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RESUMO 

 

Empresas Multinacionais (EMNs) praticam frequentemente reestruturações e 

redefinições com novas priorizações de alocação de recursos de investimentos em 

suas subsidiárias. O Desinvestimento Direto Estrangeiro (DDE) é atribuição 

estratégica em decisões da alta gestão da EMN, entretanto, estudada com menor 

intensidade por acadêmicos especializados em Negócios Internacionais. Na área 

de infraestrutura, especificamente no setor econômico de Saneamento Ambiental, 

houve um fluxo de entrada de EMNs no Brasil nos anos 90. Após uma década, 

estas corporações realizaram um movimento inverso homogêneo ao venderam 

suas operações no Brasil. O objetivo desta dissertação consiste na pesquisa em 

profundidade das causas que levaram a decisão de DDE, e consequentemente 

tornou o setor menos propício a novos recursos para universalização da prestação 

dos seus serviços. Foram utilizados referenciais teóricos de desinvestimento 

internacional, bem como as características e propósitos institucionais que 

orientaram a forma em que se estabeleceu a concorrência. Adicionalmente, foram 

discutidos os fatores internos de firma e a distância psíquica para viabilidade 

econômica do negócio. O estudo baseou-se em pesquisa qualitativa em 

profundidade para identificar o fenômeno de DDE por meio de entrevistas 

semiestruturadas com especialistas que estavam em posições de decisão no 

período de maturação do investimento internacional. Os resultados mostram que os 

desinvestimentos das subsidiárias estrangeiras de EMNs no Brasil tiveram forte 

correlação com aspectos macroeconômicos mundiais, de viabilidade do negócio no 

Brasil e regras de concorrência impostas pelas idiossincrasias setoriais. A 

metodologia utilizada de análise de conteúdo fez emergir novas oportunidades de 

aprofundamento em pesquisas futuras sobre inovação e interdependência 

tecnológica. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Internacional, Internacionalização de Empresas, 

Subsidiárias Estrangeiras; Decisão de Desinvestimento, Economia no Saneamento 

Ambiental, Saneamento Básico. 
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ABSTRACT 

 

Multinational companies (MNCs) often are restructuring and making new 

prioritization of investment resource allocations in their subsidiaries. The Foreign 

Divestment (FD) is a strategic assignment and decisionsof the MNEs’ top 

management. However, the research topic of divestment is less researched in the 

literature of international business. In the infrastructure industry, specifically in the 

economic basic sanitation sector, there was an inflow of MNCs in Brazil in the 90s. 

After a decade, these corporations have lined up with a homogeneous reverse 

movement, when they sold their operations in Brazil. The aim of this study is an in-

depth investigation of the causes that led to the FD decision, and therefore it has 

the least favorable sector to new features for universal provision of services. The 

literature review is based on international divestment as well as the features and 

institutional aspects that guided the way in which established firm competition. In 

addition, we discussed the firm internal factors and the psychic distance to the 

business economic viability. The study was based on a qualitative in-depth research 

to identify the FD phenomenon through semi-structured interviews with experts who 

were in decision-making positions in the international investment maturation period. 

The findings show that the divestments in foreign subsidiaries of MNCs in the 

Brazilian market had a strong correlation with global macroeconomic aspects of 

business economic viability in Brazil and competition rules imposed by sectorial 

idiosyncrasies. The methodology used content analysis and emerged new 

opportunities in future research on innovation and technological interdependence. 

 

 

 

 

KEYWORDS: International Business, Firm internationalization, Foreign Subsidiaries, 

Foreign Divestment, Environmental Sanitation, Basic Sanitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em gestão internacional têm dado grande enfoque para os temas sobre 

investimento direto estrangeiro (IDE), internacionalização de empresas e modos de 

entrada (WERNER, 2002; CANABAL; WHITE III, 2008; PISANI, 2009; AHARONI; 

BROCK, 2010). Estes estudos utilizam abordagens teóricas para explicar este 

fenômeno de IDE com uma vertente mais econômica, como Hymer (1960). O 

Paradigma Eclético e a expansão internacional (DUNNING, 1988) são teorias que 

contemplam as vantagens de propriedade do investimento, localização do negócio 

e qual a forma eficiente de entrada no país pela empresa multinacional (EMN). 

Também há a utilização da abordagem comportamental, como a escola de Uppsala 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977) e a perspectiva de network (JOHANSON; 

MATTSON, 1998; JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

 

Estas pesquisas sobre as EMNs buscam entender o atendimento de demandas da 

sociedade dos países hospedeiros dos recursos, seja por pouca capacidade 

econômica de investimento, mas principalmente por defasagem tecnológica 

(MARIOTTO, 2007). Adicionalmente, estes estudos predominantemente têm como 

centralidade o IDE realizado por empresa tanto do setor manufatureiro como em 

serviços (FLEURY; FLEURY, 2003). Nota-se que especificamente no setor da 

infraestrutura, a necessidade de atração do IDE é demonstrado pela Pesquisa 

Nacional por Amostragem em Domicílios – PNAD 2012 proveniente principalmente 

da restrição econômica e conflitos distributivos na alocação de recursos escassos 

dos investimentos públicos (IBGE, 2012). 

 

Entretanto, McDermott (2010) afirma que uma temática vem sendo negligenciada 

pela academia em negócios internacionais e na área de estratégia consiste no 

tema relacionado à decisão de desinvestimento. Esta consiste em uma prática 

amplamente utilizada por grandes conglomerados organizacionais nos diversos 

países que hospedam seus investimentos diretos. 

 

O desinvestimento é parte do campo de investigação em negócios internacionais 

que discute os aspectos pós-entrada. Refere-se à baixa maturidade, o pouco 

tempo que o IDE permanece no país e os motivos que induzem a EMN a rápida 
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decisão de Desinvestimento Direto Estrangeiro (DDE) considerando os contornos 

macroeconômicos e de ambiente de negócios que existentes nos diversos países 

que disputam a atração de recursos das EMNs (BERRY, 2012). 

 

Berry (2012) enumera algumas pesquisas acadêmicas com os principais fatores 

que influenciam no desinvestimento, agrupados por magnitude do negócio. Em 

outras palavras, se o DDE ocorreu estritamente no grau da subsidiária, se é 

decisão da EMN, ou se o problema tem a magnitude setorial ou no país. Além da 

correlação positiva e/ou negativa destes fatores e a decisão de DDE. 

 

Embora existam poucas análises abrangentes sobre desinvestimento 

(McDERMOTT, 2010), há estudos mais aprofundados de DDE sobre grandes redes 

varejistas, que correlacionam o conflito das estratégias prioritárias de investimento 

na matriz ou nas subsidiárias, como o ocorrido pela rede varejista Wal-Mart e seus 

encerramentos de operação ocorridos na Alemanha e Coréia do Sul em 1998 

(JACKSON et al, 2004). 

 

Gradando em magnitude sobre o DDE, no ramo da indústria eletrônica japonesa – 

JMA (‘Japanese Manufacturing Affiliates’), investigações do órgão governamental 

de empresas eletrônicas japonesas que atuam na Europa – JETRO (2010) 

pesquisaram entre 2000 e 2008, e forneceram uma visão desta tendência de queda 

no registro de novas plantas em operação e o desinvestimento das EMNs 

japonesas na Europa Ocidental. 

