4. PROPOSIÇÕES DO ESTUDO 

 

A indústria do saneamento possui características idiossincráticas, notadamente falhas 

de mercado, que têm influência sobre os padrões de comportamento dos agentes setoriais e a 

dinâmica da indústria, notadamente nos processos de internacionalização. Como apontam 

Sarkar, Cavusgil e Aulakh (1999) para o setor de telecomunicações, a internacionalização das 

firmas de saneamento têm características singulares, sendo que, como foi mostrado nas seções 

anteriores, as falhas de mercado subjacentes são, no setor de saneamento, ainda mais 

marcantes que em telecomunicações.  

Estas especificidades levam à proposição das seguintes afirmações, que serão 

avaliadas com base no estudo do caso das mais importantes empresas internacionalizadas de 

saneamento no mundo. 
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Proposição 1A: em função das falhas de mercado e custos de transação que 

constituem importantes idiossincrasias do setor, a sequência de 

internacionalização das firmas da indústria de saneamento básico não segue o 

padrão sequencial de Uppsala.  

 

Proposição 1B. O padrão de internacionalização, na indústria do saneamento, 

é definido mais em função de janelas de oportunidade específicas do que na 

escolha sequencial de mercados com aumento sequencial do comprometimento 

com mercados internacionais a partir da redução concomitante do risco 

subjacente. 

 

A teoria dos custos de transação indica que a negociação de operações internacionais 

em infraestrutura envolve elevados custos de transação, tanto de natureza ex ante quanto ex 

post, assim como uma proporção bastante elevada de ativos específicos nos projetos de 

investimento. A irreversibilidade dos investimentos e o longo período de sua recuperação são 

falhas de mercado típicas, afetando tanto as decisões de adjudicação de contratos de 

infraestrutura quanto às decisões e negociações bilaterais ao longo da vida do contrato e nos 

períodos de sua renovação.  

 

Proposição 2A. A entrada de empresas, em mercados internacionais de 

saneamento, envolve um elevado grau de conhecimento dos mercados locais 

dos países hospedeiros. As características institucionais idiossincráticas são 

relativas tanto às diferenças entre as jurisdições nacionais quanto aos elementos 

culturais e políticos do ambiente subnacional dos municípios ou regiões em 

que se realiza o investimento direto estrangeiro em saneamento. 

 

Proposição 2B. O sucesso na adjudicação de um contrato de saneamento, nas 

suas mais variadas formas, implica uma conjugação de competências de 

natureza político-institucional com competências técnicas específicas. As 

primeiras incluem o capital de relacionamento político do operador interessado 

e a observância de regras, formais e implícitas, bastante específicas ao local de 

destino. As últimas se referem ao potencial de eficiência operacional com que 

um operador pode contar a partir de seus recursos estabelecidos nas operações 

atuais e que podem ser transferidas para o novo ambiente operacional em que 
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deseja se estabelecer por meio de investimento direto ou de outras formas de 

internacionalização. 

 

4. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse estudo, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo ancorada na técnica de 

análise documental. A pesquisa inicia-se com um levantamento da literatura sobre 

internacionalização de empresas, ou seja, uma pesquisa bibliográfica. No passo seguinte, 

tratou-se da realização de uma análise documental, com objetivo de identificar, analisar e 

compreender os variados documentos disponíveis sobre a indústria de saneamento, a fim de 

traçar um caminho de internacionalização. A técnica de análise de conteúdo foi, assim, 

utilizada de forma sistemática como meio de descrição dos conteúdos dos documentos 

observados.  

 

4.1. O METÓDO DE PESQUISA 

 

A pesquisa na área de gestão internacional é altamente complexa devido à amplitude 

do fenômeno. Este desafio tem justificado o surgimento de variadas teorias e modelos de 

análise (WELCH e LUOSTARINEN, 1988; REZENDE, 2003; HEMAIS E HILAL, 2004; 

CARNEIRO e DIB, 2007). Por outro lado, observa-se que muitas das pesquisas nesta área são 

do tipo quantitativo, e isto conduz à perda em diversidade no método de exploração, 

paradigma dominante (SANTOS, 1987). 

Apesar da crescente consistência dos textos cujos autores identificam e argumentam 

sobre as limitações da abordagem quantitativa e dos respectivos métodos, impressiona o 

espaço conquistado pelo paradigma dominante (nos termos utilizados por Santos, 1987), tanto 

no plano da produção quanto da difusão acadêmica, nas diversas áreas de conhecimento.  

A sedução dos estudos pautados na crença da neutralidade, objetividade e capacidade 

de controlar o fenômeno; da possibilidade de elaborar planejamentos detalhados de cada etapa 

da pesquisa e do tempo envolvido na coleta, registro, tratamento e análise dos dados; da 

promessa de generalização dos resultados e da possibilidade de transformar homens e 

realidade de acordo com as necessidades da ‘sociedade’, elevam o homem atribuindo-lhe a 

figura de deus (CHAUI, 2000). 
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A adoção de metodologias qualitativas para a geração de conhecimento é comum nos 

campos da Administração, Sociologia, Psicologia, Antropologia e Educação. È sabido que a 

origem do método de pesquisa qualitativo se dá especialmente no campo da Antropologia e 

Sociologia moderna. Em 1990, a difusão é intensificada, sua origem e evolução são 

influenciadas, principalmente, por duas vertentes de pensamento antagônicas: o positivismo-

lógico e o interpretativismo (GODOI, 2006). 

 A primeira, considerada por Santos (1987) como paradigma dominante, origina-se 

dos princípios de ciência moderna. Esse modelo de racionalidade prega que o método de 

investigação deve ser baseado na indução, partindo de provas empíricas e da verificação 

experimental de hipóteses teóricas. Assim, para que qualquer conhecimento seja válido, é 

necessário apoiar-se em testes e na confirmação. A meta é alcançar resultados objetivos, que 

sejam de fato livres de palpites e da influência de preconceitos pessoais e culturais do 

pesquisador (ROHMANN, 2000). 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador poderá adotar uma multiplicidade de 

métodos para assegurar a compreensão em profundidade do fenômeno. Cada método e 

instrumento aplicado faz com que a pesquisa se modifique. Alguns métodos, frequentemente 

usados em estudos qualitativos, são: o estudo de caso único ou múltiplo, a etnografia, a 

história de vida, a grounded theory, a pesquisa-ação, a fenomenologia. O método a ser usado 

depende da pergunta de pesquisa, que por sua vez depende do contexto. 

 Quanto às técnicas de pesquisa, podemos mencionar que as mais usuais são a 

entrevista, a observação participante e observação direta, a análise do discurso, a análise de 

conteúdo, a análise de narrativa, a análise documental assim como uma infinidade de outras 

formas, oriundas da criatividade meticulosa do pesquisador. Para auxilio na tarefa de 

tratamento de dados qualitativos, o pesquisador moderno conta ainda com softwares 

computacionais (BANDEIRA-DE-MELLO, 2006). 

 

4.2. OBJETO DE PESQUISA 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho é a internacionalização da indústria de saneamento 

básico, no que se refere ao abastecimento de água potável, ao manejo de água pluvial, coleta e 

ao tratamento de rede de esgoto. O setor de saneamento básico é uma atividade econômica 

monopolista, monopólio este exercido tipicamente pelo Estado o qual, em geral, cabe delegar 

às empresas o direito de explorar estes serviços por intermédio de concessões públicas. 



44 

 

 

O recorte deste estudo contempla as empresas mais importantes deste segmento, no 

mundo, segundo o ranking da Pinsent Mansons (2010), sendo elas, respectivamente: Veolia, 

Suez, Agbar, FCC, United Utilities, ACEA, RWE, Saur, Cascal e Biwater. 

O critério utilizado para considerar a sua importância relativa, conforme Pinsent 

Mansons (2010) - as maiores empresas do cenário mundial no que tange as atividades de 

saneamento básico - é o número de clientes atendidos, excluindo-se as empresas não 

internacionalizadas
10

. Adicionalmente, foi considerado o status de parcialmente ou totalmente 

pertecente ao setor privado, excluindo-se as empresas integralmente pertencentes ao setor 

público. Este critério reflete o fato de que o financiamento da expansão internacional é 

severamente limitado pela propriedade pública integral, neste sentido, sociedades de 

economia mista possuem maior capacidade de financiamento para investimentos relacionados 

à internacionalização. 

A amostra selecionada equivale a 10 empresas, que representam o atendimento de 

aproximados 370 milhões de domicílios no mundo. Considerando-se que o planeta conta com 

aproximados 1,7 bilhões domicílios atendidos com água tratada, segundo dados do PNUD 

(2011), estas empresas têm uma representatividade aproximada de 20% do fornecimento de 

água, em termos mundiais. Este número é expressivo em uma indústria que está em fase 

inicial de seu processo de internacionalização. 

As abordagens de Negócios Internacionais que foram confrontadas com 

idiossincrasias identificadas na pesquisa bibliográfica são: Uppsala (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977, 1995); Teoria dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 1975; 1985) e 

relacionada a esta última, abordagem de internacionalização, construída por Buckley e Casson 

(1976; 2009). Foi levada em consideração nesta seleção de abordagens a que foi feita pelo 

trabalho de Sarkar, Cavusgil e Aulakh (1999), que avaliaram a expansão internacional das 

empresas do setor de telecomunicações, pois este se encontra em avançado processo de 

internacionalização se comparado aos demais setores de infraestrutura como o saneamento. 

 

4.3. A PESQUISA QUALITATIVA E OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

A pesquisa qualitativa em si encerra-se num campo de investigação e ao redor do 

termo pesquisa qualitativa encontra-se uma complexa teia de conceitos, termos e suposições, 

                                                 
10

Note-se, por exemplo, que Sabesp não está incluída no ranking por não ter sido considerada internacionalizada. 

Essa empresa já possuía operações internacionais mas, na data base do ranking, atuava fora do país basicamente 

em consultoria técnica, sem operar diretamente sistemas no exterior (PINSENT MANSONS, 2010). 
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em que entre eles mencionam-se tradições associadas ao fundacionalismo, ao positivismo, ao 

pós-fundacionalismo, ao pós-positivismo, ao pós-estruturalismo e a outras tantas perspectivas 

ou métodos de pesquisas qualitativas interligadas aos estudos culturais e interpretativistas 

(DENZIN, LINCOLN et. al 2006). 

Segundo Denzin, Lincoln et al (2006), para conceituar pesquisa qualitativa, é 

necessário considerar um complexo contexto histórico, visto que a pesquisa qualitativa tem 

significados distintos em cada um destes contextos. Ressalva considerada, os autores definem 

pesquisa qualitativa como um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo. 

Em relação ao delineamento da pesquisa para obtenção de dados, a pesquisa 

qualitativa caracteriza-se pelo estudo do uso e a coleta de uma enorme variedade de materiais 

empíricos, que podem ser definidos como: estudo de caso, experiência pessoal, entrevistas, 

histórico, textos observacionais, introspecção, artefatos, textos e produções culturais. Cada 

prática retorna um entendimento diferente do mundo, daí a necessidade do emprego de mais 

de uma prática interpretativa em qualquer estudo (DENZIN, LINCOLN et. al 2006). 

De acordo com Godoy (1995), é notável o aumento da utilização da abordagem 

qualitativa em pesquisas concentradas na área de Administração, a partir da década de 70, 

inclusive com repercussão internacional em publicações relevantes. Nos Estados Unidos, após 

estímulo para a utilização da pesquisa qualitativa, sob o argumento de ser uma forma 

inovadora de pesquisar, um fórum organizado pela revista Academy of Management Journal 

resultou na exposição de dez trabalhos, dos quais quatro haviam adotado metodologia 

qualitativa. 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa é um campo reconhecido, atualmente, 

entre as várias possibilidades de se estudar um fenômeno que envolve complexas relações 

sociais que estejam estabelecidas em diversos ambientes. A autora caracteriza a pesquisa 

qualitativa como aquela em que o fenômeno pode melhor ser compreendido no contexto em 

que ocorre e do qual é parte, assim deve ser analisado de forma integrada. O pesquisador 

busca esta integração por meio de perspectivas, seja considerando os pontos de vista das 

pessoas envolvidas ou utilizando variadas estratégias de coletas e análise de dados, todas em 

função da compreensão da dinâmica do fenômeno. 

Diante disso, a pesquisa bibliográfica é a primeiro procedimento adotado neste 

trabalho, pois ao realizar o levantamento da literatura sobre internacionalização de empresas, 

embasa-se o estudo sobre o fenômeno em questão, contemplado nas abordagens de Negócios 

Internacionais. Segundo Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica é uma forma de estudo e 
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análise de documentos científicos. Não há necessidade, neste tipo de pesquisa, de se recorrer à 

realidade empírica uma vez que a pesquisa bibliográfica coloca o autor em contato com 

documentos acadêmicos já reconhecidos no campo científico. 

O segundo procedimento é a pesquisa documental, pois a adoção deste procedimento 

tem como objetivo reunir informações acerca do fenômeno internacionalização na indústria de 

saneamento básico, disponíveis em relatórios de organismos multilaterais, organismos 

independentes, noticiário de jornais e revistas, informes oficiais das empresas selecionadas e 

comunicação dos órgãos reguladores deste setor econômico.  

A pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia são as técnicas mais utilizadas 

em Administração, segundo Godoy (1995). Nesse contexto, de acordo com May (2004), a 

pesquisa documental não é uma categoria distinta e reconhecida como a pesquisa survey e a 

observação participante, por exemplo, em função do autor não acreditar que se constitua num 

método, visto que feita a escolha dos documentos, nota-se a impossibilidade de se informar 

como tais documentos serão utilizados. Entretanto, o autor classifica o procedimento como 

pesquisa documental com a finalidade de categorizar o tema. 

No que tange à categorização da pesquisa documental, há referências na literatura, 

compreendendo-a como procedimento, assim como análise documental, com frequência, 

também, a denominação de método documental, técnica documental, investigação ou ainda 

levantamento documental (BELTRÃO, NOGUEIRA, 2011). 

Segundo Beltrão e Nogueira (2011), conquanto existam dúvidas sobre como 

categorizar a pesquisa documental, devido ao fato de ser uma percepção em desenvolvimento 

que busca por uma conceituação mais apurada, há por outro lado o reconhecimento 

compartilhado sobre o potencial do uso e análise dos múltiplos materiais, nos vários campos e 

disciplinas. Há, também, pontos de convergência gerados pelos resultados práticos creditados 

a aplicação científica da pesquisa documental, em especial, relacionada à visão ampliada que 

os documentos proporcionam ao pesquisador. 

Corrobora com Beltrão, Nogueira (2011), o entendimento de Godoy (1995) ao 

explicitar que, por vezes, a compreensão de que a pesquisa documental, como possibilidade 

de pesquisa, pode causar estranheza, visto que esta técnica não se constitui do que seriam os 

aspectos básicos de identificação dos trabalhos desta natureza. De modo geral, temos a 

expectativa, em pesquisa qualitativa, do contato direto entre o pesquisador e objeto, ignorando 

que os documentos são uma fonte rica de dados 

Por outro lado, a pesquisa qualitativa não apresenta rigidez em sua proposta, dessa 

forma, permite que o pesquisador explore um novo enfoque e proponha novos trabalhos, 
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diante disso, define Godoy (1995) que a pesquisa documental se apresenta como uma forma 

inovadora de contribuir de maneira significativa no estudo de alguns temas. Examinar 

materiais de origens diversas, que não passaram por tratamento analítico ou que permitam 

reexame, resulta no que entendemos por pesquisa documental. 

Para Severino (2007), a pesquisa documental é aquela que se vale em seu sentido mais 

amplo, não só de documentos impressos, mas outros tipos tais como: jornais, revistas, fotos, 

gravações, sites, documentos legais, filmes. Estes materiais, por não terem recebido nenhum 

tratamento analítico, constituem a matéria-prima com a qual o pesquisador desenvolve sua 

investigação e análise. 

Por documentos, compreendem-se materiais escritos como jornais, revistas, diários, 

obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios, estatísticas que resultam 

em relatórios regulares e ordenados, também, podem ser considerados elementos 

iconográficos representados por sinais, grafismos, fotografias, filmes, materiais estes que são 

chamados de primários, devido ao fato de a pessoa ter vivenciado o que está sendo alvo de 

estudo. São considerados secundários os materiais que são coletados por pessoas que não 

vivenciaram os fatos, ou seja, não presenciaram o momento do acontecimento (GODOY, 

1995). 

Nesta pesquisa, os documentos utilizados são secundários e resultam na construção do 

caminho de internacionalização do setor, bem como suas especificidades, a partir da seleção 

das maiores empresas deste segmento econômico. Em função da compreensão acerca da 

pesquisa documental, é notável que seja vantajosa quando não se têm acesso físico às pessoas 

que, por exemplo, são mencionadas pelos documentos analisados. 

 Outro ponto forte é o fato de que documento não pode ser reativo. As informações são 

as mesmas ao longo do tempo e não se alteram de acordo com um ou outro cenário, em geral 

os documentos são considerados fonte original para determinado contexto histórico, 

econômico e social, garantindo a conformidade do comportamento dos sujeitos sob 

investigação (BAYLEY, 1982). 

A pesquisa documental é indicada quando o objetivo é estudar longos períodos com 

vistas a busca pela identificação de uma tendência ou padrão no fenômeno em discussão, em 

situações específicas, assim o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir das 

próprias expressões dos indivíduos (GODOY, 1995). 

Há que se considerar o acréscimo dos desafios para obtenção de informações 

relevantes junto aos players desta indústria, relacionados ao formato monopolista deste setor 

econômico em que o Estado é fornecedor de concessão, com isto mantém-se um novo 
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monopólio, seja ele privado ou parceria pública privada, aliança específica ou oligopolizado 

nos mesmos formatos. 

 A fluidez de informação é dificultada no mercado e observam-se custos de transação 

devido à assimetria informacional, pois as disputas acirradas por estas concessões são 

permanentes, denúncias de corrupção, fraudes e conluios são comuns e relatadas pela 

imprensa mundial, tidas estas características como básicas nesta indústria, constituem-se em 

impeditivos para entrevistas.  

Além disso, encontramos a distância física dos três maiores players do mundo, pois 

estão sediados no continente europeu. Logo, os documentos constituem fonte mais próxima 

da imparcialidade, justificando-se assim a opção por pesquisa documental nesta dissertação. 

 

4.4. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A última etapa metodológica desta pesquisa foi análise qualitativa dos dados, que se 

deu por meio da técnica de análise de conteúdo, na proposição da busca da construção do 

caminho de internacionalização percorrido pelas empresas selecionadas da indústria de 

saneamento básico.  

Segundo Godoy (1995), há três aspectos absolutamente relevantes no desenvolvimento 

da pesquisa documental: a escolha dos documentos, o acesso a eles e sua análise. A análise de 

documentos é, portanto, valiosa técnica de abordagem de dados qualitativos, pode ser usada 

para complementar informação obtida junto a outras fontes. 

Conforme Bardin (1977), o termo análise de conteúdo é definido como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos descrição do conteúdo e mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferiores) destas 

mensagens” (BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977). 
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Quadro 2. Percurso de internacionalização 

Região de atuação: corresponde aos países em que a empresa está presente, a partir do 

país de origem. 

Ano do início de operação: relaciona a entrada em operação da empresa em cada um 

dos países em que está presente. 

Estratégia de entrada: é a forma contratual na qual a empresa se valeu para iniciar a sua 

operação em cada um dos países e o período do contrato. 

Características do Contrato: reúne dados acerca da população atendida, serviço 

oferecido, densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. 

Fonte: elaboração da autora 

 

Quadro 3. Aspectos contratuais 

Ruptura ou Renegociação Contratual: ao informar sim ou não, objetiva-se identificar a 

frequência com que ocorrem renegociação e ruptura contratual por empresa selecionada 

neste segmento. 

Mercado aberto ou regulado: diz respeito a uma característica contratual, relacionada à 

forma como o Estado compreende que deve fiscalizar o prestador de serviço ao qual 

concedeu a concessão. 

Garantias Governamentais: relaciona-se à participação do Estado na operação, podendo 

contribuir para a redução de riscos da operação. 

Lobby: são as pressões exercidas pelas empresas junto ao Estado, com o objetivo de 

sair-se vencedora naquele processo concessório. 

Bid rigging (anilhamento de propostas): expressão que equivale em português a cartel 

de licitação, relaciona-se ao fato de as empresas dividirem sua participação nos 

processos de concessão, alternando vencedores para preservar posições de interesse 

conjunto dos participantes do cartel. 
Fonte: elaboração da autora. 

As categorias de análise são, portanto 2, sendo a primeira percurso de 

internacionalização formada por: região de atuação, ano de início da operação, estratégia de 

entrada, características do contrato e a segunda categoria são os aspectos contratuais formadas 

por: ruptura ou renegociação contratual, mercado aberto ou regulado, garantias 

governamentais e outras, lobby e bid rigging. 

No início do uso da técnica da análise de conteúdo, a fim de mostrar cientificidade e 

objetividade na análise de conteúdo, buscou um caráter quantitativo que lhe conferia apenas 

um resultado descritivo, ou seja, a análise consistia na contagem de palavras, em índices de 

frequência e não se mostraram boa forma de representar a pesquisa, assim a necessidade de 

interpretação dos dados abriu espaço para a análise interpretativa ou qualitativa dentro desta 

técnica, com isto, o pesquisador tem o desafio e o esforço duplo de compreender as 
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características, estruturas e modelos de acordo com os materiais que tomou em consideração 

(GODOY, 1995). 

Com relação às limitações da escolha metodológica desta pesquisa, destaca-se que, 

numa pesquisa documental, deve-se ter o cuidado no tratamento dos documentos, devido aos 

seus vieses, pois os tais documentos podem não ter sido produzidos com o intuito de 

investigação social. Segundo Godoy (1995), o documento biográfico e artigos de jornais 

podem distorcer a realidade inclusive numa tentativa de se construir uma boa história.  

Outra ressalva está na arbitrariedade contida na seleção dos documentos, este seria, 

segundo Godoy (1995), o maior desafio metodológico deste tipo de pesquisa. Com o 

propósito de amenizar esta adversidade, inerente ao método pesquisa selecionado, neste 

trabalho utilizou-se de entrevista, formato semiestruturado. 

 

5. ANÁLISE DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE SANEAMENTO 

 

A partir de um recorte que contempla as maiores empresas deste segmento, no mundo, 

considerando o critério de número de clientes, constrói-se o percurso de internacionalização 

destas empresas por meio de documentos. A amostra selecionada equivale as seguintes 10 

empresas: Veolia, Suez, Agbar, FCC, United Utilities, ACEA, RWE, Saur, Cascal e Biwater, 

que representavam o atendimento de aproximados 370 milhões de clientes no mundo em 

2010, considerando-se que em 2010 o planeta contava com aproximados 1,7 bilhões 

domicílios atendidos com água tratada, segundo dados do PNUD (2011), nesse sentido, um 

quinto do fornecimento mundial de água é realizado pelas empresas selecionadas, número 

expressivo numa indústria que esteve no auge da internacionalização no fim do século XIX.  