 

Nota-se assim uma necessidade de realizar um número maior de estudos sobre a 

estratégia de desinvestimento na área de gestão internacional. Particularmente, 

observa-se que existem pesquisas que já contribuíram para o tema, mas estes 

englobaram outros setores como mencionado anteriormente. Nota-se, entretanto, 

que há uma ausência de investigação empírica sobre DDE com o setor de 

infraestrutura, em particular na área de saneamento ambiental. É nessa lacuna que 

esta dissertação pretende contribuir para a literatura. 

 

O estudo tem o intuito de investigar com profundidade o porquê deste setor 

econômico de infraestrutura com segurança institucional provinda por Lei Federal 



19 
 

 
 

11.445 de 2007 não conseguiu reter e maturar investimentos de longo prazo de 

EMNs. Para tanto, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais os motivos 

que levaram a tomada de decisão para o desinvestimento das empresas 

estrangeiras de saneamento tarifado no Brasil?” 

 

Neste caso, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar dos motivos das 

decisões de DDE no setor de saneamento no Brasil e, por conseguinte, estabelece 

os seguintes objetivos específicos: 

 

 Levantar quais os aspectos institucionais que contornaram o arcabouço do 

setor formaram o ambiente de negócios para a decisão do DDE. 

 

 Analisar como os aspectos macroeconômicos influenciaram na DDE. 

 

 Definir quais foram os fatores internos da organização que mais impactaram 

na decisão de DDE. 

 

Em termos acadêmicos, similarmente a Souza (2012), esta pesquisa tem a 

intenção de contribuir para o aprimoramento relativo ao tópico de gestão 

internacional do setor de saneamento. 

 

Há estudos do processo de internacionalização de infraestrutura em países em 

desenvolvimento (TUROLLA et al., 2009), particularmente em diversas teses sobre 

o setor de telecomunicação e energia em países subdesenvolvidos (CAVUSGIL, 

1999; SADER, 2000). No entanto, esta dissertação tem outro enfoque envolvendo 

outro setor da infraestrutura e dirigindo a investigação para o período pós-entrada. 

Em razão de não haver estudos sobre os movimentos de depuração e vida útil do 

IDE, mais especificamente e em profundidade na decisão de desinvestimento. 

 

Considerando a maturidade da literatura existente sobre o processo de 

internacionalização de firmas, mas o não refinamento sobre o porquê e quando a 

empresa decide pelo desinvestimento (BERRY, 2012), a pesquisa exploratória 

contida neste estudo incorpora relevância, pois, investigará ao longo do tempo 

tanto as diretrizes que impulsionaram o IDE ao setor, principalmente, com as 
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evoluções normativas e aprofundamento do conhecimento da cultura brasileira, 

como emergiu o DDE em um setor que demanda fluxo intensivo de capitais. 

 

A importância da dissertação está no fato do Brasil ser considerado uma 

economia importante no mundo atual (CERVO, 2012), dessarte encontra 

problemas e necessidade de investimentos para incremento da qualidade de 

infraestrutura (TELES; MUSSOLINI, 2010). Sendo esta pesquisa para o setor de 

Saneamento Ambiental Tarifado, suas demandas requerem eficiência produtiva e 

alocativa, configurada por ser uma atividade monopolista técnica e natural 

(GALVÃO JR., 2009). 

 

O setor econômico de saneamento é público e opera sob concessão, conta com 

problemas na prestação dos serviços, que prejudicam as atividades de apoio a 

outros setores econômicos da indústria de transformação e serviços. Esta baixa 

qualidade da infraestrutura é comparada a países de baixo desenvolvimento 

econômico – LDC (Low Developed Countries) (STIGLITZ, 1999). 

 

A importância prossegue em lançar luz no déficit expressivo entre a necessidade 

de aporte de capital planejado pela União, através do Plano Nacional de 

Saneamento – PLANSAB (2013) e o realmente alocado. Conforme este plano, 

elaborado pelo Ministério das Cidades (MC), as necessidades de investimentos 

situam-se por volta de R$ 20 bilhões por ano para este setor da economia 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

 

Acrescentando-se a estes fatos, o sentido institucional de todos os governos 

democraticamente eleitos em direção à organização institucional dos diversos 

setores econômicos, com marco regulatório legal organizando a intervenção do 

Estado (ALEM; CAVALCANTI, 2005). 

 

A dissertação propôs analisar se os custos elevados empenhados em ativos, com 

fixação de capital humano e desenvolvimento técnico local, podem ser 

determinantes em não atrair e reter investimentos no setor. Identifica que não foi 

apenas a institucionalização uniformizadora tardia do ente federal em relação a 

estímulos de ingresso IDE, que levou as EMNs a tomarem a decisão por DDE. 
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Foi investigado no setor econômico saneamento ambiental na modalidade tarifada, 

com pesquisa em profundidade, que a decisão de DDE tem motivações 

macroeconômicas, de regras de concorrência e de assimetria de conhecimento 

setorial, além, de fatores microeconômicos e operacionais. 

 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma. Após a introdução segue o 

primeiro capítulo com a revisão da literatura de DDE abordando também os fatores 

da firma e o institucionalismo. O capítulo 2 discorre sobre os aspectos 

metodológicos da dissertação, seguido do capítulo 3 que faz uma pesquisa em 

profundidade sobre o setor saneamento com a perspectiva econômica. O quarto 

capítulo faz análise e discussão dos resultados com a proposta de um novo 

‘framework’ conceitual. Por fim, são apresentadas as considerações finais com as 

contribuições do estudo, bem como as limitações e sugestões de estudos futuros. 
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1. DECISÃO DE DESINVESTIMENTO DIRETO ESTANGEIRO (DDE)  

 

A revisão de literatura de desinvestimento descrita é predominantemente sobre a 

decisão de DDE, são acrescidos processos internos a corporação – Fatores de 

Firma, além do aprofundamento em abordagens de Institucionalismo com enfoque 

no desinvestimento estrangeiro. 

 

 

1.1.  Corporações e a Decisão de DDE 

 

O referencial teórico de DDE possui literatura menos desenvolvida e com processo 

de realimentação de variáveis estudadas com alguma descontinuidade e com 

menor maturidade sobre variáveis dependentes do que estudos realizados sobre 

IDE (DUHAIME; GRANT, 1984). 

 

Atualmente, economistas possuem teorias amplamente aceitas e reconhecidas 

sobre como se organizam e ocorrem as decisões sobre o investimento estrangeiro 

e internacionalização de empresas nos países (MARIOTTO, 2007). 

 

Nas estratégias globais e negócios internacionais, segundo McDermott (2010), vem 

ascendendo destaque o DDE como uma parte de capacidade preditivas de 

alongamento do ciclo de vida da EMN. 

 

As pesquisas acadêmicas sobre a literatura de DDE possuem períodos distintos. A 

primeira onda ocorrida entre uma série de artigos seminais da década 1980 

desenvolvida por Boddewyn, com conhecimentos que abordavam sobre os fatores 

de influência e decisores intracorporativos. 

 

Outra onda de pesquisa mais recente, mostram estudos sobre a fronteira e 

definição de IDE e DDE das corporações com as relações e interdependências de 

um modelo de capitalismo mais financeirizado e com decisões de DDE externas à 

subsidiária da corporação. Permanece, assim, uma visão de desinvestimento e 

reestruturação global da EMN (BERRY, 2013). 
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Entretanto, as duas ondas de concentração de estudos em DDE que formam as 

lentes teóricas desta dissertação, deparam com o binômio: centralização e 

descentralização da EMN. Nota-se que pouco tem sido estudado na gestão e 

estratégia, menos ainda é pesquisado sobre teorias comportamentais das 

organizações (BODDEWYN, 1983). 

 

As lentes consideradas para decisão de DDE são provenientes por Porter desde 

1976. As organizações começaram a se interessar mais detalhadamente sobre a 

magnitude do fenômeno de decisão de DDE, que consiste em um aprofundamento 

da visão de Porter (2008) sobre barreiras de saída de investimentos. 

 

Corporações americanas atentaram aos estudos desenvolvidos por Nees (1981) e 

surgiram proposições que EMNs americanas necessitavam de aconselhamento e 

adoção de critérios e premissas. Estas evitariam estratégias equivocadas de ciclo 

de vida do negócio da firma, com crescimento ilimitado nas internacionalizações, 

desconsiderando a decadência e mesmo a insolvência do negócio internacional. 

 

 

1.1.1. Processo Interno de Decisão do DDE 
 

Com base em alguns autores de DDE (DUHAIME; GRANT, 1984; BERRY, 2010, 

2013) foi observado o comportamento e ações dos executivos que estavam 

atuando no setor e participaram na gestão das EMN na tomada de decisão para a 

saída do país hospedeiro predominantemente nos setores de serviços. 

 

Na DDE existe ainda uma falta de precisão na determinação de muitas decisões 

tomadas por motivo de insegurança de gestão e por impulsos pessoais. Precisa-se 

assim uma triangulação dos dados históricos com entrevistas em profundidade da 

decisão de DDE (BODDEWYN, 1983). 

 

Outra variável de decisão de DDE consiste no ambiente político institucional e a 

necessidade de fluxos de aporte de IDE. Estas definem as estratégias da empresa 

em descentralizar ou centralizar investimentos por atratividade e escala (BERRY, 

2013), que se refere, portanto, em uma vertente econômica sobre DDE. 

 



24 
 

 
 

Acrescentando, Boddewyn (1983) afirma que a EMN toma a decisão de DDE com 

critérios pessoais, baseada na participação e apego do executivo da corporação ao 

país hospedeiro. Desta forma, obrigatoriamente seria necessário observar a 

escolha do gestor da corporação em fazer a operação de desinvestimento. 

 

A epistemologia de desinvestimento tem tendência de se comportar como um fluxo 

com processos similares ao modelo em fluxograma do Processo de DDE (Figura 1) 

tratado por Boddewyn (1983), com fortes influências sobre decisões de 

características do gestor. 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do Processo DDE 

Fonte – Adaptado de Boddewyn (1983) 

 

 

Este fluxograma apresentado na Figura 1 sistematiza um modelo sequencial de 

como seria a tomada de decisão para DDE com uma visão predominantemente do 

gestor da EMN que atuou pioneiramente e decidiu por DDE na década de 1980, 

explicada analiticamente a seguir: 

 

 

(i) Discrepância e dificuldade do ambiente institucional – resultar em um 

desempenho insatisfatório que criam problemas econômicos entre o 

ambiente da organização e de seus recursos, como no caso, a liquidez; 
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(ii) Barreiras de Saída (Porter) – impedir e dificultar que os tomadores de 

decisão das EMNs de ter percepção de reconhecer e agir sobre essa 

discrepância e aumentar possibilidade de alienação. Criação da 

percepção de como é difícil vender ativos, como se comportam as 

atitudes negativas em relação à alienação pelos executivos; 

 

 

Regras de Competição e Barreiras de Entrada 

 

Mesmo em casos como de uma concessão pública de um monopólio técnico como 

o estudado, Michael Porter é fonte dominante de referência de estratégia e 

vantagem competitiva da indústria (PORTER, 1980; 2008). 

 

Sendo a concessão de infraestrutura serviço essencial, duas forças ligadas aos 

produtos ou serviços substitutos e os entrantes potenciais, que orientam a 

concorrência na indústria, e ficam enfraquecidas e controladas pela regulação. 

 

Considerando cinco forças competitivas – entrantes potenciais, a ameaça de 

substituição, o poder de negociação com compradores, o poder de negociação com 

vendedores e a rivalidade entre os concorrentes, e reafirmando Grundy (2006), 

ameaças de novos entrantes potenciais e de produtos substitutos são incipientes, e 

reduzindo as forças que orientam a concorrência de um setor monopolista. 

 

A regulação é a coordenadora central nas forças e fomenta as regras de eficiência 

para impedir que melhorias e inovações sejam impulsionadoras e tenham a 

funcionalidade das forças de concorrência, e reduzam o poder de imobilidade do 

monopólio. A Agência Reguladora assume o papel no bloco do centro representado 

na figura 2 com fomento as forças de concorrência na indústria. 

 

 

Estas forças determinam em conjunto à intensidade da concorrência no setor, 

mesmo que monopolista, o eixo motriz dois por dois horizontal, embora com 

participação do regulador, permanecem ativos (FLEURY; FLEURY, 2003), 

conforme proposto a seguir: 
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Figura 2 – Forças que Dirigem a Concorrência na Indústria/Setor 

Fonte – Adaptado pelo autor a partir de Porter (2014) 

 

 

Em barreiras de entrada as seis fontes principais se confirmam e convergem com 

os monopólios naturais e técnicos (PORTER, 1980; 2008). 

 

A Economia de Escala com os declínios dos custos unitários e marginais, 

acrescidos da vantagem econômica da integração vertical se comportam como 

uma das barreiras de entrada. 

 

A Diferenciação do Produto, com a diferenciação da marca, desenvolvem um 

sentimento de lealdade dos clientes por pioneirismo, que obrigam os entrantes a 

custos pesados de superação dos vínculos estabelecidos entre clientes e 

monopólio técnico anterior. 

 

A terceira barreira relaciona com as Necessidades de Capital e o investimento de 

vastos recursos assumidos pela corporação com o estado e supervisionados pela 

regulação. 

 

Outra barreira refere-se aos Custos de Mudanças principalmente pela existência 

de novos e discretos fornecedores e parcerias. 

Agência Reguladora 



27 
 

 
 

 

A barreira de menor esforço no setor de Saneamento Ambiental tarifado é o 

Acesso aos Canais de Distribuição, desde que haja prudência na transição entre 

a operação direta governamental e a operação privada regulada seja efetuada sem 

quebrar a confiança dos usuários do serviço. 

 

A sexta barreira de entrada se configura como a Política Governamental que 

podem até impedir a entrada da indústria com controles, licenças de funcionamento 

e mesmo restrição de utilização de matéria prima, como água bruta para 

tratamento. 

 

Mesmo que barreiras de saídas e entradas sejam conceitualmente distintas, sua 

junção é um aspecto importante na análise da estratégia competitiva da indústria. 

Esta se relaciona, pois como um entre vários exemplos, as necessidades de aporte 

de capital em barreiras de entrada, há uma ligação direta à aversão a riscos em 

investimento em ativos especializados que são barreiras de saída e são critérios na 

decisão por internacionalização ‘inwards’ (GRUNDY, 2006). 