Quadro 4. Ranking das maiores empresas do mundo 

Posição Empresa Milhões de clientes País de origem 

01 Veolia 121,97 França 

02 Suez 111,49 França 

03 Agbar 29,69 Espanha 

04 FCC 27,34 Espanha 

05 United Utilities 24,03 Inglaterra 

06 ACEA 14, 945 Itália 

07 RWE 18, 265 Alemanha 

08 Saur 12,97 França 

09 Cascal 4, 524 Inglaterra 

10 Biwater 0,5 Inglaterra 
Fonte: adaptado pela autora de: ACEA (2011), Agbar (2011); Biwater (2012); Cascal (2011); FCC (2011); 

Pinsent Mansons (2010); RWE (2011); Saur (2011); Suez (2011); Veolia (2011); United Utilies (2011). 
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A Pinsent Mansons (2010) apresenta esta mesma seleção de empresas como os 

maiores players do mundo, o critério da seleção é a importância relativa no setor, 

considerando a internacionalização e a participação privada na propriedade. Algumas das 

empresas selecionadas são multiutilities. A este respeito, The Economist (2004) identificou as 

três maiores empresas desta indústria pelo critério multiutilities, ou seja, empresas que 

atingiram uma fase de excelência, associando atividades elétricas, de gás natural, de água e de 

saneamento.  

Segundo a The Economist (2004), as três maiores operadoras de saneamento básico do 

mundo são, nesta ordem, as francesas SUEZ e a Veolia e a alemã RWE, sendo as três 

pertencentes à amostra selecionada por meio do ranking de Pinsent Mansons (2010). Os itens 

a seguir apresentam a análise individual das dez empresas componentes da amostra 

selecionada. 

  

5.1. VEOLIA  

 

A francesa Veolia Water foi fundada em 1853 sob o nome de Compagnie Générale des 

Eaux, em maio de 1998 foi renomeada para Compagnie Générale des Eaux, mantendo o seu 

antigo nome para as atividades de água e rede de esgoto. Em julho de 2000, a Vivendi 

Universal vendeu 28% da sua participação a Vivendi Environnement (VE) por meio de uma 

listagem na Bolsa de Paris e mais 9% foi vendido em 2001 (VEOLIA, 2011).  

A Vivendi, por sua vez, foi renomeado Vivendi Universal (VU) e passou a atuar 

concentrando-se nos setores de telecomunicações e mídia. Devido a seguidos problemas 

financeiros, a VU, em 2002, vendeu os 43% adicional de capital para VE e para uma série de 

instituições francesas e, como resultado, as dívidas da VE não permaneceram consolidados na  

VU (VEOLIA, 2011).  

A VE foi renomeada Veolia Environnement (VE), de modo a diferenciar as duas 

empresas, as atividades de água foram agrupadas sob o nome Veolia Water. Depois de uma 

venda ainda em dezembro de 2004, a parte da VU na VE caiu para 5,3% e foi totalmente 

vendida em 2006. Em 2004, após um exercício de recapitalização, o nome Générale des Eaux 

foi retomado para se tornar a empresa holding das atividades da Veolia Watnome (VEOLIA, 

2011).  

A Veolia Water opera em três segmentos: Operações Veolia Water, contratos de 

gestão municipal e industrial, com receitas em 2005 de 6,4 bilhões de euros; Veolia Water 
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Solutions & Technologies, concepção e construção de contratos e soluções de serviços para 

contratos municipais e industriais, receitas em 2005 de 1,6 bilhões de euros, e em 2006 

cresceu para 1,8 bilhões de euros e a Sade de construção, em 2005 uma receita de 1 bilhão de 

euros (VEOLIA, 2011).  

A Veolia Water é uma das quatro divisões da Veolia Environnement, juntamente com 

a Veolia Serviços Ambientais, Veolia Energia-Dalkia e Veolia Transport. Entre as atividades 

no setor de água destaca-se que a empresa Veolia Water manipula todas as etapas do ciclo da 

água para as autoridades públicas, incluindo a retirada de água da natureza, produção e 

tratamento de água potável, também atua na recolha e tratamento de águas residuais e, 

conserva os recursos hídricos a montante e protege os ambientes de lançamentos e os 

ecossistemas a jusante (VEOLIA, 2011). A Veolia Water forneceu água para 80,4 milhões 

pessoas e rede de rede de esgoto para 58,5 milhões, por meio dos 4.400 contratos que opera 

globalmente (PINSENT MANSON, 2010). 

A Veolia Water tem elevado peso e significado nos negócios relacionados com o 

ambiente, água e saneamento básico, representam 1/3 dos negócios do grupo, 

respectivamente, o segundo e o quarto lugares nos correspondentes rankings, a Veolia 

Environnement caracteriza-se como uma multiutility inclusive com alguma exposição em 

telecomunicações. Geograficamente, a empresa está internacionalizada da seguinte forma: 7% 

das operações ocorrem nas Américas, 6% na Ásia, 30% na Europa (exceto França) e 7% na 

África, Oriente Médio e Índia. O primeiro país na trajetória de internacionalização foi à Itália 

(VEOLIA, 2011).  

A Générale des Eaux (GDE) começou a privatização do setor de água na França ao 

ganhar uma concessão para abastecimento de água para Lyon no mesmo ano de sua fundação 

1853, na sequência concessões de Nantes (1854), Nice (1864) e ganhando o primeiro de uma 

série de contratos de concessão para servir Paris em 1860. Em 1884, GDE garantiu a primeira 

concessão de tratamento de águas residuais, servindo ao município Reims e foi pioneira na 

utilização de ozônio para esterilizar a água, em Nice, em 1909 (PINSENT MANSON, 2010). 

A Veolia Environnement é também uma pioneira no desenvolvimento do mercado de 

água internacional, sua subsidiária Compagnie des Eaux pour l'Etranger (CEE) foi criada em 

1879 para os contratos de água internacional. CEE assumiu a concessão de abastecimento de 

água para Veneza (Itália) em 1880 e novos contratos foram ganhos em Verona, Bergamo, La 

Spezia e Nápoles.  

A empresa criou Compagnie des Eaux de Constantinopla para abastecimento de água a 

Istambul (Túrquia) em 1879, e em 1882, CEE ganhou a concessão para o abastecimento de 
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água em Lausanne (Suíça) e Oporto (Portugal). Depois da Primeira Guerra Mundial as 

operações foram restritas a França, os contratos foram nacionalizados ou liquidados durante 

os anos entre as guerras (PINSENT MANSON, 2010). 

A Veolia Environnement desenvolveu a sua presença em engenharia de água por meio 

da aquisição da SADE em 1918 e Bonna Tuyaux em 1924. Desde 1930, o setor de água 

francês vem sendo privatizado com Veolia Water como um jogador dominante no mercado. A 

partir de 1967, Veolia Environnement diversificou sua atuação, primeiro com gestão de 

resíduos, em seguida, energia e, mais recentemente, em propriedade de construção, mídia e 

telecomunicações (VEOLIA, 2010). 

A Veolia Water entrou no mercado espanhol da água em concorrência com FCC e 

Aguas de Barcelona. Com a adquisição da empresa americana Professional Service Group, 

em 1981, a Veolia Water passou a atender o mercado americano. Com a criação da General 

Utilities Plc, em 1986, ocorreu em antecipação ao processo de privatização dos serviços de 

água que aconteceria na Grã-Bretanha.  

Desde 1992, a empresa tem saindo-se vencedora em concessões de água e rede de 

esgoto em base global. Em 1995, foram assinados 2.300 contratos de exploração servindo 

4.000 municípios, na França. A força da empresa no mercado interno fez com que, até 

recentemente, ela pudesse ter uma estratégia mais reflexiva com relação à entrada em novos 

mercados internacionais de água se comparada a estratégia da principal concorrente Suez 

(PINSENT MANSON, 2010). 

 

Quadro 5. Breve histórico de eventos 

Ano Evento 

1853 Compagnie des Eaux pour l'Etranger (CEE) ganha a concessão para 

fornecimento de água em Lyons. 

1880-1882 Concessão para o serviço de água em Venice e outras cidades. 

1884 Concessão para o tratamento de águas residuais em Reims. 

1882 Compagnie des Eaux de Constantinopla, abastecimento de água na 

Túrquia. 

1880 Compagnie des Eaux pour l'Etranger (CEE), assumiu a concessão em 

Veneza (Itália) 

1882 Concessão para o abastecimento de água em Lausanne (Suíça) e Oporto 

(Portugal). 

1972 Início da atividade de água na Espanha. 

1981 Aquisição da Professional Service Group americana. 

1986 Formada a General Utilities PLC para operações no Reino Unido. 

1993 Compra da Eau et Ozone. 

1995 GDE`s registra as primeiras perdas no segmento de propriedade e 

construção. 
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1998 Générale des Eaux renomeada Vivendi. 

1999 Aquisição da americana US Filter e da alemã Berliner Warsser, formação 

da Vivendi Water. 

2002 Desconsolidação da VU e VE. 

2003 Ve renomeada Veolia Environnement e venda da empresa Everpure. 

2004 Venda da participação da VE na FCC, venda da US Filter & Culligas, VU 

Holding fica em 5%. 

2005 Aquisição de companhias na Itália e Alemanha. 

2006 Venda das últimas participações da VU, venda daSouthern Water e 

compra da United Water. 

2007 Contratos de desalinização na Arábia Saudita, Oman e Austrália. 

2008 Aquisições estratégicas no Japão 
Fonte: Adaptado de Veolia (2011) e  Pinsent Mansons (2010). 

 

5.1.1. Veolia no mundo 

 

A construção do caminho de internacionalização da Veolia, a partir de 1995, foi 

realizada a partir de uma seleção de contratos internacionais vigentes até, pelo menos 2010. 

Excetuam-se, portanto, os contratos do país de origem, a França. Este percurso de 

internacionalização da Veolia permite a análise da estratégia de entrada da empresa frente às 

abordagens de Negócios Internacionais destacadas nesta pesquisa, quais sejam o modelo de 

Upsalla e a teoria do custo de transação, à luz também dos elementos do ambiente 

institucional. 

Nesta análise, além do percurso de internacionalização, deve-se considerar a presença 

da Veolia nos seguintes mercados: Japão, Casaquistão, Gabão e Argentina. O processo 

licitatório para concessão de serviços de água e saneamento básico, nestes países, mostrou 

estágios distintos nos momentos relevantes. Parte importante destas diferenças pode ser 

atribuída ao grau de desenvolvimento econômico de cada um dos países, que influencia o 

ritmo de abertura de mercado ao IDE nestes países. 

 Há também a influência da participação dos subsídios oriundos do Banco Mundial 

para o serviço de água e saneamento básico, que está condicionada aos fatores de  

investimento adequados, ou seja, requer a participação do setor privado na gestão destes 

serviços (ECA, 2011). Assim, variáveis endógenas e exógenas contribuem para a formação do 

ambiente institucional de cada país, com variações significativas em cada ambiente nacional e 

até subnacional, inclusive com relação ao país de origem da empresa em análise. 

A Veolia possui uma presença discreta no Japão. Os contratos são de curto prazo para 

os serviços de águas residuais e manutenção. Os maiores contratos foram adquiridos em 2006, 
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incluindo dois contratos de 3 anos de O&M para o tratamento de águas residuais em Saitama, 

um bairro perto de Tóquio e Hiroshima. A Veolia também venceu a concessão, em abril de 

2007, para servir Chiba, sendo três contratos de O&M de águas residuais numa estação de 

tratamento para servir 500.000 pessoas, com de 283 mil m3/dia, com receita total prevista de 

17,8 milhões de euros (PINSENT MANSON, 2010). 

Em julho de 2007, a Veolia Água Japão e J-Power, Japan´s Eletric Power 

Development Co, adquiriram a Fresh Water Miike, uma unidade de gestão de água da Mitsui 

Mining Co., a empresa foi renomeada para Fresh Water Service Co. e fornece água para 

metade dos domicílios das cidades de Omuta, Fukuoka Prefecture e as redondezas de Arao em 

Kumamoto Prefecture. Durante o primeiro semestre de 2008, a Veolia fez quatro novas 

aquisições de empresas de tecnologia de água no Japão (VEOLIA, 2011). 

Conforme Pinsent Manson (2010), no Casaquistão, a presença da Veolia iniciou-se em 

março de 2000, tendo vencido processo licitatório, com dois contratos, um de gestão de água 

para a Altmaty (antiga capital) com aproximadamente 1.250.000 pessoas e outro contrato de 

renovação das estações de bombeamento de água na nova capital Astana. O primeiro contrato 

não se concretizou devido a atrasos governamentais, por fim a Veolia rompeu o contrato, 

enquanto o outro permanece. 

A Veolia venceu o processo licitatório no Gabão e adquiriu 51% de participação na 

empresa pública SEEG - Société d'Electricité et d'Eau du Gabonem 1997, o restante do capital 

ficou com investidores locais. A concessão refere-se à produção de água e distribuição de 

energia para as três principais cidades do Gabão, com mais de 1 milhão de pessoas atendidas 

com o serviço de água. Até o início do contrato, a empresa observou as tarifas dos serviços 

contratados caírem 17% e na sequência, com o contrato em andamento, as tarifas dos serviços 

contratados passaram a ser reajustados abaixo da inflação (PINSENT MANSON, 2010). 

Em vários contratos de Veolia na Argentina houve renegociações e posterior ruptura 

contratual. Por exemplo, em 2006, o contrato de operação da Veolia na Argentina foi 

rescindido. A empresa Proactiva Medio Ambiente é uma joint venturede 50/50 entre a Veolia 

e FCC (Fomento de Construcciones Y Contratas SA) para contratos de água e resíduos na 

América Latina, havia adjudicado o contrato de Catamarca em abril de 2000 para a gestão de 

abastecimento de água para os departamentos (partes da cidade) da Capital, Viejo Vallejo e 

Fray Mamerto Esquiú, na província de Catamarca, ao noroeste do país (GUASCH, 2007).  

O percurso de internacionalização da Veolia está apresentado no Anexo 1, composto 

de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do 

IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 
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características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 

densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. 

 A seleção de contratos diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro 

abaixo sumaria informações relevantes constantes do Anexo 1. 

 

Quadro 6. VEOLIA. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) França A Veolia foi fundada em 1853. 

Trajetória Primeiro destino de 

internacionalização: 

Itália em 1880. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: México em 1993, Hungria em 

1994; China e Canadá em 1997; Brasil em 

1998; República Checa em 1999; Bélgica 

em 2001, Nigéria em 2001; EUA e 

Holanda em 2002; Rússia em 2005; 

Emirados Árabes em 2007; Índia e Irlanda 

em 2008; Espanha e Qatar em 2009.  

Operação original Saneamento básico A maior exposição é no setor da operação 

original, a divisão de água corresponde a 

1/3 dos negócios do grupo. As atividades 

são: a retirada de água da natureza, 

produção e tratamento de água potável, 

tratamento de águas residuais e, conserva 

os recursos hídricos a montante e protege 

os ambientes de lançamentos e os 

ecossistemas a jusante. 

Multiutility Sim.  Além de água, atua em energia, gás e tem 

alguma exposição em telecomunicações e 

conteúdo audiovisual. 

Modo de entrada Concessão 

predominantemente.  

São contratos de longo prazo para 

fornecimento de água e serviço de esgoto; 

e construção e operação de planta. 
Fonte: elaborado a partir de Veolia (2011) e  Pinsent Mansons (2010). 

            A análise do percurso de internacionalização, dos aspectos contratuais e a observação 

do histórico de desenvolvimento da Veolia, ao longo do tempo, permitem concluir que a 

seleção dos destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla. As ações 

desta empresa são respostas às características intrínsecas deste setor econômico, sejam elas a 

presença de custos fixos elevados; a necessidade de capital específico e monopólio natural; a 

trajetória de internacionalização que ocorre em função das janelas de oportunidades que 

atendem as coordenadas do ambiente institucional do país de destino. 

O formato de IDE das operações é marcado por associações com empresas estatais, 

concorrentes, fundos privados, organismos multilaterais, especificamente a Veolia busca ser 

majoritárias nestes contratos. 
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O ambiente institucional é um dos determinantes neste percurso, pois o mercado de 

internacionalização desta empresa é dependente das decisões governamentais do país 

anfitrião. Assim, como o período contratual e as características do tipo de concessão variam 

de acordo com este ambiente, o mesmo ocorre com relação à abertura do setor de água e 

saneamento básico para privatização ou qualquer outra forma de concessão que possibilite a 

entrada desta empresa.  

A formação dessas associações também tem o propósito de contornar eventuais 

necessidades de conhecimento específico e de informações específicas ao ambiente 

institucional do país de destino, o que, conforme Williamson (1985) constitui prática eficiente 

quando este conhecimento é associado ao conhecimento técnico. 

 

5.2. SUEZ 

 

A francesa SUEZ Environment SA é uma empresa global de serviços de água e rede 

de esgoto. No setor de águas, as operações da SUEZ incluem: a captação, tratamento de água 

potável, recolha e o tratamento de águas domésticas e industriais, o desenvolvimento 

biológico e energético dos resíduos resultantes da purificação. Com relação ao setor de 

resíduos, a SUEZ opera os seguintes serviços: coleta de todos os tipos de resíduos, seleção e 

treinamento preliminar de resíduos, reciclagem, recuperação biológica e energética de 

resíduos valorizáveis e eliminação de lixos residuais por incineração ou aterro (SUEZ, 2011)  

Em 2010, a empresa tinha 219.100 funcionários no mundo e um faturamento 

aproximado de 84,5 bilhões de euros. Com ações listadas em Bruxelas, Luxemburgo e Paris, o 

Grupo está representado nos índices internacionais: CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro 

Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone e ECPI Ethical 

Index EMU (SUEZ, 2011). 

Devido à entrada no segmento industrial de saneamento, com a aquisição das 

empresas Nalco e da Calgon, e ainda da SITA, e a participação no capital de algumas 

empresas significativas no setor de água como a Agbar, em Espanha, da NWL, no Reino 

Unido, da UWR, nos Estados Unidos, e da Eurawasser, na Alemanha, resultou que 

estrategicamente a SUEZ apresenta crescente focalização num mix que já lhe permitiu ter 

atingido a fase da multiutility por excelência, associando atividades elétricas, de gás natural, 

de água e de saneamento. A empresa quer ampliar a oferta de serviços para a toda a cadeia 

dos negócios no segmento ambiental, sendo este o padrão de expansão setorial (SUEZ, 2011). 



58 

 

 

A Suez é a segunda maior empresa de água e rede de esgoto na França, é uma líder 

internacional no mundo em termos do número de pessoas atendidas com os serviços de água e 

operações de águas residuais. A empresa alcançou muitos de seus contratos por meio da sua 

subsidiária Degrémont, que opera em 40 países e já esteve em 70 países ao longo dos últimos 

30 anos. A Suez fornece água potável para aproximados 1 bilhão de pessoas a partir de suas 

usinas de tratamento, incluindo 20% da população urbana chinesa (PINSENT MANSON, 

2011).  

A empresa Lyonnaise des Eaux et Société de l'Eclairage foi fundada em 1880, é a 

terceira empresa mais antiga de água do setor privado francês. Os principais contratos ganhos 

foram Cannes (França) em 1880, Barcelona (Espanha) em 1881, Dunkirk (França) em 1902 e 

Casablanca (Marrocos) em 1914. Em termos de volume de negócios, a empresa era 

tradicionalmente um das menores em serviço multiutilitário e de construção no mercado 

francês. Isto mudou com as fusões ocorridas entre 1990 e 1997, via Dumez SA da França de 

construção e depois com a Compagnie Financiere Suez SA da Bélgica de energia e gestão de 

resíduos.  

De 1914 a 1946, a Société Lyonnaise des Eaux forneceu serviços de água em 

Marrocos, Tunísia, Togo, Congoe Nova Caledônia. Estas operações foram nacionalizadas em 

1946. Em 1972, a empresa procurou inserir-se novamente no mercado internacional por meio 

da aquisição de Degrémont. Contratos e aquisições foram obtidos na Espanha, Reino Unido e 

EUA, entre 1980 e 1990, juntamente com a aquisição da SDI na França em 1991. Em 1993, a 

companhia serviu 40 milhões de pessoas e cerca de 25,5 milhões fora da França. Desde então, 

a Suez aumentou suas atividades internacionais em quatro vezes, através de ganhos de 

importantes contratos, com a aquisição em 1996 da Northumbrian Water Plc, com a aquisição 

de Aquas Andinas no Chile e com aquisições nos EUA, conforme a (PINSENT MANSONS, 

2010). 

Antes da fusão com a Suez, a empresa Lyonnaise des Eaux tinha 860 subsidiárias, 

refletindo a complexidade da operação de um utilitário por meio de um grande número de 

contratos locais construída por meio de adjudicações de contratos e aquisições. A fusão com a 

Compagnie Financiere Suez S.A foi a mais importante estrategicamente no que diz respeito à 

energia (Tractabel e Electrabel subsidiárias Compagnie Financiere Suez S.A) e gestão de 

resíduos (Watco subsidiárias Compagnie Financiere Suez S.A) que nos mercados de água. 

Alguns pequenos contratos, fornecimento de água para 300.000 pessoas foram integrados ao 

portfólio da Suez de contratos internacionais devido a esta fusão (SUEZ, 2011). 
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Conforme Suez (2011), em 2008, a Suez Environnement alcançou a propriedade geral 

de Agbar em conjunto com a Caixa Holding da Espanha, foi a finalização uma negociação 

que havia começado em 1991. Esta situação favoreceu, a Suez Environnement adquirir 33% 

da SAUR, holding da Águas de Valencia.  

Segundo a Pinsent Mansons (2010), os serviços internacionais de água e rede de 

esgoto foram responsáveis por 30% do volume de negócios consolidado dos serviços de água 

em 1994 e 1995. Atividades internacionais contribuíram pelo menos 75% das receitas dos 

serviços de água nos últimos anos. Em 2001, caíram do patamar de 65% do volume de 

negócios, devido à crise peso
11

 e a alienação de várias atividades. Em consequência, as 

atividades internacionais representaram 26% das receitas de água em 2004. 

Em 2003, a empresa optou por promover a reestruturação da dívida, rever a estrutura 

divisional da empresa e propor uma nova estratégia de crescimento. A estrutura divisional foi 

reagrupada em atividades de gestão de água e resíduos, formato que é o atual, sendo que a 

Ondeo Industrial Solutions (OIS) foi incorporada a European Water Services. A Lyonnaise 

des Eaux gerarou uma receita de 2, 630 milhões de euros na França, a Degrémont obteve 

receitas de aproximadamente 825 milhões de euros, e as receitas de água fora da Europa 

representaram cerca de 1, 500 milhões de euros, neste mesmo ano (SUEZ, 2011). 

A estratégia de crescimento consolidou-se num plano de desenvolvimento para o 

período de 2005 até 2012, chamado de expansão “altamente seletiva” para fora de seus 

principais mercados, que são identificados como Europa, EUA e China. Para reestruturação 

da dívida, a empresa optou por maciça retirada da América do Sul e redução de 1/3 dos seus 

investimentos, devolução de contratos incluindo um nos EUAs e outro Canadá.  

O contrato de Halifax (Canadá) foi devolvido ao município e, posteriormente, re-

emergiu de uma forma diferente, enquanto em Puerto Rico e Atlanta (EUA) os contratos 

foram rescindidos por mútuo consentimento (PINSENT MANSONS, 2010).  