 

Fechando a decisão da Estratégia Competitiva do setor e da indústria na decisão 

de internacionalização, permeiam três estratégias com abordagens genéricas que 

são seguidas como ritos e aperfeiçoadas permanentemente pelas empresas, como 

a diferenciação, a redução de custos e o enfoque (PORTER, 1980; 2008). 

 

A primeira estratégia é a Liderança no Custo Total e/ou Redução de Custos. A 

liderança no custo exige construção agressiva em escala eficiente, vigor 

consistente nas reduções de custo, controle rígido de custos e despesas gerais, 

melhoria de dispêndios com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), assistência 

técnica, vendas, publicidade e esta vantagem competitiva é sustentada com a 

incorporação do conceito de cadeia de valor e sistema de valor (FLEURY; 

FLEURY, 2003). 

 

O enfoque fecha com a estratégia genérica competitiva da indústria. Esta significa 

que o foco acertado se traduz que a empresa tem uma posição sustentável de 

baixo custo em seu alvo estratégico de atuação, que no caso de um monopólio 
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seria o mercado com um todo (PORTER, 1980; 2008). A EMN ingressa sua etapa 

de acúmulo e operação da subsidiária no país emergente. 

 

(iii) Compromisso Pessoal – o novo gerente da firma se tornar 

"comprometido" contra a causa do desinvestimento acima de 

"discrepâncias tecnicistas" ou "barreiras de saída"; 

 

(iv) Persuasão – A alta gestão da EMN não tem o poder de se desfazer da 

subsidiária independentemente. A decisão de DDE é "limitadamente 

racional" como solução de desinvestimento. Uma vez que o gerente da 

subsidiaria estiver comprometido com a alta direção da EMN, ele 

envolverá e integrará vários níveis organizacionais superiores da 

organização; 

 

(v) Compromisso Organizacional – Compromisso com a decisão de DDE 

acima do plano pessoal, contemplar a implementação; 

 

(vi) Justificativa - da decisão de desinvestimento para as partes interessadas 

afetadas, com fatos e fundamentos coerentes desenvolvidos após a 

tomada da decisão de DDE; 

 

(vii) Aprendizado Organizacional - que a decisão de DDE seja apropriada 

pela EMN como novos critérios, atitudes, expectativas, políticas, 

recompensas e penalidades, e assim por diante, e seja adotada como 

prática para que a próxima decisão de desinvestimento ser mais fácil de 

realização. 

 

 

Simplificando o modelo proposto: o ambiente institucional e discrepância, as 

barreiras institucionais à saída; o desencanto e a perda do compromisso pessoal 

do gestor; a falta de persuasão dos gestores locais; o conselho da EMN; o 

ambiente corporativo de justificação do fracasso do IDE, e os custos do 

aprendizado institucional da organização afetam e desmotivam os diversos níveis 

de gestores, portanto, no longo prazo estes optam na decisão do DDE. 
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Precedido da Figura 1 a visão é que o ciclo de investimento de Boddewyn (1983) 

possui três fases em que a decisão de DDE provém da natureza limitadamente 

racional da tomada de decisão do IDE. 

 

Posteriormente, Boddewyn descreve a força laboriosa para iniciar o compromisso 

com o modelo de expansão através do IDE e o espírito de empreender como 

elementos de liderança e a perda deste instinto empreendedor ao longo do tempo. 

 

Em terceiro lugar vem o que a EMN incorpora de aprendizado, a experiência 

adquirida e resultados da organização, reforçando a criação do compromisso, a 

racionalmente inevitabilidade para a negociação e a tomada de decisão de DDE. 

 

 

1.1.2. A Teoria do DDE como Reverso ao Paradigma Eclético 
 

Mesmo sendo um fenômeno significativo de estratégia e negócios internacionais 

para as EMNs, a decisão de DDE possui escassez de pesquisas e teorias 

econômicas. Com isso, o Paradigma Eclético de Dunning (1988), quando 

estabelecido nas suas três condições elementares, torna-se o inverso e validador 

do DDE (BODDEWYN, 1983). 

 

De acordo com Dunning (1988), o significado do Paradigma Eclético é a pesquisa 

dos critérios adotados por EMNs que tomam a decisão de realizar IDE em certo 

país hospedeiro através de suas vantagens competitivas específicas. Há um tripé 

de propriedade, localização e internalização que é conhecido pela taxionomia OLI 

(‘Ownership, Location, Internalization’). 

 

Calvet (1981) cita que o IDE possui uma natureza transitória e perecível até a 

obsolescência da barganha, na qual levará inevitavelmente ao desinvestimento. 

Estudos de caso sobre DDE em regra permanecem sigilosos pelas corporações, 

porque muitos executivos consideram desinvestimento sinal de ineficácia 

(McDERMOTT, 2010). 
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Boddewyn em 1985, através de uma série de pesquisas, experiências adquiridas 

nos estudos, com excelentes e atualizadas teses sobre DDE, sugeriu um tripé para 

a Teoria de DDE (McDERMOTT, 2010). 

 

Boddewyn (1985) notifica três pontos: (i) a EMN deixar de ter a posse de uma rede 

competitiva especifica de vantagens; (ii) a EMN não considerar vantajoso e rentável 

a internalização no país hospedeiro de suas vantagens competitivas específicas; 

(iii) a EMN já não considerar lucrativo internalizar sua rede de vantagens 

competitivas específicas no país hospedeiro. 

 

 

1.1.3. Estratégia de Centralização e Descentralização a Decisão DDE 
 

As teses que emergiram do século XX foram balizadas em cinco principais 

variáveis de dependência da EMN em relação ao DDE com hipóteses confirmadas 

por pesquisa quantitativa com forte correlação estatística não paramétrica com 

validação das amostras por qui-quadrado e Kolmogorov-Smirnov (DUHAIME; 

GRANT, 1984). 

 

Os autores confirmaram as três primeiras hipóteses que estavam relacionadas são 

predominantes na decisão de DDE: (i) a força dos indicadores financeiros e 

econômicos da firma no país de acolhimento; (ii) o porte econômico e capacidade 

de concorrência da firma; (iii) a interdependência tecnológica da firma subsidiaria a 

ser alienada com as outras firmas da EMN. As outras hipóteses não foram 

confirmadas e estavam relacionadas ao: (iv) o histórico de crescimento econômico 

da firma e do ambiente em que ela está inserida; (v) ao apego gerencial do alto 

escalão a firma e o país de acolhimento (DUHAIME; GRANT, 1984). 

 

Young et al. (2001) discorre sobre as reestruturações das companhias são 

influenciadas pela globalização, que refletem e influenciam na decisão de DDE nas 

subsidiárias. Ele parametriza quatro tipos de reestruturação e desinvestimento que 

são o financeiro, de portfólio, organizacional e geográfico. 

 

A reestruturação e DDE do tipo financeira se relacionam com mudanças de 

governo, relações e regras de governança com acionistas e mercados financeiros. 
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Para portfólio significa a relação com os concorrentes e as possíveis aquisições, 

fusões, alianças e ‘joint ventures’. DDE e reestruturações do tipo organizacional 

ocorrem por trocas de alta gestão e reestruturação organizacional. A decisão 

geográfica é baseada em atratividade de operações internacionais otimizadas em 

logística (YOUNG et al., 2001). 

 

A fronteira atual mais adequada ao regime econômico capitalista financeirizado, 

conforme Berry (2010) converge na lógica de estudos sobre decisão de DDE que 

se aprofundam nas causas das alocações dos recursos escassos com o ponto de 

vista da firma em outro produto e em outros mercados. Segue a lógica do modelo 

de melhores retornos e oportunidades para o recurso gerado pela própria 

corporação. 

 

No entanto, as estratégias da firma tanto para IDE como para DDE desempenham 

um papel decisivo no crescimento da organização, porque o recurso da firma 

precisa ser investido na lógica de máxima eficiência e nas melhores perspectivas 

de crescimento firme da nação (BERRY, 2010). 

 

O modo de irreversibilidade, ou falta de regramento para as barreiras de saída, 

torna-se anfitrião de incertezas no IDE. Quando ocorre o contrário, a decisão de 

DDE pode envolver redução dos níveis de emprego, perda de competitividade e 

dificuldade de consolidação das operações da empresa no local geográfico 

(BERRY 2010). 

 

Os resultados da pesquisa de Song (2013) confirmam que os investimentos 

irreversíveis e os ambientes incertos têm correlações intimas com a probabilidade 

de uma decisão de DDE da subsidiária do país de acolhimento. 

 

Pesquisas de Berry (2010) se aprofundam nas escolhas estratégicas globais de 

IDE e DDE, cruzando gestão estratégica e negócios internacionais das EMNs. 

Mostram ainda que seus impactos gerados pela opção da produção de baixo custo 

e novas oportunidades de mercado se abrem em países estrangeiros, haverá uma 

melhor utilização dos recursos em investimento da firma. Estas oportunidades são 
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susceptíveis a influenciar na decisão da EMN em substituir as atividades no 

mercado doméstico, alienando operações dos países de origem. 

 

A produção de baixo custo fica definida como a possibilidade de deslocação e 

substituição das atividades da cadeia de valor sem afetação dos recursos e 

conhecimento da EMN (BERRY, 2013). No entanto, para setores de infraestrutura 

há um baixo impacto nesta variável. 

 

Enquanto, Berry (2013) valida hipóteses para as oportunidades de mercado da 

EMN, deve ser avaliado o conflito e o tempo demandado para administrar o novo 

mercado em relação aos recursos que a firma utiliza como restrição de tempo de 

gestão em todos os mercados. 

 

 

1.2.   Fatores de Firma 

 

As variáveis endógenas de Fatores de Firma são relacionadas com a Visão 

Baseada em Recursos (RBV), distância psíquica e Regras de Competição com 

uma relação com o setor de saneamento. 

 

 

1.2.1. Visão Baseada em Recursos – RBV (Resource-Based View) 
 

De acordo com Barney (1991), o RBV é baseado na capacidade de menor custeio 

total da empresa. Considerando a concessão pública para operação de uma 

empresa dos Sistemas Públicos de Abastecimento de Água Potável (SAA) e 

Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário (SES) apropria-se esta racionalização 

do custeio como meio para atingir a viabilidade econômica do negócio. 

 

Existem vantagens específicas que competem a uma organização (FORSGREN, 

2013). Em empresas que operam concessões públicas de água e esgoto, estas 

vantagens competitivas sistêmicas provêm desde a captação de água bruta em um 

manancial perpassa todo o ciclo de saneamento chegando até a cobrança da 
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prestação dos serviços fornecidos de água tratada e afastamento do esgoto 

sanitário. 

 

Mesmo que este conhecimento e recursos sejam distribuídos na corporação de 

forma heterogênea, a existência desta coordenação de atividades econômicas 

internalizadas e interligadas constitui um fundamental motivo para a existência da 

empresa (BUCKLEY; CASSON, 1976). 

 

Este custo de transação e diferencial tecnológico de uma EMN replica no interesse 

que o ciclo de saneamento e a estratégia de SAA e SES de uma Empresa de 

Saneamento Ambiental possuem para uma Visão Baseada em Recursos 

(CANTWELL, 1989). 

 

Esta coordenação de atividades segue a classificação de Barney (1991) sobre 

distribuição destes recursos de firma classificados em: Capitais Patrimoniais 

Físicos; Recursos Humanos e Sistemas Organizacionais e de Gestão.  

 

Acrescentando aos estudos investigados por Penrose (1959) que o desempenho 

econômico da firma provém do fortalecimento interno das competências e 

capacidades corporativas de aprendizado. 

 

Barney (1991) complementa Edith Penrose que há uma estratégia competitiva 

sustentável com o modelo de tomada de decisão que observa os recursos em 

Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização, conhecida como a Análise VRIO. 

 

No contexto do setor de saneamento, o produto fornecido água potável e esgoto 

sanitário é fácil entender a Estratégia e Vantagem Competitiva setorial tenha nos 

recursos do RBV a dificuldade de imitação, impossibilidade dos produtos serem 

substituídos, a raridade consistindo em ser uma concessão de exploração 

exclusiva de um bem público e o quanto é valioso sua infraestrutura instalada nos 

SAA e SES. 
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1.2.2. Distância Psíquica 
 

A Escola Nórdica de Negócios Internacionais, representado pela Universidade 

Sueca de Uppsala, fez extensas pesquisas empíricas do comportamento de 

empresas envolvidas em transações internacionais a partir da década de 1970, 

pesquisadores como Hörnell, Vahlne e Wiedersheim-Paul, em 1973; Johanson e 

Wiedersheim-Paul em 1974; Johanson e Vahlne que consolidaram em 1977 o 

modelo de internacionalização de empresas conhecido como o “Modelo de 

Uppsala” (HILAL; HEMAIS, 2003). 

 

O modelo tem validação ocorrendo à internacionalização da empresa se expandir 

em um país de cada vez, e concentra-se no gradual incremento de conhecimento 

no país hospedeiro da EMN. A firma, com o desenvolvimento do mercado externo, 

se compromete concomitantemente com o país e em crescente intensidade com 

este mercado externo desenvolvido (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 

Em concordância com Vahlne (1977; 2009) o “Modelo de Uppsala” inicial e o 

revisitado provém das premissas que empresas decidem internacionalizar-se 

devido a incertezas em relação à lucratividade em determinado tempo no país de 

nascimento e que se encontra instalada. Entretanto, a decisão é carregada de 

incertezas, e devido à imperfeição das informações em relação ao novo país 

hospedeiro do IDE. 

 

Acadêmicos de Uppsala entendem que no processo de internacionalização as 

firmas buscam mercados que possuam características similares e aplicam modelos 

similares, síncronos e em etapas incrementais, que validam o modelo. A decisão 

sequencial dos mercados compreende o gradualismo na escolha de países cada 

vez mais distantes psiquicamente, à medida que a firma ganha experiência em 

suas operações internacionais em países com menor distância psíquica, 

principalmente, culturais (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 

A distância psíquica consiste na amplitude de múltiplos fatores que diferenciam, 

interferem e têm potencial de criar ruídos nas informações entre a sede e a 

subsidiária, tais como a distância geográfica e a linguagem, podendo envolver 
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diferenças culturais, políticas, sociais, econômicas, pode exemplificar tais fatores 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2009). 

 

Contemplando as operações de saneamento realizadas por EMNs no Brasil houve 

o IDE para as concessões totais, maturação e decisão do DDE. Boddewyn (1983) 

parte deste ponto que existem incertezas provenientes da decisão do gestor, grau 

de adaptação e diferenças culturais das localizações onde houve as concessões 

das empresas operadoras de SAA e SES. Esta etapa é locada no Compromisso 

Pessoal do Fluxo do Processo de Desenvolvimento do DDE. 