Segundo Hall (2003), a cidade de Atlanta (EUA) privatizou o serviço de água em 1999 

ficando sob o controle da empresa UWR – United Waters Resources, uma subsidiária Suez, o 

contrato previa uma economia anual de 20 milhões de dólares, que seria repassado aos 

consumidores de Atlanta sob a forma de desconto na taxa de rede de esgoto. No entanto, a 

auditoria contratual mostrou que a economia foi de apenas 50% do acordado e que mesmo 

assim tal economia foi utilizada pelo governo local de forma inadvertida, sem ater-se ao 

desconto na taxa de rede de esgoto, ainda foram constatadas falhas no serviço prestado. Por 

                                                 
11

 A crise do peso é uma referência a recessão econômica e instabilidades sociais crescentes ocorridos na 

Argentina em 2001.  
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fim a SUEZ que pleiteava um reajuste de 4 milhões de dólares por ano, não conseguiu um 

acordo com o governo de Atlanta e o contrato rompeu-se 4 anos após seu início. 

Conforme Pinsent Mansons, (2010), a Suez saiu de alguns países em desenvolvimento 

como Vietnã e Brasil. O contrato com o Vietnã terminou depois de percebida uma mudança 

estratégica no governo daquele país. A Suez vendeu parcialmente sua participação na 

Northumbrian Water (Ondeo Services UK) em duas etapas a fim de desconsolidar uma dívida 

de 3,1 bilhões de euros com NWL e vendeu suas atividades no Brasil a um investidor local e 

em Bogotá encerrou unilateralmente o contrato de Saltire.  

A Suez encerrou o contrato de La Paz / El Alto (Bolívia) devido à pressão política 

local, e em Buenos Aires e Águas de Santa Fé (Argentina) as concessões foram deixadas para 

trás, a concessão Córdoba (Espanha) foi vendida a um investidor local. Apesar de vários 

problemas, os contratos de Jacarta (Indonésia) e Manila (Filipinas) continuam a ser operados 

pela Suez, embora estes contratos sejam objeto de revisão ativa (PINSENT MASONS, 2010). 

Em 2003, na cidade de Jacarta, a SUEZ foi alvo de protesto de estudantes e grupos 

ambientalistas, estes reivindicaram ao governo de Megawati Sukarno o cancelamento dos 

aumentos de preços e o fim dos planos de privatização. Segundo os protestantes, a SUEZ teria 

estabelecido parceria com “comparsas” de Suharto
12

 para vencer o processo de privatização.  

A oposição à privatização de água, que já tinha ocorrido em Jacarta, voltou para as 

ruas contra a decisão do governo de privatizar a água em todo o país. Alegam que, apesar das 

entradas de duas empresas estrangeiras, o povo continua sem ter qualidade no abastecimento 

de água e com cortes no abastecimento. As empresas, por sua vez, alegam não terem 

expandido as redes porque o aumento nos preços da taxa de água era menor que o combinado 

(HALL, 2003).  

Na Europa, a ênfase está no crescimento orgânico por meio do ganho de contratos na 

Europa Central e Oriental (onde os subsídios da UE
13

 podem ser mobilizados). Os mercados 

prioritários são Europa Central e Oriental; República Checa, Hungria e Eslováquia. O 

programa de crescimento orgânico alcançou o objetivo e a receita cresceu em 5% ao ano entre 

2008 e 2010; houve crescimento de receita de 2% por meio de tuck-in
14

 em aquisições. Foram 

                                                 
12

 Hadji Mohamed Suharto, foi general e presidente da Indonésia de 1967 até 2008.  
13

Refere-se aos programas de abastecimento de água e saneamento básico para criação de infraestrutura para 

sistemas de abastecimento de água potável e tratamento de águas residuais, e que fornecem sistemas de 

saneamento básico e de higiene. São de cerca de 400 milhões de euros por ano. Desde 2004, mais de 31 milhões 

de pessoas beneficiaram-se da ligação a sistemas de água potável e 9 milhões de pessoas beneficiads pela 

instalação de saneamento (COMISSÃO EUROPÉIA, 2011). 
14

Tuck-in é a aquisição por parte de uma grande empresa, de empresas de pequeno porte do setor de água, que 

possuem contratos de prestação de serviço de fornecimento de água dentro ou adjacente á sua área de serviço, 

que são tucked-in ou integrado em suas redes (PINSENT MANSON, 2010). 
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aportados 4,5 bilhões de euros para a aquisição, manutenção e desenvolvimento, incluindo 

600 milhões de euros para aquisições da Water Europe e 700 milhões de euros para outras 

aquisições internacionais (PINSENT MANSONS, 2010). 

 

5.2.1. SUEZ no mundo 

 

A construção do caminho de internacionalização da Suez, a partir de 1993, é uma 

seleção de contratos internacionais vigentes até 2011, excetua-se, portanto, o país de origem, a 

França, com isto espera-se poder analisar o comportamento de internacionalização, diante das 

abordagens destacadas nesta pesquisa, sejam o modelo de Upsalla, teoria do custo de 

transação e ambiente institucional. 

Para colaborar com análise, vale comentar a presença da Suez nos mercados seguintes: 

francês, inglês e latino americano. Na França, a empresa Lyonnaise des Eaux France (LDEF) 

tem sido a principal concorrente da Veolia e também no mundo, desde 1880. Em 1958, a 

SUEZ tinha 300.000 assinantes na França, com aquisição em 1972 da Dégremont S.A 

ampliou a prestação de serviços incluindo construir, operar e transferir contratos. A aquisição 

da SDI, em 1991, garantiu a SUEZ mais 3% do mercado francês de água, aproximadamente 

1,5 milhões de pessoas (SUEZ, 2010).  

Em 2001, chegou-se a 17 milhões de pessoas atendidas com serviço de água na França 

incluindo 3 milhões em contrato com a Veolia e 9 milhões de serviços de rede de esgoto. O 

serviço de rede de esgoto tem crescido mais que o mercado de água (SUEZ, 2010). Segundo a 

Pinsent Mansons (2010), em 1997, a Suez adquiriu todas as ações em circulação da 

Dégremont S.A. Desde 1995, a situação da Suez na França é estável, não há perda ou ganho 

de novos contratos, exceto pela perda em 2001 de dois contratos de água em Paris. 

Conforme SUEZ (2010), aproximadamente 19% da população francesa é servido de 

água pela SUEZ e outros 18% com rede de esgoto e tratamento de águas residuais. São 2600 

contratos administrados que teve vida média de 8 anos, no período entre 2002 e 2007 cerca de 

80% dos contratos foram renovados.  

A atuação da Suez no Reino Unido está muito relacionada à aquisição da 

Northumbrian Water Plc realizada em 1996. Posteriormente, a empresa foi transformada em 

holding para todas as atividades da Suez de água na Grã-Bretanha, além de ser a base para os 

seus mercados anglófonos. Em 2001, Northumbrian Water Group foi renomeada Ondeo 

Services UK. As atividades reguladas de água e rede de esgoto de OSUK (Ondeo Service 

UK) consistem na incorporação em 1996 Northumbrian Water Services Limited e Nordeste 
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Water Limited e a consolidação de Essex e Suffolk Água Limited (NORTHUMBRIAN 

WATER, 2010).  

Em maio de 2003, a Suez reduziu sua participação para 25% por meio da venda a um 

consórcio criado pela Ecofin Limited. Esta participação ainda mantém a Suez como maior 

acionista da Northumbrian, a transação faz de um plano de ação que teve como objetivo de 

melhorar o retorno de capital e reduzir a dívida líquida do grupo segundo o jornal Prnewswire 

(2012).  

A companhia foi rebatizada Northumbrian Water Plc, voltou para uma completa 

listagem de Câmbio London Stock em setembro daquele ano. Sua participação remanescente 

foi vendida em 2005, para Ontário Teacher´s Pension Plan Ontário para Pension 377 milhões 

de euros em abril de 2005 com um ganho de capital de 260 milhões de euros. É proprietária 

da Bristol Water por meio da Agbar (PINSENT MANSONS, 2010). 

Já o mercado da América do Sul, considerado de baixo retorno, foi o escolhido no 

plano de ação da empresa de 2003 para saída estratégica, assim com exceção do Chile, a Suez 

encerrou seus contratos de água e gestão de resíduos na América do Sul entre 2003 e 2007. As 

empresas Aguas de Barcelona e Dégremont continuam atuando na região. Na Argentina, a 

operação de Santa Fé foi vendida a Fides Group and Grupo Energia VB, mas Suez e Agbar 

decidiram pelo fim da concessão.  

A empresa Aguas Cordobesas, formada por Ondeo Services com 39% do capital, 

Agbar com 17% e o restante com outras cinco empresas argentinas foi vendida a um parceiro 

local em 2006. O contrato para servir Buenos Aires, via Aguas Argentinas, foi encerrado em 

Março de 2006. 

Conforme o DCI (2006), a Argentina revogou o contrato de 30 anos com a francesa 

Suez SA que previa o fornecimento de água e o tratamento de rede de esgoto de residências 

em Buenos Aires e na região, com isso, a administração dos serviços voltou para as mãos do 

governo. O ministro do planejamento argentino, Julio De Vido, afirmou que o governo 

encerrou a concessão da Aguas Argentinas SA, unidade da Suez, porque a companhia 

fracassou no plano de investimento em serviços essenciais para mais de 10 milhões de 

clientes, no entanto a decisão do governo argentino ocorreu seis meses após a Suez questionar 

o congelamento da cobrança de taxas pelo governo argentino (DCI, 2006). 

Segundo o Hall (2003), o fator que mais influenciou a saída da Argentina foi o colapso 

econômico do fim da dolarização, cláusulas contratuais que garantiam a SUEZ o direto de 

reajustar as tarifas de seus serviços e acordo com o dólar americano, foram, na prática, 

abandonadas estes reajustes pelo governo argentino devido à crise. A retirada do negócio 

http://www.dci.com.br/Argentina-revoga-contrato-de-30-anos-com-a-Suez-2-131659.html
http://www.dci.com.br/Argentina-revoga-contrato-de-30-anos-com-a-Suez-2-131659.html
http://www.dci.com.br/Argentina-revoga-contrato-de-30-anos-com-a-Suez-2-131659.html
http://www.dci.com.br/Argentina-revoga-contrato-de-30-anos-com-a-Suez-2-131659.html
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custou a SUEZ em 2002 uma baixa de 500 milhões de dólares e aproximadamente 8% dos 

negócios internacionais de água, a empresa pretende que o governo argentino honre estas 

perdas.  

No Brasil, em setembro de 2003, a Suez Ondeo vendeu a Ondeo Nalco para um 

consórcio com sede nos EUA do Grupo Blackstone, Gestão Apollo LP, e Goldman Sachs 

Capital Partners por 4,35 bilhões de dólares. A empresa Nalco foi adquirida por 4,57 milhões 

de dólares em 1999. 

Conforme a Revista Química (2003), no Brasil, a Suez vendeu a Ondeo Nalco 

considerada a maior do mundo na área de processos e sistemas para tratamento de água e 

efluentes industriais com faturamento de 2,8 bilhões de dólares; a francesa Suez, ex-

controladora, vendeu com prejuízo ao consórcio. A venda, no entanto, atendeu aos propósitos 

do plano de ação da Suez, que tinha por meta reduzir a dívida total em 1/3, a operação 

resultou em redução da dívida em 3,8 bilhões de dólares, após os impostos, cujo montante 

totalizava até o final de 2002 a surpreendente cifra de 28 bilhões de euros (quando as moedas 

estavam um por um) e passou para 16,5 bilhões de euros em 2003.  

Ainda assim, a francesa seguirá operando nas áreas de meio ambiente por intermédio 

da Ondeo Degrémont, fabricante de equipamentos e sistemas, pela Ondeo Services, de 

operação em saneamento público, e pela Sita, de gerenciamento de resíduos, proprietária, 

entre outras empresas, a Vega que opera no Brasil. 

Na Bolívia, a empresa Aguas de Iliamani, que operava a cidade de La Paz e El Alto, 

devolveu o contrato ao governo em 2007. Na Colômbia, o contrato assinado para servir a 

região de Saltire foi unilateralmente encerrado pelo governo de Bogotá (PINSENT 

MANSONS, 2010).  

O percurso de internacionalização da Suez está apresentado no Anexo 2, composto de 

informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do IDE, 

estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), características 

pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, densidade da 

operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos diz respeito 

aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações relevantes 

constantes do Anexo 2. 
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   Quadro 7. SUEZ. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) França Suez foi fundada em 1880 é a 

terceira mais antiga do setor 

privado francês de água. 

Trajetória Primeiros destinos 

internacionais, Espanha 

em 1881 e Marrocos em 

1914. 

Destaque de contratos da 

trajetória recente: Malásia em 

1989; China em 1992; Alemanhã 

e México em 1993; República 

Checa em 1994; Reino Unido em 

1996; Eslovênia; EUA, Indonésia 

e o retorno ao Marrocos em 1997; 

Itália em 1998; Chile em 2000; 

Irlanda e Jordânia e Taiwan em 

2002; Oman em 2006; Ìndia; 

Egito em 2007. 

Operação original Saneamento È a segunda maior em água e 

esgoto na França. Atividades 

incluem captação, tratamento de 

água potável; recolha e 

tratamento de águas domésticas e 

industriais e coleta de resíduos.  

Multiutility Sim Além de operar água, opera 

energia e gás. A exposição 

multiutility aumentou com a 

aquisição de empresas de 

construção, energia e gestão de 

resíduos entre 1990 e 1997. A 

estratégia da empresa incluiu a 

compra de empresas do segmento 

industrial de saneamento e o 

aumento da participação em 

outras empresas de água como é o 

caso da participação na Agbar. 

Modo de entrada Concessão e aquisição A maioria dos contratos foi 

adjudicada especialmente com a 

compra da Degremont. São 

contratos de longo prazo, nos 

quais predominam o 

fornecimento de água, construção 

e operação de plantas. 
Fonte: elaborado a partir de Suez (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

A observação da tabela associada à evolução da empresa aponta que a seleção dos 

destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla e que as ações da 

empresa são respostas às características intrínsecas deste setor, sejam elas a presença de 

custos fixos elevados, necessidade de capital específico e monopólio natural, assim como no 

caso da Veolia. Especialmente o formato de IDE das operações é marcado por associações 
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com empresas estatais, concorrentes e outros como fundos privados, organismos multilaterais, 

a empresa busca ser majoritárias nos contratos, demonstrando que a trajetória de 

internacionalização resulta do aproveitamento das janelas de oportunidades que surgem ao 

longo do tempo.  

O Marrocos esteve entre as primeiras internacionalizações, a operação retornou ao 

governo marroquino e em 2007 novamente a empresa foi vencedora da licitação, afirmando 

que o ambiente institucional é determinante neste percurso, notamos aqui questões 

relacionadas à corrupção e ao não cumprimento de regras estabelecidas em contrato por parte 

do Governo.  

Há assim clareza de preferir operar no mercado local, quando possível a empresa 

prefere concentrar-se na França, reduzindo os riscos de operar em um ambiente hostil. Nota-

se também o quanto o ambiente institucional do país de destino é alvo de externalidades 

negativas devido ao movimento estratégico da empresa, ao decidir-se por sair da Argentina, 

por exemplo, aquele país deixou de receber aportes de organismos multilaterais, pois que 

estes priorizam o crescimento do financiamento por meio da extensão do envolvimento do 

setor privado (ECA, 2003).  

Os mercados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos são os que oferecem mais 

riscos, como constatou a Suez e considerando que o negócio de água no curto prazo não gera 

retorno, a população destes países continuará com as mesmas dificuldades de acesso a estes 

serviços primordiais que antes da abertura de seus mercados. A empresa saiu do mercado 

latino americano e condicionou seu retorno ao financiamento a isenção do risco cambial 

(HALL, 2003). 

São muitos os custos de transação observáveis, na saída da Argentina. Os custos ex 

post apurados correspondem a 9% do negócio de água do grupo. Se considerarmos as 

externalidades negativas geradas para população da Argentina, vê-se que ela fica refém de um 

contrato que pode se romper em momentos de instabilidade política e econômica, atingindo 

exatamente um bem essencial, em um momento de fragilidade da parte do Governo para 

absorver a cobertura. 

 A administração do contrato de Jacarta na Indonésia igualmente requer custos de 

transação ex post, considerando-se a acusação de parceria com o governo local, estes custos 

seriam do tipo ex ante, com compra de apoio para entrada no mercado.  

Conforme a PNUD (2003), há um check list da OCDE – Organização Econômica para 

Cooperação e Desenvolvimento, tem por objetivo preparar os países para privatização, este 

check list preconiza a preservação da disciplina fiscal e transparência. Ao governo que 
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pretende a privatização cabe comprometer-se contra corrupção para que o serviço possa ser 

ofertado a toda a população, consistência no desenvolvimento e implementação de políticas, 

especialmente implementação de uma agência reguladora.  

Conforme Pinsent Mansons (2010), em algumas economias em desenvolvimento, os 

contratos de concessão são voltados para as cidades mais importantes como, por exemplo, 

Manila nas Filipinas e Jacarta na Indonésia sendo que, nestes países, os contratos foram 

divididos em zonas para receber os serviços de água e saneamento básico. A concentração 

ocorre nas capitais, por serem identificadas como negócios de menor risco, facilitando a 

atração de recursos do setor privado.  

De qualquer forma, o impacto das adjudicações contratuais como caso da SUEZ na 

Indonésia, impede que nestes países não se passe para o segundo estágio dos critérios de 

penetração no mercado, assim o serviço para a maior parte da população não é nem mesmo 

iniciado. 

5.3. RWE 

 

A RWE é a maior multiutility alemã. A RWE Umwelt AG é uma empresa europeia de 

gestão de resíduos e em 1990 montou a RWE Aqua como subsidiária da RWE Umwelt com 

objetivo de explorar a abertura dos mercados na Alemanha, Europa Central e Oriental para os 

serviços de água e rede de esgoto. Em 2005, a empresa se tornou a terceira maior empresa de 

água da Europa, a marca foi alcançada com a aquisição em 2003 da americana Thames Water, 

maior concessionário de água aberta com sede nos EUA, com 16 milhões de clientes presente 

em 29 estados americanos e três províncias canadenses. A RWE tornou-se líder nos serviços 

de água na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos (PINSENT MANSONS, 2010).  

A RWE é um dos gigantes do mundo, o maior em energia com mais de 640 filiais e 

faturamento anual de mais de US 50 bilhões. A aquisição da American Water Works 

possibilitou a RWE alcançar a refinada postura multiutility, (eletricidade, gás, água e 

saneamento), simultaneamente o conglomerado RWE abandonou negócios que englobavam: 

indústrias químicas e petroquímicas e, ainda, a de construção, que constituíram o perfil de 

negócios do conglomerado historicamente até então (RWE, 2010). 

A decisão de sair de mercados “non-core” concentrando-se em suas atividades 

europeias e americanas resultou na saída das operações chilenas e espanhola em 2005, ainda 

neste ano a empresa anunciou formalmente a alienação da Thames Water e a American Water 

Works holdings, juntamente com suas atividades de água fora da Europa continental. Em 
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dezembro de 2006, a Thames Water foi vendida para Kemble Água, uma sociedade de 

propósito especial organizada pelo Fundo de Infraestrutura Macquarie Europeia por 4,8 

bilhões libras esterlinas mais 3,2 bilhões de libras esterlinas em dívida assumida. O valor total 

da alienação de 11,9 bilhões de euros resultou em um ganho livre de 0,7 bilhões de euros para 

RWE (RWE, 2010). 

 

Quadro 8. Desinvestimento 

Empresa País Status 

Pridessa/Ondagua Espanha Vendida para Acciona por EUR 150 

milhões. 

Thai Tap Water Thailandia Vendida para CH Karnchang, sua 

parceira de joint venture. 

Ajam UAE Vendida para a Veolia. 

Berlinwasser International Global Vendida to Marubeni, mas o lance foi 

lance em 2006. 

China Water Company China Vendida participação na Biwater em 

2007. 

United Water Australia Vendido 47,5% para sua parceira de 

joint venture a Veolia. 

ESSAM/ESSIO/ESSEL Chile Vendida para Southern Cross por USD 

300 milhões. 

Thames Water Inglaterra Vendido para Macquarie em 2006. 

American Water Works USA Vendida a participação de 53% e IPO, 

maio 2008 e junho 2009. 
Fonte: Pinsent Mansons (2010) e RWE (2010) 

 

A empresa RWE Aqua é responsável pelo negócio de água da RWE na Alemanha, 

Hungria e Polonia e as atividades internacionais são geridos por Berlinwasser. Em 2000, a 

empresa foi dividida e a  RWE Umwelt e se fundiu com a Thames Water, em seguida, em 

2003, foi fundida com o resto do grupo de energia da RWE. A RWE Aqua ganhou a 

concessão de água para Budapeste em 1997 e adquiriu 22,5% da Berlinwasser (companhia de 

água de Berlim), em 1999. A operação de Budapeste foi realizada em conjunto com Suez, em 

um de contrato do tipo O&M de 25 anos.  

O último contrato na mesma cidade em conjunto com a Veolia prevê a concessão de 

25 anos para água e rede de esgoto. RWE Aqua teve um faturamento total de 808 milhões de 

euros em 2000 devido à aquisição da Berlinwasser (RWE, 2010). 

O percurso de internacionalização da RWE  está apresentado no Anexo 3, composto 

de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do 

IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 

características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 
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densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos 

diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sintetiza as informações 

relevantes constantes do Anexo 3. 

   

  Quadro 9. RWE. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Alemanha A RWE foi fundada em 1856. Em 

1990, fundou a RWE Umwelt para 

operar água. No país de origem, 

ela passou a fornecer água em 

1999 numa associação com a 

Veolia. 

Trajetória Primeiro destino 

internacional em 

saneamento: Hungria 

em 1997. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: Croácia em 2000; 

Mamibia e Polônia em 2002; 

China em 2003 e Ilhas Maurício 

em 2008. 

Operação original Saneamento Operação iniciou-se em 1990 para 

aproveitar a abertura dos mercados 

na Alemanha, Europa Oriental e 

Ocidental.  

Multiutility Sim Maior do mundo em energia 

elétrica está presente no setor de 

gás e água. 

Modo de entrada Aquisição Predominam contratos de longo 

prazo. 
Fonte: elaborado a partir de RWE (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

A trajetória de internacionalização parece não atender ao preconizado pelo modelo de 

Upsalla. O formato variado de contratos: concessão, O&M, BOT, TOT e privatização, 

indicam que a estratégia da empresa é por redução dos riscos e deve-se também à entrada 

recente no mercado, pois diferentemente da Veolia e Suez, a operação no setor de água não é 

o primeiro negócio da RWE.  

Em contratos como O&M, BOT e TOT é possível que haja a intenção de participação 

privada em uma concessão plena seja precedida de formas com menor comprometimento, de 

forma que a participação privada cresça ao longo do tempo, assim os serviços vão sendo 

afetados e aceitos de forma gradual. 

 A operação O&M é uma forma de contratação que tem os honorários geralmente 

fixos, a delegação da responsabilidade financeira para a iniciativa privada não é completa, 

especialmente com relação ao investimento de capital, pois há predomínio da participação do 

governo no investimento. O objeto de concessão no contrato do tipo BOT é algo único para o 
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município e atende um projeto especial, mas mesmo que não abarque a concessão plena 

reflete todos os aspectos da prestação de serviço e custos de capital, exigem, portanto, um 

ambiente mais regulado, devido aos riscos envolvidos.  