 

 

1.3. Institucionalismo 

 

Definindo que o Estado é a instituição que traduz a força máxima da racionalidade 

humana organizada política, social e juridicamente e que ocupa um território 

definido para manter a paz entre os cidadãos (HOBBES, 1651). 

 

No entanto, dentro do sistema econômico capitalista, a finalidade do Estado 

Nacional é assegurar prosperidade da sociedade com aplicação de políticas 

indutivas e distributivas, arbitragem de alocação de recursos escassos, mesmo que 

orçamentários, e mantendo o equilíbrio entre capital, trabalho e condições de 

desenvolvimento da nação (COMPARATO, 2010). 

 

O institucionalismo em consonância com Lazzarini (2011) relaciona a natureza da 

EMN e pragmaticamente adequa interfaces organizacionais nos países 

hospedeiros e as instituições destes países, portanto, não é assim porque sempre 

foi assim; é considerar o ambiente como um todo e como critério para tomada de 

decisão do investimento de capital. 

 

North (1990) aprofunda que para a Nova Economia Institucional (NEI) fica 

impossível promover mudanças em atitudes, dinâmicas e idiossincrasias na matriz 

institucional de comportamento de um país, sem que as EMNs estabeleçam um 

laço e legitimidade institucional com o país. 
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Para entender os princípios da NEI é preciso relembrar os argumentos históricos 

de Max Weber (1904) que sistematiza as instituições e suas relações no espírito – 

‘Geist’ e influencias com o conjunto da sociedade. 

 

Em seu livro seminal, Weber definiu a noite polar de escuridão gelada um 

simbolismo da burocracia e como esta é a moldura que incrementa a racionalidade 

com uma gaiola de ferro – ‘Stahlhartes Gehäuse’ da sociedade. A somatória entre 

sociedade, a burocracia e o conjunto das instituições da nação cria, por fim, a 

vocação – ‘Beruf’ que interliga a pessoa à sociedade, com a instituição e o Espirito 

– ‘Geist’ do Capitalismo de cada país (WEBER, 1904). 

 

Considerando em outra perspectiva, a economia como ciência social possui uma 

historicidade de iniciado e determina a escalada darwinista evolucionista capitalista 

por Torstein Veblen (1899), com a competição e a Teoria da Classe Ociosa. Esta 

teoria diz que as pessoas possuem seus grupos de referência, e como tal desejam 

ser reconhecidas como melhores que os outros. 

 

Em consonância com Cruz (2014), a teoria Vebleniana é à base do pensamento 

institucionalista onde surge a financeirização da riqueza, a propriedade absenteísta 

que indiretamente suporta a EMNs no século XXI, pois, o dono do negócio não é 

quem cuida exatamente do negócio. 

 

O primórdio evolucionista de Veblen vai desde a propriedade barbará feminina, o 

emergir da vida pecuniária, passa pela valorização do consumo e lazer conspícuo e 

finaliza com o nascimento e consolidação das marcas e instituições para suportar 

esta escalada da NEI (CRUZ, 2014). 

 

Retomando o NEI na atualidade, considerando as Organizações como se organiza 

o sistema econômico, e as Instituições sendo um mais amplo que as 

organizações e controladoras do funcionamento da sociedade em um país. 

 

Elas estudadas por vários pontos de vista e propósitos na NEI, são identificados e 

selecionados três graus de análise da empresa que podem ser na abordagem de 
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Psicologia Social, a Estrutura Organizacional e na Análise Ecológica (SCOTT, 

2003). 

 

Introduzindo Scott (2003), existem três perspectivas diferentes que crescem sobre 

organizações. A Organização Racional que é militarizada e busca cumprimento 

de metas. A segunda organização emergente é a Organização Natural em um 

sistema social forjada no consenso ou conflito e busca sobreviver. A terceira 

organização é a Organização em Sistema Aberto que são coalização de 

interesses diversos que se juntam para participação incorporada em um amplo 

objetivo ambiental como fundo. 

 

Na abordagem de Scott (2014) as instituições são arranjos, novamente em 

conjunto de três, classicamente conhecidos como os três pilares das instituições 

contemporâneas, sendo esta moldura de elementos analíticos descrita a seguir. As 

instituições atuais incluem Regulação, Normatização e Cognição-cultural que juntos 

com atividades e competências essenciais e recursos, entregam estabilidade e dá 

sentido a vida social. 

 

Os ingredientes centrais da instituição são simbólicos, tais como, normativos, 

sistemas legais e até mesmo a cultura organizacional; e envolvem também 

comportamentos e recursos naturais, assumindo uma funcionalidade e 

impessoalidade. As instituições se comportam com equilíbrio e fornecem estímulos, 

diretrizes e recursos tanto para ir de encontro com uma necessidade, como para 

constranger ou proibir uma ação (SCOTT, 2014). 

 

O Pilar Regulatório é definido e distinguido pela ênfase dada para os processos 

institucionais de fixação de regras explícitas de regulação, monitoramento, além 

das atividades de sanção. Nesta concepção, os processos regulatórios envolvem a 

capacidade de estabelecer regras, fiscalizar a conformidade dos outros para eles, 

e, se necessário, manipular sanções-recompensas ou punições-em uma tentativa 

de influenciar o comportamento futuro. Cientistas políticos salientam que a 

formalização do sistema de regras, ou arcabouço, é uma continuidade cujos 

valores se apoiam em três dimensões que são a obrigação e crença de 
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cumprimento, a precisão e aplicação da especificidade inequívoca das regras 

(NORTH, 1990), e a delegação de garantida da autoridade. 

 

O Pilar Normativo é resguardado e enfatizado por um segundo grupo de 

acadêmicos de sociologia. A ênfase aqui da Instituição Contemporânea é colocada 

sobre regras normativas que introduzem uma prescritiva, avaliativa e dimensão 

obrigatória na vida social. O pilar normativo são sistemas normativos que enfatizam 

tanto valores como normas. Considerando a definição de valores como conceitos 

de preferido ou o desejável, juntamente com a construção de padrões aos quais 

estruturas ou comportamentos existentes podem ser comparados e avaliados. 

Normas especificam conceitualmente como as coisas devem ser feitas; eles 

definem meios legítimos para perseguir fins valor (SCOTT, 2003). 

 

O Pilar Cognitivo-Cultural é a terceira definição defendida por antropólogos, 

como Scott (2003), ressaltando a centralidade de elementos cultural-cognitivos de 

instituições: das concepções compartilhadas que constituem a natureza da 

realidade social e da criação das estruturas através das quais o significado é feito. 

Atenção para a dimensão cultural-cognitiva das instituições é a principal 

característica distintiva do neoinstitucionalismo dentro da sociologia e estudos 

organizacionais. Estes institucionalistas criteriosamente definem e elevam 

dimensão cognitiva da existência humana como Pilar das Instituições. 

 

Embora as organizações cresçam baseadas em procedimentos, métodos e 

processos de trabalho tecnologicamente definidos para garantir a sofisticação, 

confiabilidade, o desempenho e a competitividade de produtos e serviços; 

posteriormente e com sua maturidade requerida, assumem a credibilidade e 

legitimidade das Instituições Contemporâneas e suas crenças enraizadas (SCOTT, 

2003). 