O fluxo de caixa de um projeto assim é usualmente pré-determinado, há por certo o 

elemento de risco da construção, mas a ausência de risco de mercado significa que o projeto 

pode ter mais dívida do que em um total carregado na concessão plena, pois o risco de um 

projeto de construção pode ser mitigado por uma instalação já estará gerando fluxo de caixa 

pela expansão para a própria empresa do setor privado. 

Segundo a Pinsent Mansons (2010), nos contratos de O&M, os setores privado e 

público encontram-se um ambiente de risco relativamente baixo. Estes contratos não resolvem 

os problemas de ineficiência municipal. A natureza de curto prazo do contrato significa que a 

estabilidade política pode ser pobre e que há espaço limitado para o setor privado para 

melhorar o desempenho do utilitário.  

 

5.3.1. RWE na Alemanha 

 

A Berlinwasser Holding AG (BWB) fundada em 1856 operou até 1945 quando seus 

serviços foram divididos pelo Muro de Berlim. Em 1994 foi criada a Berlinwasser 

Internacional – BWI, a privatização parcial da BWB ocorreu em 1999, e um consórcio 

formado pela empresa francesa Veolia com 50,1% e a alemã RWE com 49,9%, realizou a 

aquisição de 49,9% do BWB por EUR 1,69 bilhão, a participação majoritária de 50,1% ficou 

com a cidade de Berlim (RWE, 2011). 

A BWB serve aproximadamente 3,5 milhões de pessoas em Berlim (Alemanha), 

operando nove obras de tratamento de água e seis de rede de esgoto, além disto, fornece água 

a 90.000 pessoas e tratamento de rede de esgoto para 0,5 milhão em Bradenburg (Alemanha) 

por meio de 10 contratos de água e 24 de águas residuais, com uma parceira com 113 

autoridades locais (RWE, 2011).  

 A BWI conseguiu seu primeiro contrato internacional de água em 1997 e desde então 

tem atuado com 9 projetos em 5 países. A venda da BWI para o Marubeni em 2005 foi 

anulada em 2006 e a BWB decidiu continuar com as atividades da BWI. No Oriente Médio, 

uma joint venture em a BWI (40%) e a americana Metito (60%) formaram a Metito 
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Berlinwasser, o contrato foi fechado em 2008, o objetivo é explorar a região de Mena
15

, a 

expectativa é gerenciar os gastos de capital de 1 bilhão de dólares entre 2009 e 2012.  

 

5.4. AGBAR 

 

 A espanhola Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar) é uma empresa 

especializada em todos os processos vinculados à gestão de água, é uma das expert mundial 

do setor, atuando há mais de 140 anos. Na Espanha, a empresa presta serviço a 13 milhões de 

pessoas em mais de 1000 municípios e no mundo tem mais de 26 milhões de usuários, nos 

países: Chile, Reino Unido, China, Colombia, Argélia, Cuba e México. Entre as subsidiárias 

destacam-se Aguas de Barcelana y Sorea (Catalunã), Agua de Murcia, Emsagra (Granada), 

Agua de Alicante (Alicante), Bristol Water (Reino Unido), Aguas Andinas (Chile) y Jiangsu 

Water (China) entre outras (AGBAR, 2011). 

A Agbar é a holding constituída por 152 subsidiárias ao redor do mundo e 

aproximadamente 10.700 empregados. Está sob o controle indireto da Suez Environnment, 

desde 2007, quando a Suez, La Caixa, e HISUSA, adquiriram a co-propriedade de 49,7% da 

empresa, por meio da oferta pública de ações feita pela Agbar. Em julho de 2008, a Suez 

detinha 12% do controle direto da Agbar e HISUSA os demais 64% mais, já Suez 

Environnement holding alcançava o total de 45,9% das ações da Agbar. Entre os planos da 

Suez está ampliar o free float
16

das ações da Agbar de 10% para 33% no curso prazo 

(PINSENT MANSONS, 2010). 

 A Agbar foi fundada em 1867 sob o nome des Eaux de Barcelone Compagnie e 

incorporada em Paris, como La Societé Générale des Eaux de Barcelone, em 1881, antes de 

ser adquirido por investidores catalães incorporou em sua forma atual o nome Barcelona em 

1919, para fornecer água e serviços de saneamento em Barcelona. Até 1985, a Agbar 

juntamente com FCC desfrutava de um duopólio efetivo dos contratos do setor privado de 

água e rede de esgoto em toda a Espanha. Desde então, várias empresas espanholas de 

construção e energia entraram no mercado, e em vários casos as atividades foram 

posteriormente vendidas. Em junho de 2006, com a aquisição da Agbar Bristol, a maior 

empresa privada de água da Inglaterra e País de Gales para 256,8 milhões de euros, a Agbar 

passou a operar no nestes países (AGBAR, 2011). 

                                                 
15

 Região de Mena refere-se ao Oriente Médio e Norte da África. 
16

 Diz respeito a quantidade de ações da empresa disponíveis para negociação em um mercado organizado, um 

alto free float é um indicador de liquidez da empresa. 
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Exceção feita à Espanha, a Agbar tem operado os contratos de água e rede de esgoto 

com prazos de duração de 5 a 30 anos. A empresa forneceu serviço de água para 

aproximadamente 23 milhões de pessoas no mundo incluindo a Espanha e rede de esgoto para 

16 milhões de pessoas em aproximados 35 mil quilômetros de rede, ofereceu tratamento de 

esgoto a mais de 500 municípios com um total aproximado de 15 milhões de pessoas 

beneficiadas em 2007. A empresa detém 48% do mercado espanhol, mas a participação está 

caindo com as privatizações, a Agbar serve em Barcelona aproximadamente 1,5 milhão de 

pessoas sendo que a população total é de cerca de 3 milhões. A concessão de 2006 em 

Alicante serve 725.000 pessoas, recentemente foi automaticamente estendida de 2016 para até 

2036 (PINSENT MANSONS, 2010). 

 

Quadro 10. Serviços da Agbar em 2007. 

Água Espanha Internacional 

Municípios servidos 1205 75 

População servida 12.658.013 11.590.476 

Clientes servidos 6.239.372 2.823.164 

Plantas de tratamento de água 204 26 

Fornecimento de água  

( milhões de metros cúbicos por ano) 

1.315 1.273 

Capacidade de tratamento (metros 

cúbicos por dia) 

2.477.691 3.285.216 

Rede de esgoto   

Municípios servidos 381 62 

População servida 8.377.872 8.746.233 

Sistema de Rede de esgoto (KM) 20.645 14.003 

Tratamento de rede de esgoto   

Municípios servidos 498 62 

População servida 10.168.063 3.403.932 

Capacidade 2.495.853 1.215.094 
Fonte: Pinsent Mansons (2010). 

 

A margem de retorno  das operações de água tem sido de 15% na maioria dos 

contratos, superior ao de outras atividades, a empresa quer dedicar 65% de despesas de capital 

com contratos de água e esgoto no médio prazo. No primeiro trimestre de 2009, a empresa 

forneceu 163,19 milhões de metros cúbicos de água na Espanha (47,1% do total do grupo) 

contra 183,25 milhões de metros cúbicos internacionalmente. As vendas internacionais foram 

para o Reino Unido (6,0% do total do grupo), China (6,2%) e Chile (40,7%). 

 A presença internacional nos serviços de água e rede de esgoto nos países se estende 

por: Reino Unido, Chile, Colômbia, Cuba, México, Algéria e China. A presença na América 
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Latina foi revista com a saída da Argentina, Brasil e Uruguai. Já as operações cubana e 

chilena permanecem (PINSENT MANSONS, 2010). 

 

5.4.1. AGBAR no mundo 

 

Durante um período da sua história recente, a Agbar procurou grandes contratos na 

América Latina em parceria com a Suez, evoluindo, mais recentemente, para buscar 

operações por conta própria. Da mesma forma, como demonstrado pela aquisição da Bristol 

Water, o grupo está buscando oportunidades em mercados fora da América Latina. Duas 

pequenas participações nos EUA (10% da Ocidental Water) e Marrocos (5% do Lydec) foram 

vendidos. Desde 2005, a empresa reviu suas atividades na América Latina e se retirou da 

Argentina, Uruguai e Brasil. A empresa continua comprometida com o Chile e Cuba, mas 

todas as outras atividades continuam sujeitas à revisão. 

No Uruguai, a Agbar adquiriu 60% de Aguas de la Costa, no final de 1997. A empresa 

foi vendida em 2006 para a OSE – Obras Sanitarias del Estado em 2006 por 3,4 milhões de 

dólares, que por sua vez foi adquirida por duas empresas locais STA Ingenieros (30%) e SA 

Benencio (10%). No Brasil, a Agbar ganhou a concessão para operar serviços de água e rede 

de esgoto para cidade de Campo Grande em 2001. 

 Em 2005, Agbar vendeu sua participação de 50% para a empresa Águas Guariroba 

por 57 milhões de reais, a um consórcio formado pela Bertin e Equipav, que também adquiriu 

31% da Copel (PINSENT MANSONS, 2010).  

Em 1997, ocorreu a privatização da Sanesul, empresa de água e saneamento básico do 

Mato Grosso do Sul (Brasil), foram concedidos os serviços para a empresa Água de Guariroba 

formada pela Agbar (50%), Copel Construtora (41%) e Sanesul (9%) em 1993 (BNDES, 

1998). Em 2003, o então prefeito, André Pucinelli, promoveu uma intervenção na empresa 

alegando que o grupo não tinha cumprido as metas de investimento e por isto em 2005 houve 

a venda da participação da Agbar (CAMPOGRANDENEWS, 2010). 

A Companhia Bristol Water, fundada em 1846, fornece água para 1.092.000 pessoas 

na cidade de Bristol (Inglaterra) e certas zonas circundantes, os serviços de esgoto são 

realizados por Wessex Water (YTL). A Veolia Environnement vendeu 24,7% para Ecofin 

Água & Energia Opportunities Fund Plc em 2002 para 38 milhões de libras esterlinas. Em 

abril de 2001, Ecofin Água e Água Bristol Wessex formaram uma joint venture que resultou 

na Bristol Water Plc é 100% detida pela Bristol Água Group Plc, a empresa sucessora da 
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Bristol Water Holdings Plc, criada em Setembro de 2003, opera atividades não 

regulamentadas. Em maio de 2005, todas as atividades não regulamentadas com a exceção de 

alguns empreendimentos conjuntos haviam sido alienadas (AGBAR, 2011).  

Ainda em 2003, a Bristol Water anunciou um refinanciamento para aumento do nível 

de empréstimos no negócio de água regulada e um retorno de GBP 51milhões aos acionistas, 

uma segunda rodada de refinanciamento foi concluída em junho de 2005, retornando um GBP 

30 milhões. Agbar fez uma oferta para 175 milhões de libras esterlinas a Bristol Water em 

abril de 2006, o negócio foi concluído em maio de 2006 (BRISTOL WATER, 2010). 

Na Argentina, a Agbar encerrou suas atividades. A empresa Aguas de Santa Fe foi 

vendida para Grupo Fides e Grupo Energia BV em 2005, mesmo ano em que Suez e Agbar 

decidiram encerrar a concessão. A Aguas Argentinas tinha a concessão para servir Buenos 

Aires, a operação encerrou-se em março de 2006. A concessão para servir a região de 

Cordoba, via Aguas de Cordobesa, empresa formada por Ondeo Serviços 39%, 17% Agbar e 

cinco empresas argentinas, foi parcialmente vendida em dezembro de 2006; a Agbar vendeu 

sua parte na Agua Cordoba sendo 12% para a Roggio e reteve de 5% (PINSENT MANSONS, 

2010). 

No Chile, Agbar detém 50,1% do capital da Aguas Andinas via Inversiones Aguas 

Metropolitanas Limitada (IAM). Em 1999, Agbar e Suez adquiriram 51,2% da Empressa 

Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), atual Aguas Andinas, a concessão para a cidade 

de Santiago é para o abastecimento de água, para um total de 1,135 milhões de dólares. Em 

2002, a Agbar aumentou sua participação de 16,% para 25,6% via do exercício de uma opção 

de compra a um custo de 180 milhões de euros. 

 Já em 2004, Agbar comprou 30,1% da Suez holgind na em IAM por 139,4 milhões de 

euros. Como resultado, a Agbar possui 80,2% da propriedade da IAM e a Suez Holding tem 

os 19,9% restantes. A empresa IAM foi listada na Bolsa de Santiago em janeiro de 2007, com 

IAM mantendo 50,1% da empresa, CORFO (Governo do Chile) com 35,0% e um free float de 

14,9%, (IAM, 2010). 

 A Aguas Cordillera de EMOS foi vendida a Enersis por 193 milhões de dólares em 

junho 2000. O maior lance foi da Biwater no valor de 179 milhões de dólares, naquele 

momento a Aguas Cordillera fornecia serviços de água e esgotos para 116,59 mil clientes ou 

(315 mil pessoas) em Vitacura, Las Condes Lo Barnechea e distritos de Santiago, Aguas 

Cordillera foi integrada a Aguas Andinas, em 2008 (BIWATER, 2012).  

Todos os 44 distritos da cidade estão cobertos, juntamente com o desenvolvimento no 

longo prazo dos seus serviços de águas residuais, o crescimento da receita está sendo 
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impulsionado pela expansão de águas residuais. Em 2009, a totalidade da população era 

servida com água encanada e 97% tinham rede de esgoto, enquanto 75% dos efluentes de 

esgoto eram tratados (PINSENT MANSONS, 2010). 

Segundo Cubanet (99), em Cuba, a Agbar opera por meio da Interagua uma joint 

venture formada por Aguas de La Habana e governo cubano em 1999, são dois contratos de 

gestão de água para atender 1,2 milhão de pessoas, com uma cobertura eventual para 1,4 

milhão pessoas. O contrato serve as cidades de La Havana e Varadero, os sistemas de 

abastecimento de água foram renovados para 298 mil pessoas entre 2001 e 2002. Em 

fevereiro de 2000, Interagua venceu um contrato de gestão de 25 anos em Havana. 

No México, a Agbar adquiriu 49% da Empresa Paramunicipal, responsável pelo 

fornecimento de água e serviços de esgoto na cidade Saltillo. O restante da empresa pertence 

ao Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (SIMAS). Em 2004, toda a população da cidade 

tinha fornecimento de água, equivalente a aproximadamente 146, 245 mil clientes, o serviço 

de esgoto estava disponível para 92%, em 2005 toda a população era servida pelo serviço de 

esgoto (GLOBALWATER, 2010). 

Em 2007, a Agbar ganhou a concessão para o suprimento de água na cidade de Orán 

na Algéria, segunda maior cidade daquele país, a operação com duração de 5 anos e meio, 

serve uma população de 1,5 milhão, a empresa opera via Societé dês Eaux Oran, uma joint 

venture entre o governo algeriano e a Agbar, as empresas têm a mesma proporção de 

propriedade (AGBAR, 2010). 

Segundo a GlobalWater (2007) na China a empresa opera por meio da joint venture 

Golden Stake Water Group Corporation, a empresa tem capital chinês, da Merril Lynch e da 

Agbar, o investimento da Agbar no negócio foi de 14,45 milhões de euros para obter uma 

participação de 49% em 2008, tendo aumentado a participação para 72% nesta joint venture. 

A operação colombiana da Agbar é realizada pela empresa Agua de Cartagena, joint 

venture formada pela Agbar (50%), Distrito Turistico y Cultura de Cartagena e acionistas 

locais (5,1%). A cobertura de água em 2008 foi total contra 75% em 1995, a meta era oferecer 

em 2009, também cobertura total de esgoto, que estava em 83% em 2008 e em 1995 o ano da 

privatização em 61%, a concessão atende a 350.000 pessoas com água.  

Em 2006, após consulta a cidade, a Agbar foi mantida como concessionária. O lucro 

líquido diminuiu 8,9% em 2005, totalizando 7,77 bilhões de pesos e as receitas aumentaram 

6%, totalizando COP 96,3 bilhões (PINSENT MANSONS, 2010).  

O percurso de internacionalização da Agbar está apresentado no Anexo 4, composto 

de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do 
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IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 

características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 

densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos 

diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações 

relevantes constantes do Anexo 4. 

 

 

  Quadro 11. AGBAR. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Espanha Agbar fundada em 1867 está sob 

controle indireto da Suez desde 

2007. 

Trajetória Primeiros destinos 

internacionais, Chile em 

1995. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: Cuba em 1999, México 

em 2007, Algéria e China em 

2007. 

Operação original Saneamento Até 1995 formava um duopólio 

com a FCC para contratos do setor 

privado de água e rede de esgoto 

na Espanha, alcançou 48% de 

market share na Espanha. 

Multiutility Não Opera em todos os processos 

vinculados a gestão de água. 

Modo de entrada Concessão e aquisição Fora da Espanha os contratos têm 

prazos de duração de 5 a 30 anos. 

A saída das operações no Uruguai, 

Brasil e Argentina fez a empresa 

alterar a estratégia de concentração 

de negócios na América Latina. 

Em 2001 comprou a Bristol Water 

e com isto passou operar na 

Inglaterra. 
Fonte: elaborado a partir de Agbar (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

A análise do percurso de internacionalização, dos aspectos contratuais e a observação 

do histórico de desenvolvimento da Agbar ao longo do tempo permitem concluir que a 

seleção dos destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla. As ações 

desta empresa são respostas às características intrínsecas deste setor econômico, sejam elas a 

presença de custos fixos elevados, a necessidade de capital específico e monopólio natural, a 

trajetória de internacionalização ocorre em função das janelas de oportunidades, que atendem 

as coordenadas do ambiente institucional do país de origem e destino.  
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O ambiente institucional do país de origem explica algumas das ações estratégicas da 

empresa. Com a abertura econômica espanhola no setor de saneamento, o duopólio entre a 

Agbar e a FCC foi ameaçado, e isto impulsionou a empresa à internacionalização.  

Os custos ex post das saídas das operações na América Latina relacionados à 

impossibilidade de operar e reajustar tarifas levaram a empresa a buscar novos mercados para 

atuar. Os novos mercados de atuação da Agbar têm sido conquistados por meio de aquisição 

do controle acionário da empresa como no caso da Bristol, joint venture com o governo 

chinês e participações minoritárias em consórcios como no caso dos 5% da Lydec que opera o 

Marrocos e 10% da Ocidenta Water, que opera nos EUA.  

 

5.5. FCC 

 

A empresa espanhola Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) é o resultado 

da fusão entre Construcciones Y Contratas SA e Fomento de Obras y Construcciones (Focsa), 

a Focsa é uma empresa de coleta de lixo espanhola fundada em 1900 e que passou a ofertar 

seus serviços para a cidade de Barcelona em 1911, considerada a segunda maior empresa 

espanhola, atrás da Agbar (FCC, 2011). 

Em 1999, Alice Koplowitz vendeu 28% da FCC para a Veolia, inicialmente, a 

empresa francesa buscou o controle acionário, mas a empresa voltou para Alice Koplowitz 

por 916 milhões de euros em 2004, a venda não alterou a joint venture Proactiva, e desde 

então, a FCC tem buscado contratos por conta própria na América Latina um exemplo é o 

contrato de Queretano (México) em 2007 (FCC, 2011). 

A FOCSA comprou a Seragua, uma empresa de gestão de água em 1988 e desde 2002, 

toda as atividades da FCC de água e serviços de águas residuais foram agrupados sob 

Aqualia. Durante 2006 e 2007, FCC ganhou três contratos de água em Portugal, Itália e 

México, bem como a aquisição de uma das principais concessionárias regionais na República 

Checa.  

Outros contratos foram ganhos na Europa Central e Oriental, Portugal e México em 

2008 e no Egito e no México em 2009. A expectativa de faturamento até 2020 está entre 

1,618 milhões de euros em um cenário pessimista e 2,223 milhões de euros em um cenário 

otimista conforme a GLOBAL WATER INTELLIGENCE, 2009). 

Segundo a Global Water Intelligence (2009), em 2009, a Aqualia formou uma joint 

venture com o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD). A nova empresa 

Aqualia New Europe é formada por Aqualia com 51% do negócio e EBRD com 49%, o 
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objetivo da empresa é buscar novas concessões na Europa Central e Oriental, o capital da 

empresa é de 163 milhões de euros. 

As receitas da Aqualia em 2008 com serviço de água e águas residuais foram de 

89,9%; a receita com construção de projetos foi de 7,6% e 2,3% com águas residuais. Aqualia 

serve 12, 93 milhões de pessoas na Espanha, cobrindo 800 cidades e o serviço de limpeza 

serve 6,6 milhões de pessoas em 72 cidades e vilas. Internacionalmente está presente em 

Portugal, República Checa, Egito e China, com inclusão da Proactiva, uma joint venture entre 

Veolia com 50% e FCC com 50% que gerencia todos os contratos na América Latina de água, 

que está em uso mesmo após a venda da FCC. A presença da FCC se estende para Venezuela, 

Colombia, Argentina, México e Equador (FCC, 2011). 

Conforme Pinsent Mansons (2010), o volume de negócios da Proactiva Médio 

Ambientes foi de 443 milhões de euros e o lucro líquido de 7,3 milhões de euros em 2000. As 

receitas foram impactadas por problemas com a moeda dos países da América Latina em 2002 

e caiu para 145 milhões de euros naquele ano, continou a cair no ano seguinte para 34 milhões 

de euros em razão da perda de contratos especialmente o de Porto Rico. Em 2007, as receitas 

forma de aproximadamente 2,100 milhões de euros, sendo 77% do gerenciamento de resíduos 

e 23% com serviços de água e esgoto.  

O percurso de internacionalização da FCC está apresentado no Anexo 5, composto de 

informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do IDE, 

estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), características 

pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, densidade da 

operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos diz respeito 

aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações relevantes 

constantes do Anexo 5. 

 

Quadro12. FCC. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Espanha A FCC foi fundada em 1900, é a 

segunda maior da Espanha atrás da 

Agbar. 

Trajetória Primeiro destino 

internacional, México 

em 1993. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: Austrália e Colombia em 

1996, Filipinas e Venezuela em 

1997, Kwait em 2001, Índia em 

2003, China em 2005, Itália em 

2006; Filipinas, Portugal em 2008, 

Egito e novamente o México em 

2009. 
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Operação original Saneamento È uma empresa de coleta de lixo 

originariamente. A operação de 

água foi adquirida em 1998. 

Multiutility Não  Incluiu o serviço de água com 

aquisições da Seragua em 1998 e a 

joint venture com a Ceolia. 

Modo de entrada Concessão  Predominam contratos de 30 anos 

para o fornecimento dos serviços 

de água e tratamento de água. 
Fonte: elaborado a partir de FCC (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

 

A análise do percurso de internacionalização, dos aspectos contratuais e a observação 

do histórico de desenvolvimento da empresa ao longo do tempo, permitem concluir que a 

seleção dos destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla. Por 

exemplo, primeiro ocorre a entrada no Kwait e depois na Itália.  

A trajetória de internacionalização ocorre em função das janelas de oportunidade, 

especialmente observável na operação mexicana, pois como os contratos são municipais 

notam-se entradas em períodos próximos relacionados às aberturas de licitação de cada uma 

das cidades, que obedecem às coordenadas do ambiente institucional do país de destino e até 

mesmo da região ou cidade da operação. Assim as janelas de oportunidades provocadas por 

decisões institucionais permitiram a operação da Suez, Agbar e FCC no México. 

 

5.6. UNITED UTILITIES 

 

A inglesa United Utilities Plc (UU) fundada em 1995 é uma empresa especializada em 

gestão de água, rede de esgoto, eletricidade e redes de gás, atua principalmente no noroeste 

inglês onde fornece água, rede de esgoto e eletricidade para 7 milhões de pessoas. Após a 

alienação da Vertex e Your Communications, UU foi reorganizada num negócio único com 

duas áreas de atuação, sob a bandeira Utility Solutions (UU, 2011). 

Conforme a UU (2011), a empresa UU North West contempla a licença multiutility de 

operações, gerencia e mantém atividades de fornecimento de água e tratamento de águas 

residuais nos seus domínios legais de funcionamento. A National and International Services 

realiza a gestão da infraestrutura, administra, opera ativos fora das suas áreas legais de 

operação e reúne as atividades com ativos não regulamentados.  

A United Utilities Internacional (UUI) é a operadora dos contratos internacionais de 

água da UU. Após ganhar uma série de contratos, a UUI como North West Water 
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Internacional entre 1993 e 1994, formou uuma joint venture com a americana Bechtel e a 

italiana Edison. Em 2003, a Internacional Water vendeu sua participação em operações nos 

seguintes países Bulgária, Filipinas, Polonia e Estonia entre outras, e novamente em 2005 

voltou a vender a atividade do Equador para a Edison.  

A UU continua líder em contratos internacionais de água no Reino Unido, é 

considerada uma das 05 principais concorrentes globais em projetos de água e esgotos de 

privatização, os mercados internacionais em que está presente são Europa Central e Oriental, 

Austrália e Estados do Golfo, onde montou o escritório em 2008 (PINSENT MANSONS, 

2010).  

O percurso de internacionalização da UU está apresentado no Anexo 6, composto de 

informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do IDE, 

estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), características 

pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, densidade da 

operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos diz respeito 

aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações relevantes 

constantes do Anexo 6. 

 

Quadro13. UNITED UTILITIES. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Inglaterra Em 1995 foi fundada a United 

Utilities.  

Trajetória Primeiros destinos 

internacionais: Polonia 

e Bulgária em 1999.  

Destaque de contratos da trajetória 

recente: Estônia em 2000, Kwait 

em 2001, Índia 2003, Filipinas e 

Austrália em 2008. 

Operação original Saneamento Especializada em gestão de água e 

rede de esgoto. UU é a líder em 

contratos internacionais de água do 

Reino Unido.  

Multiutility Sim Além de água, opera eletrecidade e 

gás. A presença é multiulitily é 

concentrada no noroeste inglês. 

Modo de entrada Joint venture Os tipos de contrato são variados 

com concessão para água e rede de 

esgoto, BOOT e O&M. A presença 

na Austrália é desde 1993 com a 

aquisição da operadora da região e 

em 2008 novos contratos foram 

ganhos. 
Fonte: elaborado a partir de UU (2011) e Pinsent Mansons (2010). 



80 

 

 

A análise do percurso de internacionalização, dos aspectos contratuais e a observação 

do histórico de desenvolvimento da empresa ao longo do tempo permitem concluir que a 

seleção dos destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla. A joint 

venture com a operadora Acconia permitiu a UU operar na Austrália desde 1993, os novos 

contratos estão concentrados na Europa Central, Austrália e Estados do Golfo.  

 

5.7. ACEA 

 

A Azienda Comunale Energia e Ambiente (ACEA) é a maior companhia de água e 

etricidade italiana, em 1999, foi parcialmente vendida, 51% das ações ficaram com munícipio 

de Roma, a Suez Environnement comprou 8,9% e o restante ficou com vários investidores 

privados e institucionais. A companhia foi fundada em 1909 para o fornecimento de energia 

eletrica, atividade de água começou em 1937 sob o nome de AGEA e, em 1945, foi 

renonomeada para ACEA. Em agosto de 2007, começou as negociações de fusão entre a 

ACEA e Iride, o utilitário que se fundiu com AMGA em 2006, mas não houve progressos. 

Além da Itália, a ACEA atua também nos países Albania, Peru, Honduras e Colombia 

(ACEA, 2011). 

ACEA adquiriu SIGESA (Società Italiana Gestione Servizio Ambientale) por 

aproximados 21,4 millhões de euros em junho de 2005 e a aquisição foi consolidada em 

janeiro de 2006. A SIGESA foi fundada por Bouygues/SAUR em 1986 e adquiriu os serviços 

da água atividades da Fiat SPA, em 1998, juntamente com 71% da Crea em Fevereiro de 2000 

(os restantes 29% detidos pela Italmobiliare SpA).  

A aquisição da Crea foi avaliada em EUR 67 milhões. A Crea operava abastecimento 

de água para 13 regiões. Em 2003, a SAUR adquiriu 26,5% da Umbria Acque e o ATO 

servindo 460 mil pessoas na cidade de Perugia.  

Em novembro de 1999, a ACEA formou uma joint venture de 67% com 33% com a 

Impreligio SpA, sob o nome de Aqua Italia SpA (AI) e em 2000, AI adquiriu participações 

maioritárias nas Acquedotto de Ferrari Galliera (ADF, 67%) e Nicolay Acquedotto (AN, 

53%), duas das três empresas de água listados na Itália antes do surgimento da multi-

municipal de serviços públicos. Ambas as empresas servem a cidade de Gênova, ACEA 

também adquiriu 3,7% do patrimônio AMGA, dessa forma as três empresas fornecem 

serviços de água à cidade de Génova. Em julho de 2005, a ACEA vendeu sua participação na 
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Acqua Italia SpA para a AMGA. Em 2004 a empresa informou que manteria os contratos 

internacionais vigentes, mas que não buscaria novos (PINSENT MANSONS, 2010). 

O percurso de internacionalização da ACEA está apresentado no Anexo 7, composto 

de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do 

IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 

características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 

densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos 

diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações 

relevantes constantes do Anexo 7. 

 

Quadro14. ACEA. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Itália ACEA foi fundada em 1909. 

Trajetória Primeiros destinos 

internacionais: 

Honduras e Peru em 

2000. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: Albania em 2001 e 

Colômbia em 2003. 

Operação original Saneamento A operção inicial era de energia 

elétrica, o fornecimento de água 

iniciou-se em 1937. 

Multiutility Não  È a maior companhia de água e 

eletricidade da Itália. 

Modo de entrada Joint venture As aquisições trouxeram contratos 

internacionais variados entre 

concessão para serviço de água, 

O&M e Management. 
Fonte: elaborado a partir de ACEA (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

 

5.8. SAUR 

 

Societé d`Aménagement Urbain et Rural (SAUR) é a última das grandes companhias 

de água francesa, fundada em 1933, foi adquirida pela Boygues em 1984. Desde então, a 

SAUR tem se associada as outras francesas Veolia e Suez para atuar em pequenas cidades e 

municipios rurais. Em 2005, a Boygues vendeu a SAUR para PAI Partners, fundo privado de 

ações francesa. Já em 2007, a PAI Partners vendeu a SAUR para Hime, um consórcio 

composto por Caisse des Déport at Consignations com 33%, Environnement Séché com 33% 

e Axa Investment Managers com os demais 33% (SAUR, 2011). 

Incluindo os projeto de longo prazo de assistência técnica especialmente na Àrabia 

Saudita, a SAUR serve 12 milhões de pessoas internacionalmente com 660 milhões de metros 
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cúbicos de água por ano. Além da França, a SAUR está presente nos países Argentina, China, 

Armenia, Territórios franceses, Pôlonia, Escócia e Espanha. 

O percurso de internacionalização da SAUR está apresentado no Anexo 8, composto 

de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do 

IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 

características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 

densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos 

diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações 

relevantes constantes do Anexo 8. 

 

Quadro15. SAUR. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) França A Saur foi fundada em 1993. 

Trajetória Primeiro destino 

internacional: Polonia 

em 1992. 

Destaque de contratos da trajetória 

recente: China em 1996, Argentina 

em 1998, Reino Unido em 1999, 

novamente China em 2001 e 

Armênia em 2004. 

Operação original Saneamento -  

Multiutility Não É a última das grandes companhias 

francesas de água, tem operado em 

associação com as outras francesas 

Veolia e Suez. 

Modo de entrada Joint venture Os contratos são variados como 

O&M de 5 anos, BOT de 95 anos e 

concessão de 28 anos para o 

fornecimento de água. 
Fonte: elaborado a partir de SAUR (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

 

5.9. CASCAL 

 

A empresa inglesa Cascal foi formada em abril de 2000, originalmente era parte da 

Biwater Group, com isto todos os contratos operacionais da Biwater foram reunidos nesta 

empresa. Além de servir a população inglesa internacionalmente ela está presente nas 

Fipilinas, na Indonésia, na China, no Chile, no Panamá e na África do Sul (CASCAL, 2012). 

Em 1989, a Biwater adquiriu a Bournemouth Water fundada em 1863 e West 

Hampshire Water que havia sido fundada em 1893, a fusão entre as duas resultou em 

Bournemouth & West Hampshire Water (BWHW) que foi transferida à empresa Cascal em 

2000 que detém 100% da BWHW que possui 199 ligações e atende a uma população de 
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420.000 pessoas e que se eleva a 500.000 no verão, a empresa possui uma licença de 

exploração perpétua que passa por revisão a cada 25 anos.  

O setor de águas no Reino Unido é fortemente regulado e controlado. Em 2007, a 

BWHW ficou em segundo lugar para os níveis de serviço do regulador. O percurso de 

internacionalização da Cascal está apresentado no Anexo 9, composto de informações a cerca 

do país e região de contrato, ano de início do contrato, formato do IDE, estratégia de entrada 

(período contratual da operação e tipo de concessão), características pontuais daquele 

contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, densidade da operação, presença 

de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos diz respeito aos vigentes até, 

pelo menos, 2010. O quadro abaixo sumaria informações relevantes constantes do Anexo 9. 

 

Quadro16. CASCAL. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Inglaterra Cascal fundada em 2000, até então 

era parte da Biwater. 

Trajetória Primeiro destino 

internacional: Chile em 

1994, Filipinas em 1996 

e África do Sul em 

1999 

A empresa herdou contratos da 

Biwater que são anteriores a sua 

fundação. São outros contratos 

recentes: China 2001, Chile 

(novamente) em 2002, Panamá em 

2004. 

Operação original Saneamento - 

Multiutility Não  - 

Modo de entrada Concessão  Os contratos internacionais são 

predominantemente concessões de 

pelo menos 30 anos para o 

fornecimento de água. E, há ainda 

uma concessão perpétua no Reino 

Unido. 
Fonte: elaborado a partir de Cascal (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

A análise do percurso de internacionalização, dos aspectos contratuais e a observação 

do histórico de desenvolvimento da empresa ao longo do tempo permitem concluir que a 

seleção dos destinos não está atrelada ao que se preconiza no Modelo de Upsalla. A presença 

na China é por meio de contratos de para construção e operação de utilitário e também 

fornecimento de água, foram iniciados 6 contratos em 2001. No Chile e na África do Sul, a 

empresa é majoritária na propriedade da operação. O contrato no Reino Unido é perpétuo com 

revisão a cada 25 anos. As características destes contratos apontam a adaptação aos ambientes 

institucionais de destino e de origem. 
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5.10. BIWATER 

 

A inglesa Biwater é uma companhia privada fundada em 1968, inicialmente fornecia 

equipamentos de purificação de água para piscinas. Durante os anos 1970, a Biwater passou a 

atuar no segmento de equipamentos de tratamento de esgoto e desenvolveu com isto alguns 

mercados de exportação. Já em 1986, a Biwater ganhou um contrato de construção no valor 

de 1 bilhão de dólares para o Malaysian Rural Water Supply Scheme o qual foi seguido de um 

contrato de manutenção de cinco anos.  

A Biwater é uma empresa especializada em engenharia de água e processo de 

tratamento de esgoto, possui enorme capacidade de membranas instaladas nos Estados 

Unidos, bem como a maior capacidade instalada de membrana bio-reactors (MBRs) no Reino 

Unido (PINSENT MANSONS, 2010). 

O percurso de internacionalização da Biwater está apresentado no Anexo 10, 

composto de informações a cerca do país e região de contrato, ano de início do contrato, 

formato do IDE, estratégia de entrada (período contratual da operação e tipo de concessão), 

características pontuais daquele contrato, tais como: população atendida, serviço oferecido, 

densidade da operação, presença de subsídios e ambiente institucional. A seleção de contratos 

diz respeito aos vigentes até, pelo menos, 2010. O quadro a seguir sumaria informações 

relevantes constantes do Anexo 10. 

 

Quadro17. BIWATER. Resumo da internacionalização 

Atributo Resultado Comentário 

Origem (país) Inglaterra Fundada em 1968. 

Trajetória Primeiros destinos 

internacionais: Sudão 

em 2005 e Emirados 

Árabes em 2008. 

Nestes contratos os serviços são a 

tratamento de águas residuais e 

provisão de água. 

Operação original Saneamento As primeiras atividades foram de 

fornecimento de equipamento para 

limpeza de água de piscina. As 

exportações ocorreram com 

equipamento para tratamento de rede de 

esgoto.  

Multiutility Não  - 

Modo de entrada Concessão  Poucos contratos sem predomínio de 

padrão. 
Fonte: elaborado a partir de Biwater (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

A Biwater obteve alguns contratos de construção no  

Reino Unido, no valor de cerca de 125 milhões de libras esterlinas, sendo a maior parte do 
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volume de negócios em Design e Construção para as empresas de água do Reino Unido, os 

maiores clientes são Severn Trent Water, Anglian Water, Scottish Water and Services 

(BIWATER).  

Em 2009, a empresa ganhou um contrato para construção de uma planta de tratamento 

de esgoto em Hanói (Vietna) por 250 milhões de doláres, sendo que o governo vietnamita, por 

meio da Gamuda Land, planejou o maior parque urbano da Ásia. Em 2008, a Biwater ganhou 

um contrato em Singapura para fornecimento para o maior projeto de água de reúso no 

Sudeste Asiático, com capacidade de 228.000 m³ por dia isso, proporcionado 15% da 

demanda de água de Cingapura em 2010, o projeto e fornecimento ocorreu desde fevereiro de 

2009, com testes do site e iniciados em maio de 2010 (BIWATER, 2012). 

 

5.11. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em primeiro lugar, entre as dez mais importantes empresas internacionalizadas de 

saneamento, o processo de entrada não segue uma linha incremental de redução de risco à La 

Uppsala, portanto confirmando a proposição 1A. Na mesma linha, identifica-se que as 

empresas investem em mercados estrangeiros segundo as janelas de oportunidade disponíveis 

nesses mercados, o que confirma a proposição 1B. 

Em segundo lugar, verifica-se que a entrada em mercados internacionais de 

saneamento envolve elevado grau de conhecimento dos mercados locais dos países 

hospedeiros. Para reduzir o custo desse conhecimento, nota-se o estabelecimento preemptivo 

de escritórios de representação e a realização de missões de relacionamento junto a países-

alvo.  

No caso de algumas firmas estudadas, o escritório do operador no país de destino é 

estabelecido muito antes da adjudicação ou aquisição no país. Em boa medida, o 

estabelecimento desse escritório é um investimento no conhecimento de mercados locais, 

sendo que este conhecimento envolve muito mais a busca de parceiros e o mapeamento das 

variáveis político-institucionais relevantes do que propriamente a inspeção dos aspectos 

técnicos da operação pretendida, confirma-se, assim, a proposição 2A. 

Adicionalmente, as competências políticas necessárias são obtidas, principalmente, 

por intermédio de parcerias locais. Operações sem parceiros locais apresentam propensão 

elevada a renegociações contratuais na linha das que foram identificadas por Guasch, Laffont 
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e Straub (2007). Assim, a proposição 2B se mostra relevante neste contexto da indústria de 

saneamento. 

Uma das aplicações da teoria dos custos de transação, em Gestão Internacional, 

demonstra que procurar parceiros, negociar e monitorá-los localmente influencia no modo de 

entrada, devido aos custos destas transações (HENNART, 1991; WILLIAMSON, 1985). Os 

custos que a empresa tem para procurar parceiros, negociar e monitorá-los são resultantes das 

falhas do mercado, que encaram as estimativas de contingências e inviabilizam a definição do 

valor justo por causa da assimetria de informações do mercado (WILLIAMSON, 1985).  

Isto posto, entende-se que, à medida que os custos de transacionar no exterior 

aumentam, as empresas optam por um modo de entrada em que detém a maior parte da 

propriedade porque isto minimiza os custos de transação (HENNART, 1991; ANDERSON e 

GATIGNON, 1988). 

Esta teoria encontra comprovação empírica nas pesquisas que mensuram o impacto da 

abordagem econômica nos modos de entrada (GATIGNON e ANDERSON, 1988; 

HENNART e PARK, 1993). Em Medina (2005), a empresa opta pelo mecanismo de 

investimento direto, como resultado do uso das suas vantagens de propriedade. A empresa 

cresce internalizando até o ponto em que isto seja menor que o cobrado pelo mercado.  

De acordo com os benefícios propostos por esta abordagem econômica dos custos de 

transação, a minimização dos custos está relacionada à próxima melhor oportunidade de 

transação que compense os tais custos. Questões como incerteza, oportunismo, custo 

associado à transação da informação, são reduzidos devido ao melhor aproveitamento das 

economias de escala, propostos pela abordagem econômica dos custos de transação (CAVES, 

1982; BUCKLEY, 1988).  

De acordo com a teoria dos custos de transação, há uma correlação positiva entre o 

grau de especificidade do ativo e a propriedade da empresa. Assim, a especificidade dos 

ativos é determinante para o modo de entrada, quanto mais específicos os ativos que 

constituem a vantagem competitiva da empresa, maior a busca por modo de entrada que 

resulte em maior propriedade e controle da operação (ERRAMILLI e RAO, 1990; 

GATIGNON e ANDERSON, 1988). O ativo específico pode ser entendido como aquele que 

perde valor ao ser substituído por produtos alternativos, isto condiciona a empresa a se 

prevenir do oportunismo dos parceiros locais, via maior controle da operação no exterior 

(WILLIAMSON, 1985). 

Com base em Hennart et al (1998), observa-se que as empresas, ao iniciarem suas 

operações no exterior, têm desvantagens em relação às empresas locais por não possuírem 
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conhecimento do mercado, este conhecimento, de modo geral, é tácito e, consequentemente a 

sua absorção é sujeita a altos custos de transação. Desta forma, as EMNs que dependam deste 

conhecimento tendem a formar parcerias locais, para tão logo tenham absorvido o 

conhecimento de que precisam possam não mais manter a parceria local, aumentando sua 

participação acionária na subsidiária aumentando também seus retornos.  

Assim conclui-se que as empresas estão dispostas a escolher um modo de entrada com 

maior controle e propriedade quanto detêm conhecimento e ou experiência no mercado local 

(GATIGNON e ANDERSON, 1988). 

Os custos de transação são observáveis neste caminho, pelo menos à medida que a 

informação da disposição de um Governo em realizar privatização gera a formação de uma 

nova empresa e ou um consórcio de empresas. Como se pode observar, por exemplo, no caso 

da Veolia, que participou de diversos processos licitatórios, a priori sem garantias de vencer e 

de que de fato aconteça a adjudicação da concessão, visto que a decisão é toda institucional. 

Da mesma forma, tendo vencido o processo, os custos ex post da negociação permanecem 

altos, pois que os riscos permanecem altos após a assinatura contratual, entre outras variáveis 

está condicionada a instabilidade institucional política e econômica pelo menos. 

Entre os aspectos gerais que podem ser observados na pesquisa, pode-se mencionar a 

importância do caráter multiutility na propensão à internacionalização, assim como na 

trajetória do processo de internacionalização. The Economist (2004) destaca que as três 

maiores empresas da indústria de saneamento pelo critério multiutility e que atingiram uma 

fase de excelência, associando atividades elétricas, de gás natural, de água e de saneamento, 

são: Suez, Veolia e RWE, pertencentes à amostra selecionada neste estudo.  

No caso de RWE, o negócio de água e a sua internacionalização neste setor ocorreram 

após o alcance do status de multiutiliy. No caso de Suez, Veolia, a operação principal era 

água, a internacionalização ocorreu neste setor, e a transformação em multiutility ocorreu após 

a internacionalização no setor original que era saneamento. Veolia é um caso peculiar: o 

conglomerado Vivendi passou a operar diversos segmentos e chegou a se tornar um ator 

principal no mercado de conteúdo audiovisual, com Universal Studios. Neste caso, a entrada 

se deu a partir de um segmento de infraestrutura, telecomunicação que tem ligação direta com 

o mercado de conteúdo audiovisual, gerando uma sequencia de entrada neste mercado. 

Embora sem conclusões firmes, estes resultados ensejam interessantes questões de 

pesquisa futura acerca da dinâmica de formação de multiutilities, assim como sobre a 

interação entre os diversos segmentos de serviços públicos no portfólio de um operador. É 

possível que as economias de escopo intersetoriais desempenhem papel relevante, assim como 
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o aprendizado institucional obtido em um setor regulado seja relevante na formação de 

economias de aprendizagem que criam vantagens para a operação de outros setores.  

Finalmente, o papel do marco regulatório e do ambiente institucional da regulação é 

um elemento central das estratégias de internacionalização. Algum tipo de marco regulatório é 

necessário para monitorar e controlaro setor privado em operação no setor. Neste contexto, a 

falta de regulamentação,e sistemas falhos em cumprir os regulamentos existentes são as 

principais causas da não-confiança nos serviços públicos de água. 

Nos casos de participação privada, em todas as opções de privatização, o governo 

central ou local mantém a sua importância com o papel regulador e pode assim fiscalizar o 

setor e proporcionar a orientação necessária. A participação do setor privado não significa que 

o setor público perde o controle, mas sim que ela adota uma nova divisão 

de tarefas entre parceiros públicos e privados, com base no comparativo 

vantagem de cada um.  

Os principais objetivos do sistema regulatório 

são: assegurar a conformidade com as normas de serviço aceitável, proteger 

o consumidor de uma tarifa de comportamento monopolista, e criar um ambiente de negócios 

que promova a viabilidade comercial e atraia o privado 

setor (BIRD, 2002; GUASCH, LAFFONT E STRAUB, 2007). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As abordagens teóricas de origem comportamental, entre elas a mais significativa é o 

modelo de Uppsala, não se ajustam de forma plena à internacionalização das empresas de 

água e saneamento básico, pois a sequência de passos não obedece à menor distância 

psíquica. O motivo para esta falta de aderência está nas falhas de mercado do setor de 

saneamento e nas respostas típicas a essas falhas, previstas nas teorias de origem econômica, 

no segmento da organização industrial e na teoria dos custos de transação. Estas últimas 

apresentam maior aderência quando se analise o processo de internacionalização deste 

segmento. Em particular, a presença de custos fixos elevados em ativos altamente específicos 

leva a um trade off entre eficiência alocativa e produtiva, exigindo regulação ou competição 

pelo mercado, além de contratos muito longos.  