 

O pilar regulatório é o predominante para o saneamento tarifado, pois, o arcabouço 

legal federal, foi o formador de ambiente político institucional com previsibilidade de 

investimentos, mas que por outro lado, após a nova lei federal, tem possibilidade 

de indução a decisão de DDE. 
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Os aspectos institucionais contornam o modelo proposto e são baseados por 

Ambientes de Negócios e Condições Macroeconômicas que servem como pilar 

para o IDE e sua maturação, ou induzem ao DDE. 

 

 

1.4. Esquema Síntese Suportado pelas Teorias 

 

Após a revisão de literatura de Desinvestimento acompanhadas dos fatores de 

firma e abordagem de institucionalismo, correlacionado com a questão de 

pesquisa, esta dissertação propõe o um fluxograma com as teorias sobre DDE para 

análise: 
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Figura 3 – Síntese da literatura de DDE 

Fonte – O autor 

 

 

O constructo representado pela síntese da literatura cria a moldura preliminar aos 

estudos de campo mostrando que os fatores da firma, o institucionalismo e o 

ambiente de negócios como centrais ao ciclo de DDE. 
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A síntese proposta considerando que a DDE tem influência dos Fatores de Firma 

da EMN, que é uma variável endógena, e dos fatores de Institucionalismo e 

Assimetria Setorial, que são consideradas variáveis exógenas. 

 

Este resumo esquemático é baseado nas lentes do referencial teórico 

considerando os seguintes pontos. O ambiente de negócios que é formado pelos 

aspectos institucionais em termos de estabilidade, regulação, barreiras de saída e 

irreversibilidade tiveram um impacto na decisão de DDE das EMNs estabelecidas 

no Brasil. Adicionalmente, os aspectos macroeconômicos traduzidos pelas 

variáveis de crescimento econômico (PIB), taxa de câmbio, tamanho do mercado 

consumidor também tiveram influência na decisão de DDE. 

 

Por fim, aspectos endógenos da EMN, que estão relacionados aos seus recursos 

(solidez financeira e interdependência tecnológica) e a distância psíquica 

impactaram na tomada de decisão para a DDE. 

 

Nota-se que pressupõe que estes fatores internos e externos podem ter uma inter-

relação entre si, sendo uma interação mais complexa. Todos estes fatores foram 

considerados na elaboração do instrumento de coleta de dados que será detalhado 

no próximo capítulo. 

 

Entretanto, observa-se que nesta síntese não considera a escassez de recursos 

externos de longo prazo com o objetivo de modernizar o Brasil através de IDE 

como fator relevante à internacionalização do setor de saneamento. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Projeto Metodológico 

 

O projeto metodológico desta dissertação descreve todas as etapas previstas e as 

necessidades de aplicação de padrões para inquirir e investigar o modelo proposto 

da dissertação pelo pesquisador de maneira sistemática (MERRIAN, 2009). 

 

A ilustração a seguir orienta abordagem separada em seis etapas do fluxo 

metodológico aplicado, tem o objetivo de possibilitar replicabilidade e rigor proposto 

ao desenvolvimento da dissertação: 

 

 

 

Figura 4 – Funil Metodológico Replicador 

Fonte – Adaptada pelo autor 

 

 

A Epistemologia e Ontologia como forma de produção do conhecimento, que 

emerge desta dissertação, foram registradas com a necessidade de se conhecer o 

fenômeno específico que ocorre no momento presente, no setor econômico 

específico de Saneamento Ambiental na modalidade Tarifada, e a singularidade 

existente do setor com a decisão DDE. 
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subjetividade, autoridade e maturidade dos entrevistados, além da percepção do 

pesquisador. 

 

Os conceitos de Epistemologia como a natureza do conhecimento e Ontologia 

como a natureza da realidade (MERRIAN, 2009), tornaram as duas escolhas 

provenientes das ciências sociais, segundo Burrel e Morgan (1979 – pg.67) que 

serão as opções do mestrando na procura do conhecimento a ser adquirido para a 

decisão de DDE. 

 

A Abordagem da pesquisa é qualitativa com forte contextualização de dados 

secundários de órgãos multilaterais como os fornecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e Banco Mundial sobre IDE, além de pesquisa em 

profundidade documental das especificidades que criam assimetria de 

conhecimento do setor para caracterizar uma visão holística das proposições feitas 

pelo pesquisador com seu viés profissional. 

 

Aplicando Malhorta (1993 pg.70), esta dissertação também fez a exploração 

heurística, justificando e afastando ao máximo o viés profissional do pesquisador. 

O objetivo de procurar as soluções e avaliar as proposições da dissertação, 

compatibilizada as teses que emergiram da fundamentação teórica, também 

complementada pela investigação do comportamento e atitudes dos gestores das 

EMNs que motivaram a decisão do IDE e posterior DDE. 

 

O Método da Pesquisa segue diretriz de baseada em pesquisas documentais e 

bibliográficas de publicações com origem econômica e técnica proveniente de 

setores mais específicos do setor de Saneamento Ambiental que contribuíram para 

formação do cenário, aprimoramento da moldura e conjuntura em profundidade das 

especificidades do setor. 

 

Todo o texto documental pesquisado consistiu na edificação da prática diária dos 

profissionais do setor, independente do autor e do seu contexto no momento da 

produção. Pode ser assim os relatórios com objetivos específicos e particulares, e 

mesmo documentos secundários, tais como artigos, escritos por especialistas que 
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indiferentemente de estar ou não nos eventos descritos. No entanto, incorporaram 

informações de terceiros para elaboração de documentação pertinente. 

 

A fundamentação teórica formatou os conceitos diretivos que são referencias dos 

constructos teóricos de Gestão Internacional de empresas, portanto, foram 

basilares na definição de um modelo inicial proposto de análise da dissertação. 

Especialistas que trabalham no setor contribuíram na formatação das questões 

semiestruturadas, seguindo as bases da ferramenta Delphi, que objetivam além do 

questionamento um planejamento prospectivo, que permita emergir novas ideias 

sobre os motivos do DDE (KAYO; SECURATO, 1997), seguindo o fluxograma 

abaixo: 

 

 

 

Figura 5 - Fluxograma Pesquisa Campo com Metodologia Delphi 

Fonte – Autor 
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Foram elaboradas cinco questões semiabertas no roteiro de entrevista (Anexo 4) 

para os respondentes incorporarem grande liberdade para discutir os pontos 

levantados. As questões foram diretivas, mas houve liberdade de opiniões dos 

entrevistados sobre o tema DDE. 

 

A Técnica de Coleta incluiu o estabelecimento dos limites para estudo, à coleta de 

informações por meios dados primários como observações e entrevistas com 

roteiro semiestruturado; além de dados secundários como documentação e 

materiais visuais. 

 

Com posse de dados secundários e de jornais com reportagens contemporâneas 

para evidenciar a decisão DDE efetuados pelas EMNs do setor de saneamento 

(DUHAIME; GRANT, 1984), aliado à pesquisa documental setorial e lentes teóricas 

de internacionalização de empresas, o pesquisador foi a campo com o questionário 

estruturado, gravando as entrevistas para uma melhor observação nos outros 

signos de comunicação da entrevista, que a princípio são as existentes no 

referencial teórico de DDE. 

 

A dissertação tem transcrição externa de todas as entrevistas gravadas, o motivo é 

para mitigação do viés interpretativo do discente e reduzir sua experiência 

acumulada no setor que trabalha. 