Com isto, a entrada de novas empresas se dá, principalmente, nos períodos de 

renovação contratual, que constituem janelas de oportunidade limitadas no tempo. Não há, 

portanto, mercados disponíveis para entrada baseada em escolha estratégica de mercados-
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alvo, o que leva as empresas a não obedecerem à sequência típica de passos de Uppsala. O 

mesmo se observa para as demais teorias de origem comportamental. 

Analisando as trajetórias de internacionalização de 10 empresas: Veolia, Suez, Agbar, 

FCC, United Utilities, ACEA, RWE, Saur, Cascal e Biwater observa-se que as empresas não 

seguem o gradualismo em termos de etapas sequenciais, e também não segue a premissa da 

empresa de procurar países com menor distância cultural. A análise aponta para a 

inadequação de alguns pressupostos dos modelos teóricos dominantes e para a necessidade de 

elaboração teórica para suportar a análise dos processos de internacionalização destas 

empresas. 

O gradualismo não pode ser aplicado nos investimentos de infraestrutura, pela 

impossibilidade de se transacionar via importação-exportação, ou de iniciá-los via escritório 

de vendas. Há, entretanto, que se avaliar a importância da exportação de serviços de 

consultoria como a assistência técnica a outras operadoras estrangeiras, ambos como fonte de 

internacionalização. 

A leitura conjunta das duas linhas teóricas de institucionalismo: econômica e 

sociológica demonstra maior poder explicativo com relação à decisão do modo de entrada das 

organizações empresariais nos países anfitriões, especialmente na estratégia de 

internacionalização das empresas de infraestrutura em água e saneamento básico, se observa 

que o poder de explicação da decisão dos modos de entrada é maior quando a teoria 

institucional é testada em conjunto com a teoria dos custos de transação, assim podemos 

concluir que ambiente interno e externo impactam na decisão do modo de entrada. 

 O processo de internacionalização das empresas de água e saneamento básico é 

explicado melhor pelo conjunto da abordagem econômica do custo de transação e a 

abordagem sociológica prevista na teoria institucional. 

Por outro lado, a análise da internacionalização do conjunto das empresas 

representadas neste estudo sugere que os conhecimentos político-institucionais são de alta 

relevância e que a entrada nos mercados não pode se dar com base apenas em conhecimentos 

técnicos específicos. 

 A conjugação de dois elementos é necessária para a internacionalização bem 

sucedida; o que fica patente no elevado número de casos de quebras contratuais e de fracasso 

na entrada em países estrangeiros, particularmente em países latino-americanos. Este aspecto 

reforça a importância da teoria institucional e da Economia de Custos de Transação, como 

diretamente sugerido por Williamson (1985), na análise de internacionalização das empresas 

de saneamento.  
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Nessa linha, a abordagem da internacionalização de empresas de infraestrutura deve 

incluir elementos de colusão entre concorrentes, corrupção e troca de favores, que estão 

fortemente relacionados às competências político-institucionais mencionadas. 

Finalmente, é importante notar que a pesquisa sobre internacionalização de empresas é 

bastante limitada, e ainda mais limitada no tocante às empresas de saneamento básico. Essa 

dissertação procurou contribuir com a análise da trajetória e das especificidades principais das 

mais importantes empresas internacionalizadas de saneamento no âmbito mundial, à luz das 

principais abordagens e teorias dominantes de Negócios Internacionais, como o apoio das 

teorias econômicas e sociológicas.  

Desdobramentos interessantes desta pesquisa poderiam ser realizados, por exemplo, 

com o tratamento mais detalhado dos casos aqui trabalhados, ou com a proposição de 

abordagens quantitativas para o estudo do fenômeno aqui analisado. 
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 ANEXOS   

Anexo 1. Veolia. Evolução da internacionalização 

País/região de 

atuação 

Ano de 

entrada 

Formato de 

IDE 

Estratégia de 

entrada 

Aspectos contratuais 

México – 

México City, 

Puebla e 

Acapulco 

1993 Veolia via 

Proactiva 

Concessão de 

30 anos 

2,5 milhões/água e rede 

de rede de esgoto 

Argentina 1994 Veolia 

adquiriu a 

Camuzzi 

Concessão de 

20 anos 

45.000/água e rede de 

esgoto 

Hungria – 

Szeged 

 

1994 Veolia 

 

Concessão de 

15 anos 

168.000/água e rede de 

esgoto 

Alemanha - 

Döbeln/Oschatz 

 

1995 Veolia 

(46%) e 

Verba 

Kraftwer 

formam a 

Oewa 

JV 

Management 

de 20 anos 

135.000/água e rede de 

esgoto 

Austrália – 

Adelaide 

1995 Veolia BOT de 15,5 

anos 

1,2 milhões/água e rede 

de esgoto 

Malasya – 

Selangor 

1995 Veolia O&M de 25 

anos 

1,4 milhões/provisão de 

água 

Nova Zelândia - 

Wellington 

 

1995 Veolia DBO de 25 

anos 

170.000/rede de rede de 

esgoto 

 

Portugal – 

Mafra 

1995 Veolia Concessão de 

25 anos 

450.000/ água e rede de 

esgoto. 

Em 2008 o contrato foi 

aditado e acrescentado 

tratamento de resíduos 

por 15 anos. 

Portugal – 

Ourem 

1995 Veolia Concessão de 

31 anos 

40.000/rede de esgoto 

Austrália – 

Sidney 

1996 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

BOO de 25 

anos 

500.000/tratamento de 

água 

Portugal – 

Frielas 

1996 Veolia Concessão de 

30 anos 

70.000/rede de esgoto 

Participou da construção 

da planta de tratamento 

de rede de esgoto, 

concluída em 1996. 

República 1996 Veolia Concessão de 230.000/água e rede de 
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Checa - 

Pilsen 

 

10 + 12 anos esgoto 

República 

Checa - 

Sokolov 

 

1996 Veolia Concessão de 

10 + 16 anos 

130.000/água e rede de 

esgoto 

Canadá-

Haldimand/ 

Norfolk 

 

1997 Veolia O&M 20.000/rede de rede de 

esgoto 

China – Tianjin 1997 Veolia Concessão de 

20 anos 

1,85 milhões/tratamento 

de água 

Gabão 1997 Veolia 

adquiriu 

51% da 

companhia 

pública 

SEEG 

Concessão de 

20 anos 

910.000 serviços 

utilitários (água e 

energia) 

Hungria – 

Budapest 

 

1997 Veolia 

E Dégremont 

Concessão de 

25 anos 

1.9 milhão/rede de 

esgoto 

Indonésia 1997 Veolia BOT de 25 

anos 

100.000/fornecimento de 

água em massa 

Nova Zelândia 

– Papakura 

1997 Veolia BOT de 30 

anos 

42.000/água e rede de 

esgoto 

Venezuela – 

Monagas 

1997 Veolia via 

Proactiva 

Concessão de 

30 anos 

552.000/água 

Austrália – 

Noosa 

1998 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

DBO de 15 

anos 

60.000/tratamento de 

água 

Brasil – Paraná 1998 Veolia via 

consórcio 

entre 

Proactiva e 

Sanepar. 

Concessão 8,1 milhão/água e rede 

de rede de esgoto 

Canadá-

Moncton 

1998 Veolia DBFO de 20 

anos 

100.000/água 

China – 

Chengdu 

1998 Veolia BOT de 18 

anos 

2 milhões/fornecimento 

de água em massa 

Colombia – 

Bogotá 

1998 Veolia via 

consórcio 

entre 

Proactiva e 2 

parceiros 

locais. 

BOT de 20 

anos 

2 milhões/água 

Escócia - 

Eastern 

1998 Veolia opera 

por meio da 

BOT de 30 

anos 

585.000/tratamento de 

rede de esgoto 
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Scotland 

 

Thames 

Water 

(49%), M J 

Gleeson com 

(41%) e 

Montgomery 

Watson 

(10%). 

República 

Checa - 

Northern 

Bohemia 

 

1998 Veolia Concessão de 

15 anos 

1.238.000/água e rede de 

esgoto 

Alemanha – 

Berlin 

1999 Veolia opera 

via BWB 

Privatização 

Concessão de 

30 anos 

4 milhões/água e 

tratamento 

Alemanha – 

Grimma 

1999 Veolia opera 

via Oewa 

Concessão de 

25 anos 

85.000/água e rede de 

esgoto 

Alemanha – 

Midewa 

1999 Veolia 

aquisição da 

Midewa 

Aquisição 

O&M de 25 

anos 

400.000/água e rede de 

esgoto 

Austrália – 

Ballarat 

 

1999 Veolia BOOT de 25 

anos 

105.000/rede de esgoto 

Canadá - 

Toronto 

 

1999 Veolia DBO de 15 

anos 

1 milhão/tratamento de 

água residuais 

(biosólido) 

Canadá - 

Toronto 

 

1999 Veolia DBO de 15 

anos 

1 milhão/tratamento de 

água residuais 

(biosólido) 

Marroco – 

Rabat 

1999 Veolia via 

consórcio 

com 

Eletricidade 

de Portugal e 

Alborada de 

Morrocos 

Concessão de 

30 anos 

2,2 milhões/água e rede 

de esgoto. 

Privatização. 

República 

Checa - 

V Klatovy 

 

1999 Veolia Concessão de 

10 anos 

50.000/água e rede de 

esgoto 

República 

Checa - 

Aqua Pibram 

 

1999 Veolia Concessão de 

10 + 10 anos 

80.600/água e rede de 

esgoto 

Austrália – 

Coliban 

2000 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

BOOT de 25 

anos 

80.000/tratamento de 

água 
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Austrália – 

Mafra 

2000 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

BOT de 10 

anos 

Tratamento de água 

Chade 2000 Veolia 

PPP 

O&M 7 milhões/água 

Colombia – 

Monteria 

2000 Veolia via 

Proactiva 

Concessão de 

20 anos 

329.000/água e águas 

residuais 

Nigéria – 

Niamey 

2000 Veolia 

adquiriu 

45% da 

companhia 

pública 

SEEN 

Management 

de 10 anos 

2,1 milhão/água 

Suporte do Banco 

Mundial. 

Philippines – 

Manila 

2000 Veolia Concessão de 

25 anos 

Fornecimento de água e 

rede de esgoto 

Portugal – 

Valongo 

2000 Veolia Concessão de 

30 anos 

80.000 /água e rede de 

esgoto 

República 

Checa - 

Olomouc 

 

2000 Veolia Concessão de 

20 anos 

140.000/água 

Romenia – 

Bucharest 

2000 Veolia opera 

via Apa 

Nova 

Bucharest 

ANB (84%) 

e Governo. 

Concessão de 

25 anos 

1,8 milhão/água e rede 

de esgoto 

Romenia – 

Ploiesti 

2000 Veolia opera 

via Apa 

Nova 

Plotesti SRL 

(73% ) e 

Governo. 

Concessão de 

25 anos 

250.000/água 

Alemanha – 

Gorlitz 

2001 Veolia Aquisição 80.000/gerenciamento de 

lixo, água, rede de 

esgoto, energia e 

transporte público. 

Austrália – 

NSW 

2001 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

DBO de 20 

anos 

11.000/tratamento de 

água 

Bélgica – 

Brussels 

2001 Veolia 

aquisição via 

consórcio 

Aquiris 

DBFO de 20 

anos 

1,1 milhão/tratamento de 

rede de esgoto 

Coréia – 

Incheon 

2001 Veolia 

operava via 

BOT de 23 

anos 

260.000/tratamento de 

rede de esgoto 
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Samsung 

Veolia 

(80%).  

JV 

Equador – 

Guayaquil 

2001 Veolia via 

Proactiva 

Concessão de 

30 anos 

2,5 milhões/água e águas 

residuais 

Israel – 

Ashkelon 

2001 Veolia via 

consórcio 

BOT de 25 

anos 

1,4 milhão/desalinização 

Itália – Calabria 2001 Veolia e 

Acquedotto 

Pugliese 

adquiriram 

49% da 

Societa 

Risorce 

Concessão de 

30 anos 

752.000/água e rede de 

esgoto 

Itália – Latina 2001 Veolia via 

consórcio, 

(21%), Enel 

(23%) e 

Acquedotto 

Pugliese 

(23%) 

Concessão de 

30 anos 

600.000/água e rede de 

esgoto 

 

A região do Lazio,  

corresponde ao ATO4, 

com 38 comunas. 

Marroco - 

Tangier e 

Tétouan 

 

2001 Veolia opera 

via 

Mubadala 

Development 

Company 

com 51%. 

JV 

Concessão de 

25 anos 

1,4 milhão/água e 

eletricidade 

São atendidos as 2 

cidades (Tangier & 

Tétouan) e 23 distritos. 

Nigéria – 

Burkina Faso - 

Ouagadougou 

 

2001 Veolia e 

companhias 

locais 

Suporte ao 

cliente de 5 

anos 

900.000/água 

Suporte do Banco 

Mundial 

Polonia - 

TGMS 

 

2001 Veolia Concessão de 

25 anos 

70.000/água 

Portugal – 

Paredes 

2001 Veolia Concessão de 

35 anos 

60.000/água e rede de 

esgoto 

República 

Checa - 

Prague 

 

2001 Veolia Concessão de 

28 anos 

1.465.000/água e rede de 

esgoto. 

Suércia – 

Norrtalje 

2001 Veolia 

PPP 

Concessão de 

10 anos 

50.000/água e tratamento 

de rede de esgoto 

Wales - 

Wales 

 

2001 Veolia Management 

de serviço de 

atendimento 

5 + 7 anos 

1.3 milhões de 

domicílios 

China – Baoji 2002 Veolia BOT de 23 

anos 

500.000/fornecimento de 

água em massa 
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China – 

Shanghai 

2002 Veolia via 

Shanghai 

Pudong 

Veolia Water 

Corporation 

JV 

O&M de 50 

anos 

2,2 milhões/serviço de 

água. 

China – Zhuhai 2002 Veolia BOT de 30 

anos 

1.200.000/fornecimento 

de água em massa 

EUA – Atlanta 2002 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 10 

anos 

Gerenciamento do 

sistema de biosólidos 

EUA – 

Indianapolis 

2002 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 20 

anos 

800.000/tratamento de 

água 

Holanda – 

Delftland 

2002 Veolia opera 

via com 40% 

de um 

consórcio 

com outras 5 

empresa, 

formando 

Delta Water 

e Veolia 

(50%), desta 

JV com 

outras 

empresas. 

DBFO de 30 

anos 

1.700.000/tratamento de 

rede de esgoto 

Nova Zelândia 

– Ruapehu 

2002 Veolia O&M de 10 

anos 

15.000/água e rede de 

esgoto 

Alemanha – 

Gera 

2003 Veolia BOT de 10 

anos 

165.000/água e rede de 

esgoto 

China – 

Qingdao 

2003 Veolia e 

China 

Everbright 

BOT de 25 

anos 

1 milhão/ rede de esgoto 

China - 

Shenzhen 

2003 Veolia, 

Beijing 

Capital 

Group e 

Governo, 

formam a 

Beijing 

Capital 

Corporation. 

JV 

BOT de 50 

anos 

7.600.000/água e rede de 

esgoto 

Noruega – Oslo 2003 Veolia Construção e 

operação de 

15 + 5 anos 

250.000/tratamento de 

água 

China – Beijing 2004 Veolia BOT de 25 

anos 

Tratamento de água 
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China – Beijing 2004 Veolia e 

Kerry 

Utilities 

BOT de 25 

anos 

250.000/rede de esgoto 

Aporte do Banco 

Mundial 

China – Hohhot 2004 Veolia BOT de 30 

anos 

2,5 milhões/água 

China – Weinan 2004 Veolia BOT de 22 

anos 

300.000/água 

China – Zunyi 2004 Veolia BOT de 35 

anos 

600.000/água 

Coréia – 

Kumdan 

2004 Veolia BOT de 23 

anos 

150.000/tratamento de 

água 

EUA – 

Richmond 

2004 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 18 

anos 

Tratamento de águas 

residuais 

Hungria – 

Salgótarján 

 

2004 Veolia 

 

O&M de 20 

anos 

44.000/água e rede de 

esgoto 

Hungria – 

Salgótarján 

 

2004 Veolia 

 

O&M de 20 

anos 

44.000/água e rede de 

esgoto 

Ilhas Virgens 2004 Veolia BOT de 20 

anos 

75.000/tratamento de 

água 

Nova Zelândia - 

Thames-

Coromande 

 

2004 Veolia O&M de 10 

anos 

25.000/água e rede de 

esgoto 

República 

Checa - 

Kladno-Melnik 

 

2004 Veolia Concessão de 

20 anos 

331.000/rede de esgoto 

República 

Checa - 

Eastern 

Moravia 

 

2004 Veolia Concessão de 

30 anos 

157.000/água e rede de 

esgoto 

Alemanha - 

Braunschweig 

2005 Veolia O&M de 30 

anos 

250.000/tratamento de 

água 

Armênia – 

Yerevan 

2005 Veolia Management 

de 10 anos 

2 milhões/água 

Com suporte financeiro 

do Banco Mundial 

China - 

Changzhou 

 

2005 Veolia e 

Citic Pacific 

adquiriram 

49% da 

municipal 

Top 

Changzhou 

Water 

Supply 

 

BOT de 30 

anos 

1.200.000/gerenciamento 

de água 
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China – Handan 2005 Veolia BOT de 25 

anos 

800.000/água 

China – 

Kunming 

2005 Veolia e 

Citic Pacific 

adquiriram 

49% da 

municipal 

Kunning 

Water 

Supply. 

BOT de 30 

anos 

3,5 milhões/água 

China – Urumqi 2005 Veolia e 

Beijing 

Capital 

Group 

Partinership 

BOT de 23 

anos 

1.200.000/tratamento de 

água 

EUA – 

Gresham, 

Oregon 

2005 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 7 

anos 

106.000/tratamento de 

águas residuais 

República 

Checa - 

Hradec Karlove 

 

2005 Veolia Concessão de 

30 anos 

149.000/rede de esgoto 

Rússia - 

St Petersburg 

 

2005 Veolia com 

(51%), GDE 

(48%) e 

Governo 

(1%) 

Management 

de 05 anos 

2 milhões/água 

Com suporte financeiro 

do Banco Europeu de 

Reconstrução e 

Desenvolvimento 

Austrália – 

Ballarat 

 

2006 Veolia BOOT de 15 

anos 

115.000/rede de esgoto 

Austrália – 

Queensland I 

2006 Veolia DBO Reciclagem de lixo 

Austrália – 

Queensland II 

2006 Veolia DBO de 10 + 

5 anos 

450.000/água 

Canadá - 

Brockton 

 

2006 Veolia O&M de 5 

anos 

10.000 /água e rede de 

rede de rede de esgoto 

China – 

Liuzhou 

2006 Veolia 

adquiriu 

45% da 

municipal 

Liuzhou 

Water 

Supply 

Management 

de 30 anos 

1,0 milhão/água 

Dinamarca – 

Allerod 

2006 Veolia Management 

de 08 anos 

23.000/tratamento de 

rede de esgoto 

Emirados 

Árabes – Ajman 

2006 Veolia Concessão de 

27 anos 

235.000/tratamento de 

rede de esgoto 

Eslováquia - 

Banska Bystrica 

2006 Veolia Concessão de 

30 anos 

660.000/água e rede de 

esgoto 
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Eslováquia - 

Poprad 

2006 Veolia Concessão de 

30 anos. 

290.000/água e rede de 

esgoto 

EUA – NY 

State 

2006 Veolia Water 

North 

America 

DBO de 7 

anos 

Tratamento de rede de 

rede de esgoto 

Hungria – 

Budapest 

 

2006 Veolia 

E Dégremont 

DBO de 4 

anos 

1.5 milhão/tratamento de 

água 

Hungria – Erd 

Region 

2006 Veolia e 

Budapest 

Water 

Company 

JV 

Concessão de 

25 anos 

100.000/água e rede de 

esgoto 

Irlanda – 

Limerick 

2006 Veolia BOT de 20 

anos 

90.000/tratamento de 

água 

Oman – Muscat 2006 Veolia Management 700.000/tratamento de 

rede de esgoto 

Polonia - 

Wozniky 

 

2006 Veolia Concessão de 

10 anos 

10.000/água 

República 

Checa – 

Prosjetov 

2006 Veolia Concessão de 

25 anos 

70.000/água e rede de 

esgoto 

República 

Checa – Slany 

2006 Veolia Management 

de 15 anos. 

21.000/água e rede de 

esgoto 

Austrália – 

Sidney 

2007 Veolia 

operado por 

General 

Water 

Australia 

BOO de 23 

anos 

500.000/tratamento de 

água 

China - Haikou 2007 Veolia Management 

de 30 anos 

800.000/água e rede de 

esgoto 

China – 

Lanzhou 

2007 Veolia 

adquiriu 

45% da 

Lanzhou 

Water 

Supply 

China 

Management 

de 30 anos 

1 milhão/água 

China – Tiajin 2007 Veolia Management 

de 30 anos 

3 milhões/água 

Emirados 

Árabes - Abu 

Dhabi & Al Ain 

 

2007 Veolia BOT de 27 

anos 

1,2 milhão/tratamento de 

rede de esgoto 

Emirados 

Árabes – 

Fujairah 

2007 Veolia O&M de 12 

anos 

130.000/desalinização 

Espanha – 2007 Veolia BOT de 17 Desalinização 
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Campo Dailas anos 

EUA – 

Milwaukee 

2007 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 10 

anos 

1,1 milhão/água e rede 

de rede de esgoto 

EUA – Tampa 

Bay 

2007 Veolia Water 

North 

America 

DBO de 16 

anos 

Tratamento de água 

Índia – Nagpur 2007 Veolia O&M de 5 

anos 

100.000/água 

Oman – Sûr 2007 Veolia com 

(60%) e 

Bahwan 

Engineering 

Partnership 

BOO de 22 

anos 

350.000/provisão de 

água 

Austrália – 

SE Queensland 

 

2008 Veolia O&M de 5 

anos 

Água e rede de esgoto 

Austrália – 

Sidney 

2008 Veolia BOT de 20 

anos 

Rede de esgoto 

China – 

Changle 

2008 Veolia Management 

de 30 anos 

Água 

EUA – New 

London 

2008 Veolia Water 

North 

America 

O&M de 10 

anos 

50.000/água e rede de 

rede de esgoto 

EUA – 

Oklahoma 

2008 Veolia Water 

North 

América, 

resultado da 

fusão VE e 

US Filter. 

O&M de 4 

anos 

Água 

Índia – Nagpur 2008 Veolia DBO de 15 

anos 

650.000/água 

Irlanda – 

Casteblar 

2008 Veolia BOT de 25 

anos 

20.000/tratamento de 

água 

Irlanda – 

Mullingar 

2008 Veolia BOT de 22 

anos 

28.000/tratamento de 

água 

Espanha – 

Madri 

2009 Veolia 

adquiriu 

49% da 

FCC. 

Management 

de 4 – 2 anos 

3 milhões/tratamento de 

água 

Quatar – Doha 2009 Veolia O&M de 7 + 

3 anos 

500.000/tratamento de 

água 

   Fonte: Adaptado de Veolia (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 2. Suez. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Características 

Contratuais 

Malásia – 

Taiping – Perak 

1989 

 

Suez BOT de 20 

anos. 

350.000/fornecimento 

de água. 

 

China -  

Tanzhou 

 

1992 Suez opera via 

SFH e 

Governo 

BOT de 35 

anos 

Fornecimento de água 

em massa 

Alemanha – 

Rostock 

1993 Suez-

Eurawasser, 

primeira 

concessão 

alemã. 

Concessão de 

25 anos. 

250.000/água e rede de 

esgoto. 

Austrália – 

Sydney 

1993 Suez via  

Ondeo-Lend-

Lease Pty. 

BOO de 25 

anos. 

3 milhões/tratamento de 

água. 

Malásia – 

Johor-Barhu 

1993 Suez BOT de 20 

anos. 

715.000/fornecimento 

de água. 

 

México – 

Cancun 

1993 Suez via Bal-

Ondeo. 

Concessão de 

30 anos. 

520.000/água e rede de 

esgoto. 

República 

Checa – Brno 

1993 Suez detém 

46% da 

BVK
17

. 

Concessão de 

25 anos. 

420.000/água e rede de 

esgoto. 

Alemanha – 

Goslar. 

1994 Suez - 

Eurawasser. 

Concessão de 

25 anos. 

55.000/ rede de esgoto. 

China -  

Guangzhou  

 

1994 Suez opera via 

SFH 

(construção 

Dégremont) e 

Governo 

BMO de 30 

anos 

900.000/ 

fornecimento de água 

em massa, o contrtato 

representa 25% da 

necessidade da 

população. 

China -  

Gaozhou 

 

1994 Suez opera via 

SFH e 

Governo 

BOT de 30 

anos 

170.000/fornecimento 

de água em massa 

México – 

México City 

1994 Suez opera via 

Bal-Ondeo, 

que (50%) com 

Penõles Bal 

Group (50%). 

 JV. 

O&M 10 + 5 

anos. 

2.6 milhões/sistema de 

água. 

República 

Checa – 

1994 Suez detém 

49,8% da 

Concessão de 

25 anos. 

180.925/água e rede de 

esgoto. 

                                                 
17

 BVK, uma companhia que opera a cidade de Brno. 
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Karlovy Vary. municipal 

SwVAK
18

. 

República 

Checa – 

Ostrava. 

1994 Suez detém 

46% da BVK. 

Concessão de 

30 anos. 

420.000/água e rede de 

esgoto. 

China -  

Chongqing  

 

 

1995 Suez opera via 

SFH 

(construção 

Dégremont) e 

Governo 

BMO de 30 

anos 

1,7 milhão/fornecimento 

de água em massa. 

Contrato para atender 

20% da população. 

Hungria – 

Kaposvar. 

1995 Suez 35% e 

município 

65%. 

Lease de 25 

anos. 

75.000/água e rede de 

esgoto. 

Hungria – Pecs 1995 Suez detém 

48% da Pecsi 

Vizmu e o 

restante é do 

município. 

Lease de 25 

anos. 

198.000/água e rede de 

esgoto. 

Malásia – Kota 

Kinabalu 

1995 Suez BOT de 20 

anos. 

500.000/fornecimento 

de água. 

 

Austrália – 

Noosa 

1996 Suez via 

Ondeo-Lend-

Lease Pty. 

BOT de 25 

anos. 

45.000 /tratamento de 

água. 

China -  

Nanchang, 

Jiangxi 

 

 

1996 Suez opera via 

SFH e 

Governo 

BOT de 28 

anos 

900.000/fornecimento 

de água em massa 

China -  

Macao 

 

 

1996 Suez opera via 

SFH e 

Governo 

Concessão 

de25 anos 

540.00/fornecimento de 

água 

Reino Unido 1996 até 

2005 

 

 

Suez comprou 

em 1996 a 

Northumbrian 

Water Plc, 

renomeou para 

Ondeo 

Services UK. 

ND
19

 ND 

República 

Checa – South 

Moravia. 

1996 Suez detém 

46% da BVK. 

Concessão de 

25 anos. 

350.000/água e rede de 

esgoto. 

China -  

Lianjiang  

 

1997 Suez opera via 

SFH 

(construção 

BMO de 30 

anos 

1.7 milhão/ 

fornecimento de água 

em massa. 

                                                 
18

 SmVAk - Severomoravske Vodovody a Kanalizace, empresa municipal checa. 
19

 ND sigla para informação não disponível. 
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Dégremont) e 

Governo 

Contrato representa 30% 

da população. 

Eslovênia – 

Maribor 

1997 Suez, maior 

acionista do 

consórcio, com 

a Degremónt 

como 

construtora. 

BOT de 25 

anos. 

190.000/tratamento de 

água. 

 

Estados Unidos 

– Franklin 

1997 Suez adquiriu 

Earth Tech`s 

DBFO de 20 

anos 

Água 

Hungria – 

Budapeste 

1997 Suez Holding Concessão de 

25 anos.  

2.200.000/ distribuição 

de água. 

Indonésia – 

Medan 

1997 Suez BOT de 25 

anos. 

2,5 milhões/água em 

massa. 

Indonésia – 

West Jakarta 

1997 Suez Concessão de 

25 anos. 

5 milhões/água. 

A população de 9,5 

milhões. 

Marrocos – 

Casablanca 

1997 Suez (Ondeo 

Services) 

Gerenciamento 

de 30 anos 

3.800 água e rede de 

esgoto. 

Turquia – 

Antalya 

1997 Suez O&M 10 anos 535.000/água e rede de 

esgoto. 

Bélgica 1998 Suez´s Watco ND 300.000/água 

Canadá – Banf 

e Alberta 

1998 Suez via 

Dégremont e 

Governo. 

O&M de 05 

anos. 

Tratamento de rede de 

esgoto. 

China -  

Zongshan 

1998 Suez opera via 

SHF e 

Governo 

 1,7 milhão/ 

fornecimento de água 

em massa. 

Itália – Arezzo 1998 Suez 

comprou46% 

Nuovo Acque, 

54% entidades 

públicas. 

JV 

Concessão de 

25 anos. 

 

350.000 com água e 

rede de esgoto, para 

servir 37 comunas. 

Primeiro concurso com 

a liberalização tardia do 

mercado devido a Lei 

Galli em 1994. 

Itália – 

Toscane
20

 

1998 Suez 

(compra de 

100% Aqua 

Toscane). 

Concessão de 

30 anos. 

 

50.000/ água e rede de 

esgoto. 

 

Chile - Santiago 1999 Suez e Agbar 

adquirem 49% 

da EMOS21, 

quese torna 

Água Andinas.  

Privatização 5.100/ água e rede de 

esgoto. 

China -  

Changtu 

1999 Suez opera via 

SHF e 

BMO de 30 

anos. 

300.000/fornecimento 

de água em massa. 

                                                 
20

Incorporou contratos das cidades Fiestole (1991), Montecatini Terme (1989) e Ponte Buggianes (1992). 
21

 EMOS – Empressa Metropolitana de Obras Sanitarias, companhia chilena, desde 2001 mudou para Aguas 

Andinas. 
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Governo 

China -  

Wanzhou 

1999 Suez opera via 

SHF e 

Governo 

BMO de 30 

anos. 

500.000/fornecimento 

de água em massa. 

Eslováquia – 

Trencin 

1999 Suez Privatização. 

Lease de 20 

anos. 

 

150.000/água e rede de 

esgoto. 

Primeiro processo de 

privatização. 50 

autoridades concederam 

a concessão. 

México – 

México City 

1999 Suez via Bal-

Ondeo, 

adquiriu 49% 

(IACMEX)
22

 

O&M 5 + 5 

anos. 

2 milhões/sistema de 

água. 

México – 

Puebla 

1999 Suez opera via 

Ondeo 

Degrémont 

Concessão de 

20 anos. 

Tratamento de rede de 

esgoto. 

República 

Checa – 

Ostrava area. 

1999 Suez e AWG 

detém 76% da 

municipal 

SwVAK. 

Concessão de 

15 anos. 

750.000 /água e rede de 

esgoto. 

Alemanha – 

Gustrow. 

2000 Suez-

Eurawasser. 

BOT de 25 

anos. 

35.000/água e rede de 

esgoto. 

Alemanha – 

Kriensen. 

2000 Suez - 

Eurawasser. 

Concessão de 

25 anos. 

12.000/ rede de esgoto. 

Alemanha – 

Mecklenburg 

2000 Suez-

Eurawasser. 

Concessão de 

25 anos. 

61.000/água e rede de 

esgoto. 

Camarão – 

Douala e 

Yaounde. 

2000 Suez adquiriu 

51% da SNEC 

Concessão de 

20 anos. 

5.300/fornecimento de 

água. 

Chile – NE 

Santiago 

2000 Suez via 

Aguas de 

Corillera  

Privatização 315.000/água e rede de 

esgoto. 

Coréia do Sul –  

Yangju 

2000 Suez opera via 

Ondeo 

Degremont e 

Governo. 

BOT de 24 

anos. 

100.000/tratamento de 

água. 

Estados Unidos 

– 08 estados 

regulamentados. 

2000 

 

 

 

Suez aquisição 

da UWR 
23

. 

N/D N/D 

Marrocos – 

Oum Er-Rbia 

(rio) 

2000 Suez opera via 

Ondeo 

Services e 

Elyo. 

Concessão de 

30 anos 

Fornecimento de água 

em massa. 

México – 

Culiacan 

2000 Suez opera via 

Ondeo 

Concessão de 

20 anos. 

Tratamento de rede de 

esgoto. 

                                                 
22

 IACMEX – Industrial del Agua de la Cidade do México, companhia mexicana. 
23

 UWR – United Water Resource, companhia americana. 
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Degrémont 

República 

Checa – 

Benesov. 

2000 Suez por meio 

da Ondeo 

Service 

detém82% da 

SPVS
24

.  

N/A 38.000 /água e rede de 

esgoto. 

República 

Checa – Davle 

2000 Suez via 82% 

SPVS.  

ND 37.000 /água e rede de 

esgoto. 

Alemanha - 

Schwerin. 

2001 Suez - 

Eurawasser. 

Aquisição de 

participação. 

100.000/ rede de esgoto. 

China -  

Panjin 

2001 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

BOT de 30 

anos. 

267.000/água 

China -  

Xinchang 

2001 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

BOT de 30 

anos. 

135.000/água 

Estados Unidos 

–Newport 

2001 Suez adquiriu 

Earth Tech´s 

DBO de 20 

anos 

Rede de esgoto 

República 

Checa – 

Sumperk. 

2001 Suez por meio 

da Ondeo 

Service 

detém82% 

SPVS.  

Concessão 120.000 /água e rede de 

esgoto. 

Taiwan-  

Pusan 

 

2001 Suez opera via 

Ondeo 

Holding, 

Samsung(65%) 

Engineerin 

(20%) e 

Khumo 

Industrial. 

BOT de 18 

anos. 

800.000/tratamento de 

água. 

População de 4 milhões. 

China -  

Chongqing  

 

2002 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

50 anos. 

1 milhão/água. 

China -  

Qingdao 

2002 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

BOT de 25 

anos. 

1 milhão/água 

Irlanda – Cork 2002 Suez BOT de 25 

anos. 

220.000/tratamento de 

água. 

Jordânia – 

Northern Jordan 

2002 Suez BOT de 25 

anos 

2.200/tratamento de 

água. 

Nova Zelândia 

– Hutt Valley 

 

2002 Suez DBO de 20 

anos. 

160.000/tratamento de 

água. 

                                                 
24

 SPVS - Sumperska Provozni Vodohospoda Ska Spole Nost, empresa municipal checa. 
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Taiwan-  

Kaohsiung  

 

2002 Suez opera via 

Degremont e 

Ecotek 

(subsidária 

chinesa). 

BOT de 17 

anos. 

3milhões/tratamento de 

água. 

Estados Unidos 

–New london 

2003 Suez adquiriu 

Earth Tech´s 

O&M de 05 + 

05 anos. 

45.000/Água e rede de 

esgoto 

Itália - Florence 2003 Suez comprou 

40% da 

Publicqua 

SpA.  

JV. 

Privatização. 

Concessão de 

20 anos.  

 

1,2 milhão/ água e rede 

de esgoto. 

ATO 3 para servir 50 

comunas. 

Itália – Pisa 2003 Suez comprou 

45% da Acque 

Spa em 

consórcio 

liderado pela 

ACEA
25

. 

 Privatização. 

Concessão.  

 

800.000/ água e rede de 

esgoto. 

ATO
26

2 para servir 57 

comunas. 

Itália – 

Siena/Grosetto 

2003 Suez comprou 

40% da 

Acqueodotto 

de Fiora deem 

consórcio com 

ACEA. 

JV
27

. 

Privatização. 

Concessão de 

25 anos. 

 

350.000/ água e rede de 

esgoto. 

 ATO 6 para servir 56 

comunas. 

 

Alemanha – 

Cottbus 

2004 Suez - 

Eurawasser 

adquiriu 28,9% 

da Lausitzer 

Wasse e o 

restante 

pertence ao 

município. 

25 anos 

partnership. 

147.000/água e rede de 

esgoto. 

China -  

Tianjin  

 

2004 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

35 anos. 

850.000/fornecimento 

de água em massa. 

China -  

Sanya 

2004 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

O&M de 30 

anos. 

300.000/água 

México – San 

Luis Potosi 

2004 Suez via Bal-

Ondeo com 

Penõles JV. 

BOT de 18 

anos. 

400.000/tratamento de 

rede de esgoto. 

57% do total da 

população. 

                                                 
25

 ACEA S.P.A, compania italiana. 
26

Ambito Territoriale Ottimale. A área ideal para os contratos de água e rede de esgoto na Itália, designadas pela 

Lei Galli 1994. Esta lei pretende racionalizar algumas 6800 regiõesde distribuição de água em 89 mais 

gerenciável. 
27

 - JV - Joint Venture 
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Rússia 2004 Suez por meio 

da Dégremont 

em parceria 

com EVN´s 

WTE. 

BOT – 13 

anos. 

1.000.000/água e rede 

de esgoto. 

Algeria – 

Algiers 

2005 Suez via 

Dégremont. 

O&M de 5 

anos 

3.5000/tratamento de 

água. 

Algeria – 

Athmania 

2005 Suez via 

Dégremont 

DBO de 5 

anos 

1.000/tratamento de 

água. 

Algeria – 

Taksebt 

2005 Suez via 

Dégremont. 

DBO de 5 

anos 

1.000/tratamento de 

água. 

Austrália – 

Perth 

2005 Suez via 

Ondeo-Lend-

Lease Pty. 

DBO de 25 

anos. 

250.000/água. 

Marrocos – 

Marrakech 

2005 Suez 

(Dégremont) e 

EIB. 

DBO de 05 

anos 

2.000 /tratamento de 

água. 

Qatar – Doha 2005 Suez 

(Dégremont) e 

Marubeni. 

JV  

DBO de 10 

anos. 

500.000/tratamento de 

água. 

Austrália – 

Pimpama 

2006 Suez via 

Ondeo-Lend-

Lease Pty. 

DBO de 25 

anos. 

75.000 /tratamento de 

água. 

China -  

Chongqing  

 

2006 Suez opera via 

SHF e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

25 anos. 

1 milhão/tratamento de 

água. 

Hungria – 

Budapeste 

2006 Suez via 

Dégremont e 

Veolia. 

 

DBO de 4 + 4 

anos. 

1,5 milhão/tratamento 

de água. 

Oman – Oman 2006 Suez adquiriu 

a Oman’s 

National 

Trading 

Company. 

Privatização 500.000/desalinização 

Qatar – Lusail 2006 Suez 

(Dégremont) e 

Marubeni. 

JV  

DBO de 10 

anos. 

200.000/tratamento de 

água. 

Egito – Cairo 2007 Suez 

(Dégremont) 

DBO de 3 

anos. 

1,8 milhão/tratamento 

de água. 

Emirados 

Árabes Unidos 

– Dubai 

2007 Suez 

(Dégremont).  

 

DBO de 10 

anos. 

900.000/tratamento de 

água de reuso. 

Índia - Chennai 2007 Suez O&M de 7 

anos 

4 milhões/tratamento de 

água. 

Maior operação indiana 
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de tratamento de água e 

a primeira 

completamente realizada 

pela Suez. 

Arábia Saudita 

– Jeddah 

2008 Suez O&M de 7 

anos. 

3.000/água e rede de 

esgoto. 

Arábia Saudita 

– Jubail 

2008 Suez, GE e 

Hyundai 

Heavy 

Industries 

formam um 

consórcio 

(60%) e 

Governo 

(40%). 

BOT de 23 

anos. 

3.500/desalinização. 

Índia - Delhi 2008 Suez opera via 

Dégremont. 

DBO de 10 

anos 

600.000/tratamento de 

água. 

 

Alemanha – 

Rheiugau 

2009 Suez opera via 

Eurawasser. 

5 anos + 3 

anos 

partnership. 

79.000/água e rede de 

esgoto. 

Austrália – 

Melbourne 

2009 Suez por meio 

da  

Ondeo-Lend-

Lease Pty, 

(50%) e 50% 

por empresa 

não divulgada. 

JV. 

BOT de 30 

anos. 

1,3 milhão/ 

desalinização. 

China -  

Chongqing  

 

2009 Suez (50%) e 

Hong Kong´s 

New 

Development 

Corporation 

(50%), 

formaram a  

SFH – Sino 

French 

Holdings. 

JV. 

Concessão de 

40 anos. 

1,24 milhão/água 

 

   Fonte: Adaptado de Suez (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 3. RWE. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia 

da entrada 

Aspectos 

contratuais 

Hungria -  

Hodmézövásarhely  

 

 

1997 RWE e 

Governo. 

Concessão 

de 25 anos. 

50.000/rede de 

esgoto. 

Hungria – Budapeste 1997 RWE opera 

via BWI e 

RWE Acqua, 

Veolia e 

Metito, 

formam a 

Berlinwasser 

Internacional. 

JV 

Concessão 

de 25 anos. 

 

1,9 milhão/rede de 

esgoto. 

 

Hungria – Budapeste 1997 RWE via 

companhia 

formada por  

RWE (49%) 

e Suez (51%) 

e aquisição 

de 25% da 

FV (Fovarosi 

Vizmuvek).  

 

O&M  de 25 

anos. 

1,5 

milhão/distribuição 

de água. 

Alemanha-Berlim 1999 RWE 

(49,9%0, 

Veolia 

(50,10%) o 

consórcio 

adquiriu 

49,% da 

BWB 

municipal. 

Concessão 

de 30 anos 

4 milhões/água e rede 

de esgoto. 

Croacia – Zagreb 2000 RWE com 

48,5%, a 

australiana 

WTE com 

48,5% e 3% 

Governo 

BOT de 26 

anos 

0,75 

milhões/tratamento 

de esgoto. 

População 1 milhão. 

Maior concessão da 

Europa Central. 

Arzebaijão - Imishli  2002 RWE via 

BWI 

O&M de 10 

anos. 

50.000/água 

Namibia – Windhoek 2002 RWE opera 

via BWI, 

Veolia e VA 

O&M de 20 

anos 

80.000/rede de 

esgoto 
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Tech. 

Polonia – Gornicza 2002 RWE 

adquiriu 35% 

da empresa 

municipal 

Privatização 

Concessão 

de 25 anos 

ND 

Albania – Four 

Albanian towns 

2003 BWI (60%) e 

Aquamundo 

(40%) 

JV 

O&M de 05 

anos 

450.000/água e rede 

de esgoto 

Suporte do Banco 

Mundial. 

China – Nanchang 2003 RWE via 

BWI com e 

Governo. 

JV 

BOT de 20 

anos 

1,2 milhão/rede de 

esgoto. 

China – Hefei 2004 RWE via 

BWI com e 

Governo. 

JV 

TOT de 23 

anos 

1,1 milhão/rede de 

esgoto. 

Ilhas Mauricio – 

Saint Martin 

2008 BWI e 

Governo. 

O&M de 07 

anos 

200.000/rede de 

esgoto 

 

   Fonte: Adaptado de RWE (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 4. Agbar. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Chile- 

Osorno e 

Puerto Montt 

1995 Agbar Aquisição da 

ESSAL 

120.000 água e rede de 

esgoto 

Chile-

Valdiva 

1995 Agbar Concessão 120.000 água e rede de 

esgoto 

Colombia – 

Cartagena 

1995 Agbar e 

Governo 

JV 

Concessão de 

25 anos 

944.000 água e rede de 

esgoto 

População de 350.000, 

serviço cobre 93%. 

Chile-

Santiago 

1999 Agbar Privatização 

da EMOS 

5,8 milhões água e rede 

de esgoto 

Cuba – 

Havana e 

Varadeo 

1999 Agbar opera 

por meio da 

Interagua e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

25 anos 

1.200.000/fornecimento 

de água 

México – 

Saltillo 

2001 Agbar e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

25 anos 

711.188/água e rede de 

esgoto 

Algéria – 

Oran 

2007 Agbar operar 

por meio de 

Société dês 

Eaux Oran 

Governo. 

JV 

Concessão de 

5,5 anos 

População 1.5 milhão 

 

China –  

Jiangsu 

2007 Agbar e 

Governo. 

JV 

Concessão de 

30 anos 

Água/tratamento de 

rede de 

esgoto/construção e 

gerenciamento de 

tratamento de água 

   Fonte: Adaptado de Agbar (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 5. FCC. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia 

da entrada 

Aspectos contratuais 

México – 

Acapulco 

1993 FCC opera 

via VE´s. 

 

Concessão de 

30 anos 

1,5 milhões/água e 

tratamento de água 

México – Caasa 

(Aguascalientes) 

1993 FCC opera 

via VE´s. 

 

Concessão de 

30 anos 

850.000/água e 

tratamento de água 

México – 

Puebla 

1993 FCC opera 

via VE´s. 

 

Concessão de 

30 anos 

1,2 milhões/água e 

tratamento de água 

México – Sapsa 
28

(Mexico City) 

1993 FCC opera 

via VE´s. 

VE e Omsa. 

JV 

Concessão de 

30 anos 

Gerenciamento de 

água. 

 

Austrália – 

Adelaide 

1996 FCC  

 

BOOT de 25 

anos 

154.000/tratamento de 

água. 

 

Colombia – 

Tunja 

1996 FCC opera 

Proactiva 

Concessão de 

20 anos. 

151.000/água e 

tratamento de água 

residual 

Filipinas – 

Eastern Manila  

1997 FCC 

comprou 

15% Manila 

Water. 

Concessão de 

25 anos 

5,2 milhões /água e 

rede de esgoto. 

 

Venezuela – 

Monagas 

1997 FCC opera 

Proactiva 

Concessão de 

30 anos. 

552.000/água 

Colombia – 

Monteria 

2000 FCC opera 

Proactiva 

Concessão de 

20 anos. 

329.000/água e 

tratamento de água 

residual 

Equador – 

Guayaquil 

2001 FCC opera 

via 

Proactiva. 

Concessão de 

30 anos 

2,5 milhões/água e 

tratamento de água 

Kwait – 

Sulaibya 

2001 FCC opera 

por meio da 

Unitilies 

Development 

Co e GE 

BOT de 30 

anos 

1,9 milhão/tratamento 

de água 

Índia – Tirupur 2003 FCC BOT de 30 

anos 

1,6 milhões/tratamento 

de água 

China – Bengbu 2005 FCC opera 

via Aqualia e 

BCCA 

BOT de 25 

anos 

2 milhões/tratamento 

de água. 

                                                 
28

 VE´s é uma  joint venture com a Omsa, opera quatro contratos servindo um total de 6 milhões de pessoas. 

Desde 1993, a participação da VE na Omsa aumentou de 33% para 38% em 1996, para 45% em 1997 e para 

50% em 1998. ICA, sócio-VE, é uma engenharia civil mexicana e empresa de construção civil. Caasa serve 506 

mil pessoas na cidade e mais de 300 mil nas áreas circundantes; 851 mil com água e 843 mil com esgoto 

sanitário. A concessão de 30 anos foi concedida em outubro de 1993, contrato de México –Sapsa foi quebrado 

em 2009.  
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China. 

JV 

Itália -  

Caltanissetta  

 

2006 FCC opera 

via Aqualia 

(51%) e as 

empresas 

italianas 

Galva (47%), 

CCC (1%), 

Gate (0,5%) 

e AIEM 

(0,5%). 

Concessão de 

30 anos. 

275.000/água e 

tratamento de águas 

residuais. 

Portugal –  

Leziria del Tajo  

 

2006 FCC opera 

via Aqualia 

Concessão de 

40 anos. 

220.000/água e 

tratamento de águas 

residuais. 

México – 

Queretaro 

2007 FCC opera 

via Aqualia 

Holding com 

26%. 

Concessão de 

20 anos. 

700.000/água 

Filipinas – Ho 

Chi Minh  

2008 FCC 

comprou 

15% Manila 

Water. 

O&M de 5 

anos 

1,5 milhões /redução 

de perdas 

 

Portugal – 

Campo Major 

2008 FCC opera 

via Aqualia 

Concessão de 

30 anos. 

51.000/água e 

tratamento de águas 

residuais. 

Portugal – Elvas 2008 FCC opera 

via Aqualia 

Concessão de 

30 anos. 

23.000/água e 

tratamento de águas 

residuais. 

Egito – Cairo 2009 FCC opera 

via Aqualia 

(50%) e 

Orascom 

Construction 

(50%). 

DBFO de 20 

anos. 

1.000.000/tratamento 

de esgoto. 

Suporte do Banco 

Mundo. 

México – El 

Realito 

2009 FCC opera 

via Aqualia e 

México´s 

ICA. 

DBFO de 25 

anos. 

850.000/água 

   Fonte: Adaptado de FCC (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 6. UU. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Austrália – 

Melbourne 

1993 UU e 

Acconia 

Agua 

JV 

BOOT de 25 

anos 

100.000/tratamento de 

água. 

 

Austrália – 

Sidney 

1995 UU  

 

BOOT de 25 

anos 

230.000/tratamento de 

água. 

 

Austrália – 

Adelaide 

1996 UU  

 

BOOT de 25 

anos 

154.000/tratamento de 

água. 

 

Filipinas – 

Eastern 

Manila  

1997 UU comprou 

15% Manila 

Water. 

Concessão de 

25 anos 

5,2 milhões /água e 

rede de esgoto. 

 

Bulgária – 

Sofia 

1999 UU Concessão de 

25 anos 

1.500.000/água e rede 

de esgoto 

Polônia – 

Biesko Biala 

1999 UU e 

Government. 

Partnership
29

 

Concessão de 

12 anos. 

300.000/água e rede de 

esgoto 

Estônia – 

Tallin 

2000 UU adquiriu 

38% IPO da 

Tallina Vesi 

AS e IW. 

Concessão de 

15 anos. 

405.000/água e rede de 

esgoto 

Kwait – 

Sulaibya 

2001 UU opera por 

meio da 

Unitilies 

Development 

Co e GE 

BOT de 30 

anos 

1,9 milhão/tratamento 

de água 

Austrália – 

Coliban 

2003 UU  O&M de 10 + 

5 + anos 

130.000/tratamento de 

água. 

 

Índia – 

Tirupur 

2003 UU BOT de 30 

anos 

1,6 milhões/tratamento 

de água 

Austrália – 

Fleurieu 

Península 

2004 UU  

 

BOOT  de 20 

anos 

5.000/tratamento de 

água. 

Região turística a 

população varia de 

5.000 a 20.000. 

Austrália – 

Bustard Bay 

2008 UU e 

Acconia 

Agua 

JV 

O&M de 10 + 

5 + 15 anos 

Água e tratamento de 

água. 

Austrália – 

North 

Queensland 

2008 UU e 

Acconia 

Agua 

JV 

DBO  de 20 

anos. 

O&M de 5 

anos 

175.000/água 

 

 

                                                 
29

 Partnership - parceria, equivale a PPP public-private-partnership ou seja, parceria-pública-privada. 
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Filipinas – 

Ho Chi Minh  

2008 UU comprou 

15% Manila 

Water. 

O&M de 5 

anos 

1,5 milhões /redução de 

perdas 

 

Austrália – 

Adelaine 

2009 UU e 

Acconia 

Agua 

JV 

O&M de 20 

anos. 

Desalinização 

   Fonte: Adaptado de UU (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 7. ACEA. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Honduras – 

San Pedro 

2000 ACEA 

participação 

de 31% em 

consórcio. 

Concessão de 

30 anos 

495.000/água e rede de 

esgoto 

Peru – Cono 

Norte 

2000 ACEA 

participação 

de 45% em 

consórcio 

Concessão de 

27 anos 

800.000/água  

Albania – 

Tirana Acque 

2001 ACEA 

adquiriu 40% 

da Tirana 

Acque 

Management 

de 04 anos. 

650.000/água 

Consórcio bilateral 

entre Albania e Itália. 

Colômbia – 

Bogotá. 

2003 ACEA 

participação 

de 51% da 

Aguazul 

Bogotá. 

 

 

O&M de 5 

anos. 

2.500.000/água 

Colômbia – 

Santo 

Domingo 

2003 ACEA e 

Governo. 

 

O&M de 4 

anos. 

1.400.000/água 

Cobre 45% da 

população. 

   Fonte: Adaptado de ACEA (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 8. SAUR. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Polônia 1992 SAUR e 

Governo 

JV
30

 

ND 470.000/água e rede de 

esgoto 

China – 

Harbin 

1996 SAUR opera 

por meio 

Harbin Water 

Company e 

Governo. 

JV 

BOT e O&M 

de 28 anos 

2.800.000/fornecimento 

de água 

 

População de 2,8 

milhões. 

Argentina – 

Mendonza 

1998 Saur (32%), 

outras empresas 

e Governo 

BOT de 95 

anos 

1,14 milhão/água e rede 

de esgoto. 

 

População 1,16 milhão. 

Reino Unido 

– Dalmuir, 

Glasgow 

1999 SAUR opera 

por meio Scotia 

Water 

BOT de 25 

anos 

600.000/tratamento de 

rede de esgoto 

China – 

Shanghai 

Fengxian 

2001 SAUR opera 

por meio SFSW 

e Governo. 

JV 

Concessão de 

28 anos 

700.000/ fornecimento 

de água 

Armênia – 

National 

2004 SAUR opera 

por meio 

Armenian 

Water e 

Sewarage 

Company. 

O&M de 4 

anos 

750.000/água e rede de 

esgoto 

 

Com suporte do Banco 

Mundial. Em 2008 o 

contrato se estendeu 

por mais 2 anos. 

 

   Fonte: Adaptado de Saur (2011) e Pinsent Mansons (2010). 

 

  

                                                 
30

 JV – joint venture 
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Anexo 9. Cascal. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Reino Unido 

-  

Bournemouth 

& West 

Hampshire 

Water 

 

1989 Cascal  Concessão 

perpétua 

420.000/água 

Chile – 

Antofagasta 

1994 Cascal Concessão de 

30 anos 

282.000/água e 

tratamento de água. 

Chile – 

Santiago 

1994 Cascal Concessão 

perpétua 

15.000/água e 

tratamento de água. 

Chile – 

Santiago 

1994 Cascal Concessão 

perpétua 

16.500/água e 

tratamento de água. 

Indonesia – 

Batam Island 

1995 Cascal opera via 

joint venture 

BIDA (com 

parceiros locais) 

Concessão de 

25 anos 

900.000/água 

Filipinas –  

Subic Bay 

1996 Cascal opera via 

joint venture 

Subicwater (com 

parceiros locais e 

governo) 

Concessão de 

30 anos 

220.000/água e rede de 

esgoto. 

Chile – 

Santiago 

1998 Cascal Concessão 

perpétua 

71.000/água e 

tratamento de água. 

África do Sul 

– Dolphin 

Coast 

1999 Cascal Concessão de 

30 anos 

54.000/água e esgoto 

África do Sul 

– Nelspruit 

1999 Cascal Concessão de 

30 anos 

355.000/água e esgoto 

China – 

Xinmin 

(Liaoning 

Province) 

2000 Cascal e Governo. 

JV 

BOOT de 25 

anos. 

80.000/água 

China – 

Yanjiao 

(Hebei 

Province) 

2000 Cascal opera via 

China Water e 

formando a joint 

venture, The CWC 

Yanjiao. 

 

BOOT de 25 

anos. 

300.000/água 

China – 

Qitaihe 

(Liaoning 

Province) 

2001 Cascal opera via 

China Water e 

Qitaihe Water. 

JV 

BOOT de 25 

anos. 

130.000/água 

Chile – 

Noranda 

2002 Cascal Concessão de 

22 anos 

Água para indústria. 

China – 

Fuzhou  

2004 Cascal opera via 

The Fuzhou CWC, 

Concessão de 

30 anos. 

150.000/água 
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joint venture com 

o Governo. 

 

Panamá – 

Laguna Alta 

2004 Cascal BOOT de 30 

anos 

300.000/água 

China – 

Zhumadian  

2008 Cascal opera via 

China Water que 

adquiriu 51% da 

Zhumadian China 

Water. 

JV 

BOOT de 25 

anos. 

400.000/água 

China 

Yancheng 

2008 Cascal aquisição 

de 49% da China 

Water e formou 

com o Governo 

(51%). Yancheng 

China Water. 

JV. 

Concessão de 

30 anos. 

800.000/água 

Indonesia – 

Telang 

Kelapa 

2008 Cascal adquiriu 

40% da PT Adhya 

Tirta. 

Concessão de 

25 anos 

30.000/água 

  Fonte: Adaptado de Cascal (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 10. Biwater. Evolução da internacionalização 

País Ano de 

entrada 

Empresa Estratégia da 

entrada 

Aspectos contratuais 

Sudão – 

Khartoum 

 2005 Biwater Management 

de 12 anos 

200 milhões por 

dia/provisão de água. 

Emirados 

Àrabes 

Unidos 

2008 Biwater BOT de 22,5 

anos 

1.830.000/tratamento de 

águas residuais. 

Singapura 2008 Biwater Concessão Atender a 15% da 

demanda de água em 

Singapura. 

Vietnã – 

Hanoi 

2009 Biwater BOT Construção de planta de 

tratamento de esgoto. 

Fonte: Adaptado de Biwater (2011) e Pinsent Mansons (2010). 
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Anexo 11. Entrevista  

A entrevista na Sabesp ocorreu em 27 de outubro de 2011, foi registrada manualmente e 

gravada para posterior transcrição. Houve um roteiro previamente planejado para a entrevista 

que foi ajustada de acordo com o andamento da mesma. Segue o resultado da transcrição. 

 

1. Sobre o planejamento estratégico 

Entrevistado: Atravessar fronteiras é parte do planejamento estratégico da Sabesp, o 

principal objetivo é a municipalização dos serviços de água e esgoto em São Paulo. A Sabesp 

é uma empresa pública com 50,3% das ações ONs detidas pelo Estado de São Paulo, toda 

legislação a que está sujeita a empresa é pública. A Lei 119 estabelece que a Sabesp é uma 

empresa pública de água e saneamento do Estado de São Paulo – SP 

 

2. Com relação ao fato da Suez ter vencido a concorrência para cidade de Limeira-SP 

Entrevistado: Em 1995, ano em que ocorreu a concorrência pública para serviço de água e 

esgoto em Limeira–SP, a vencedora foi o grupo Suez. Por vários motivos a Sabesp não 

participou da concorrência dentre eles: havia problemas de gestão interna como: deterioração 

devido à falência do BNH; a Sabesp estava sucateada; a instituição não ia bem – não tinha 

excedentes, além disto; o principal impedimento não havia autorização legal para a 

participação.  

A partir de então a Sabesp optou por realizar a gestão de negócios por meio de unidades de 

negócios, que gerou agilidade e eficiência, pois as unidades estão focadas em 

desenvolvimento sustentável e geração de recursos excedentes, durante o Governo Covas. 

 

3. Quando a Sabesp passou a ter autorização para operar fora de São Paulo e exterior? 

Entrevistado: Em 2006, a Sabesp está autorizada a operar fora do Estado de São Paulo e no 

exterior, lei 12292/2006 alterou a 119 de 1973. Com isto a Sabesp está autorizada a criar 

subsidiárias que viabilizem a internacionalização, e também a atuar sozinha no exterior ou em 

aliança em sociedade de propósitos específicos. No entanto há prioridade da universalização 

dos serviços em São Paulo, o prazo é até 2018, por meio da Política Pública do Poder 

Concendente – Universalização. Voltando a questão de Limeira, atualmente uma nova 

concorrência naquela região (Limeira/SP) assim como em qualquer outra região no Estado de 

São Paulo seria prioritário para a Sabesp, pois São Paulo é foco de crescimento da companhia. 

 

4.Quais os diferenciais competitivos da empresa? 

Entrevistado: Gestão com alto nível de eficiência e desenvolvimento tecnológico; como a 

empresa está organizada em unidades de negócios, as decisões são mais próximas dos 

clientes; domínio das receitas e descentralização.  

 

5. Sobre a estratégia de internacionalização 

Entrevistado: Em 2000, a Sabesp se internacionaliza com o lançamento de ADR´s em NY 

seguindo a SOX. A Sabesp está no Novo Mercado de Governança Corporativa, 

sistematicamente suas ações tem sido sólidas no mercado de capitais (somente compostos de 
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ONs). A estratégia de crescimento no exterior da Sabesp busca experiência internacional; 

baixo risco financeiro e formação de excedentes para investimento em São Paulo. 

A internacionalização tem tido como preferência os países da América Latina, porque são 

mais próximos, devido a questão da língua. Outro fator motivador é a presença de um 

organismo multilateral como o CAF ou BIRD comum nos processos de internacionalização 

destes países. Os organismos multilaterais conferem segurança, pois reduzem os riscos 

institucionais. Assim mesmo com uma mudança governamental, a presença do organismo 

reduz o risco. Sendo que se o recurso for interno (do país de destino) o risco é maior e deve 

ser considerado na proposta. Outro fator importante no processo de internacionalização é a 

preferência por operar “gestão do serviço”, ou seja, pequenas operações. 

Em 2009 a Sabesp participou de 03 licitações internacionais. No Panamá o serviço 

conquistado foi de consultoria técnica, e o investimento foi realizado pelo BIRD, ao gosto da 

Sabesp, que não quer se endividar aqui (Brasil) para crescer no exterior. A licitação em 

Honduras contou com recursos do BIRD, a consultoria para é para o serviço de transformação 

institucional e modernização dos serviços. È um contrato de baixo risco devido à presença do 

organismo multilateral e ao contrato ser em parceria com uma empresa privada.  

Ainda em 2009 participamos também de concorrência no México, não ganhamos a proposta, 

se tratava de um BOT, com recursos da seguinte origem 25% do Estado e 75% do setor 

privado. O projeto de grande porte composto por construção e operação do serviço de esgoto 

foi vencido por um consórcio liderado pelo empresário mexicano Carlos Slim. Neste processo 

a Sabesp integrou um consórcio com a espanhola OHL entre outras.  

 

6. Como ocorre a seleção dos países de destino para internacionalização? 

Entrevistado: Nestas incursões em processos de licitação internacional, a Sabesp têm sido 

convidados pelos demais parceiros, assumindo uma postura receptiva na estratégia de 

internacionalização. O setor de saneamento básico exige altos aportes de capital e, são 

comuns dificuldades de aportar recursos para operar com excelência grandes plantas de água e 

esgoto. A Sabesp tem interesse em todas as operações que possam gerar recursos excedentes, 

pois neste mercado ou se é “caça ou caçador”, sendo que o objetivo principal é obter recurso 

para universalizar os serviços em São Paulo – SP, até 2018 com coleta e tratamento de esgoto 

porque a água já é um serviço universalizado no Estado de São Paulo. 

 

7. Existe desenvolvimento de novos serviços no planejamento da empresa? 

Entrevistado: O artigo 63 ampliou o objeto social da empresa permitindo operar resíduo 

sólido, drenagem urbana e energia, somando-se aos serviços pioneiros de água e esgoto. A 

Sabesp ainda não tem expertise nestes serviços, mas está é uma meta de médio prazo. A 

geração de energia – PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas) vai utilizar-se de lodo que é um 

dos subprodutos, e alguma energia da queda d’água. Este serviço não é foco de 

internacionalização, o foco é a excelência em água e esgoto e gestão de serviços tanto 

nacionalmente quanto internacionalmente. 

 

8. Com relação a qualidade do serviço quando o mesmo é prestado por empresa pública 

ou privada. 

Entrevistado: Não entendo que haja este tipo de relação, o serviço de água e esgoto no Chile 

é 90% iniciativa privada e é bem avaliado, embora não seja comum este resultado. Existem 
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boas empresas públicas e boas empresas privadas assim como o contrário. Na década de 90 

com as concessão ocorreu uma disputa entre público e privado, uma questão ideológica, 

atualmente acredito que prevaleça a soma entre estas empresas e que tal discurso esteja 

superado e trocado pelo entendimento de se é eficiente e se não é eficiente. 

 

9. Qual tipo de contrato a Sabesp busca no exterior? 

Entrevistado: A Sabesp está focada em participar de licitação ou concessão ou convênio de 

cooperação – consultoria. Estes contratos duram em média 05 anos e não tem remuneração, a 

participação resulta em projeção do nome Sabesp no exterior e em troca de experiência, 

constitui, portanto, uma estratégia de crescimento. São exemplos de convênios de cooperação 

HAYA na Costa Rica e ISA na Argentina, pode-se entender isto como uma estratégia para 

novos negócios. Todas estas ações servem para os propósitos de crescimento nacional e 

internacional. As necessidades do Brasil são mais simples que as de São Paulo. A Sabesp 

escolheu ganhar mercado, por sua experiência. As participações em consórcio têm acontecido 

por convite, este convite é devido a experiência que é reconhecida internacionalmente, as 

empresas que compõem o consórcio conhecem as dificuldades da licitação e da competição, 

são os problemas básicos como ser intensivo em capital. A opção estratégica da Sabesp é não 

se endividar aqui (Brasil) para ganhar mercado no exterior, embora a Lei permita que a 

Sabesp faça aquisições tanto nacionalmente como internacionalmente.  

 

10. Como é a preparação para a participação nos processos de licitação ou concessão? 

Entrevistado: Para empresa privadas a concedente é o município, artigo 175, regulado pela 

8987 de 95 a concessão com base no Planasa, de acordo com a constituição de 1998 e Lei dos 

Consórcios 1107 de 2004, é por meio de contrato, assim é o município que faz o convênio 

com o Estado de São Paulo para a Sabesp operar, o município é soberano neste processo. Por 

vezes a Prefeitura formata e coloca na “rua” a licitação e todos podem se preparar.  

 

11. Com relação à corrupção em processos de licitação 

Entrevistado: Sobre se há corrupção nestes processos não posso me manifestar, mas por 

vezes quando se observa quem ganhou fica um questionamento. Muitas vezes o consórcio 

começa a se preparar antes que os outros para participar, neste caso não  entro “atrasado”, 

porque é perder tempo. A Espanha tem uma “espécie de BNDES” que impulsiona a 

participação das empresas espanholas em licitações é outra observação que se faz neste 

mercado. A operadora colombiana no Panamá pré-qualificada, financiamento BIRD e outros 

06 (consórcios grupos) entregaram a proposta, e saímos nós os vencedores. 

Nos processos é possível que exista conluio e direcionamento, mas a Sabesp não tem sentido 

fortemente isto porque sua participação na internacionalização é receptiva, o foco é o mercado 

de São Paulo, talvez quando tiver rotina de internacionalização possa explicar mais, pois o 

mercado é dinâmico. 

 

12. Sobre a gestão de talentos neste início de internacionalização 

Entrevistado: Com relação aos recursos humanos, praticamente não há capacitação humana 

excedente, todos estão lotados em operações nacionais. A logística de disponibilizar pessoas 

para o exterior exige pessoas com determinado perfil para atuar no exterior, pessoas que 

desejam sair da zona de conforto e se adaptar a cultura local. Estas duas experiências 
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internacionais são laboratórios para outras, pois existem somente 5 recursos humanos 

diretamente envolvidos em cada proposta. 

 

13. A forma de pagamento pré-pago é uma saída para tornar as operações mais 

eficientes? 

Entrevistado: A forma de pagamento pé-pago, por questões jurídicas que a Sabesp não tem 

experiência em sistema de pagamento pré-pago. A Lei impede a Sabesp de adotar esta forma 

de pagamento. O objetivo do pré-pago é a redução da inadimplência em áreas carentes, sendo 

que este não é um problema da Sabesp, pois o nível de inadimplência está sob controle, 20% 

a.m, ou seja, não há segunda conta em aberto. A maior inadimplência da Sabesp é decorrente 

dos órgãos públicos e com empresas privadas, onde não se aplicaria esta modalidade de 

pagamento, a empresa convive com inadimplência privada está faixa de 5% a.a.  

 

14. A leitura dos casos de internacionalização sempre aponta a tarifa como uma ameaça 

ao sucesso nos processos de privatização, qual seu entendimento quanto a esta questão. 

Entrevistado: O desafio é ter uma tarifa boa e que o cliente possa pagar, é bobagem pensar 

que na “favela” há mais inadimplência, e por isto aplicar o pré-pago além de não ser real 

(conforme experiência Sabesp) seria discriminação, há um estudo que demonstra que não é 

aplicável. No entanto algumas empresas usam com sucesso como é o caso da empresa EPM 

com sucesso. 

 

15. Quais são os cuidados da Sabesp com a gestão do risco, foram alterados os 

procedimentos após a autorização para internacionalizar? 

Entrevistado: Aqui temos o COSO é uma metodologia usada para medir o risco na 

companhia. Este sistema de gestão de risco é geral da empresa onde toda ação seja da 

engenharia, financeiro é submetido a esta metodologia. Existe uma autoridade funcional de 

auditoria interna e o comitê de auditoria interna que avalia os riscos em todas as operações.  

 

16. O estudo da internacionalização apresenta os custos ex post como característicos do 

negócio, qual a sua impressão a respeito disto? 

Entrevistado: Estes custos não têm sido observados nas operações atuais, entendo que não 

houve espaço para tanto porque a maioria dos custos é com renumeração de pessoas. Por 

outro lado reconheço que a questão do prazo para elaboração de proposta para os processos 

pode fazer a empresa “entrar atrasada” num processo de licitação e curto prazo para entrega 

de proposta podem viabilizar estes custos; que são mais comuns em contratos como BOT que 

tem muitos custos indiretos. No México não havia dinheiro de organismos internacionais e a 

gente participou e o consórcio não ganhou. 

 

 