 

O rigor metodológico foi confirmado com a publicidade anterior do questionário 

semiestruturado, assim como estabelecimento do protocolo com assinatura dos 14 

entrevistados previstos para registro de informações, divulgação de uma sinopse 

da pesquisa proposta, credibilidade e acreditação da amostra pesquisada 

(CRESWELL, 2010). 

 

Na coleta de dados foi forjado o estabelecimento do problema de falta de atração 

de recursos privados internacionais. A estratégia de investigação utilizada à 

metodologia de grandes espirais – ‘Grand Retour’ para as menores espirais com 

aprofundamento e incremento de especificidades dos questionamentos – ‘Petit 



46 
 

 
 

Retour’ buscando a verdade histórica e cientifica através dos entrevistados que 

tiveram alto poder decisório no processo de IDE e DDE. 

 

Houve um diagnóstico prévio disseminado, divulgado e repassado por correio 

eletrônico ao entrevistado que possui características de alto poder decisório no 

momento em que houve DDE. 

 

Esta disseminação da proposta de dissertação possibilitou a formulação de 

estratégias, desenvolvendo, ampliando, compreendendo e avaliando o período 

pós-tempo pelo entrevistado do fenômeno da decisão do DDE. 

 

O planejamento de entrevistas foi baseado em relatos de pessoas com distintas 

participações institucionais no processo, sendo definidos entrevistados que 

construíram o ambiente atual, representantes com experiência na gestão de 

empresas que fizeram o ciclo parcial e/ou totalmente de IDE e DDE. 

 

Ponto fundamental da pesquisa qualitativa em profundidade é a abordagem 

sigilosa dos fatos, onde os entrevistados podem ser nominados, mas em nenhum 

momento foi individualizada a opinião de expressão. 

 

No roteiro de entrevistas foi planejada uma abrangência direcionada de todas as 

partes interessadas e motrizes que construíram o momento atual em que está 

ancorado o setor. 

 

Foi estruturada a entrevista segmentada com diferentes pontos de vista e 

conhecimentos acumulados. Foram planejados três representantes do Governo, 

sendo dois do Executivo Federal locados no Ministério das Cidades na época dos 

marcos subnacionais e que foram atores decisivos na montagem do atual marco 

nacional para o setor de Saneamento Ambiental, e um Deputado Estadual de São 

Paulo que representa o setor. 

 

Também foram entrevistados dois representantes de entidades de classe, uma 

com a visão geral de todos os interesses do setor, e a outra entidade com a visão 

dos empresários privados nacionais e internacionais do setor de Saneamento. 
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Seis executivos ou representantes de conselho de administração de empresas que 

fizeram o ciclo completo proposto ou parcial na emoldurado na dissertação com os 

períodos de Depuração, de Vida Útil e de Processo de Desgaste de IDE. Sendo 

que três executivos de empresas nacionais que incorporaram as vendas das 

operações internacionais destas empresas, que foram denominados ‘outwards’, e 

três com experiência em EMNs entrantes, denominados ‘inwards’. 

 

E por fim, três acadêmicos com ampla experiência no setor, sendo dois 

especialistas em Economia de Saneamento, e um acadêmico com experiência 

técnica e regulatória setorial. 

 

A Análise dos Dados dentro das múltiplas componentes extraiu com o máximo 

rigor o sentido e juízo de valor dos dados dos textos e entrevistas em profundidade 

com imersão ao processo de compreensão dos dados, do específico para o 

generalizado, entendendo, prevendo e predizendo quais fatores causam o 

fenômeno com o mínimo viés ideológico do pesquisador (DENZIN, 1984). 

 

A aplicação do software Atlas-ti na pesquisa qualitativa fomenta oportunidades de 

emergir novos códigos que após organizações de dados e análises podem criar 

novas significações e com análises hermenêuticas interpretativas, podendo 

formatar novas proposições, desde que com detalhamento do caminho e 

evidências das entrevistas descritas contextualizadas. 

 

Outra ferramenta apropriada como forma de investigação baseada em uma 

autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes deste grupo social, no caso 

do setor econômico Saneamento Ambiental tarifado. 

 

Fundamental delimitar que o projeto desta pesquisa qualitativa é uma dissertação 

fundamentalmente fenomenológica e como nos aprofundaremos atentos às 

entrevistas semiestruturadas. 

 

Na Seleção de Corpus é o Ambiente Local, o Roteiro de Atividades de Campo e o 

Plano de Ação onde foi definido na formatação e aprovado na qualificação. É 



48 
 

 
 

predominante a logística e operacionalização detalhada da dissertação, que até 

então, conteve o plano geral da pesquisa exploratória qualitativa, com a descrição 

e planejamento de atividades e prazos provindos da qualificação. 

 

 

2.2.  Dados de Campo 

 

2.2.1. Plano de Ação da Seleção de Corpus 

 

Importante parte da pesquisa foi a Coleta de Dados de Campo. No campo a 

metodologia utilizou ferramentas de gestão 5W e 2H – “What?, Where?, When? 

Who? Why?; How? How Much?”; retificadas pela ISO9000 (2000), que reconheceu 

o Tratado sobre Oratória de Quintilianus 30 D.C e o hexágono exitoso da 

comunicação (VASCONCELOS, 2012); com objetivo de planejar as entrevistas 

para facilitar a tabulação dos resultados via Atlas-ti. 

 

Do plano inicial apresentado na qualificação até a dissertação houve alterações no 

modelo inicialmente proposto e uma divergência entre a quantidade de 

entrevistados previstos pelo Plano de Pesquisas e o efetivamente realizado. Foram 

planejadas 14 entrevistas e realizadas 11 entrevistas, ou seja, 78,5% do previsto, 

além de o modelo ser simplificado buscando a parcimônia. 

 

Aplicou-se a metodologia Delphi, com dois profissionais com experiência 

reconhecida no setor que foram escolhidos para a montagem conjunta do 

questionário com o pesquisador. O mestrando alinhou o tema e os referenciais 

teóricos utilizados com os profissionais, inclusive apresentou o Esquema Teórico 

Revisado de Desinvestimento (figura 3). Em seguida, em conjunto foram 

elaboradas e propostas as cinco questões semiestruturadas observando as 

variáveis do modelo proposto (Anexo 4). 

 

Com o questionário foram formulados os múltiplos grupos e suas respectivas 

abordagens críveis e pontos de vista sobre a questão de pesquisa. Foram 

levantados nomes com experiência reconhecida no grupo pré-formatado pela 



49 
 

 
 

equipe Delphi, que pudessem agregar ao conteúdo pesquisado informações e 

experiências. Chegou-se ao quórum de especialistas. 

 

Em síntese (Tabela 1), os 11 especialistas entrevistados foram – 2 representantes 

de Governo; 2 representantes de Entidades de Classe; 2 representantes de 

Executivos de Empresas Nacionais; 3 representantes de Executivos de Empresas 

Internacionais; 2 representantes Acadêmicos. 

 

Tabela 1 - Visão Geral dos Entrevistados 

 

 

 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao modo de obtenção das entrevistas semiestruturadas 9 foram 

realizadas pessoalmente, 1 entrevista realizada por telefone/Skype e 1 entrevista o 

especialista preferiu responder por escrito. 

 

Inclusive, fica registrado que custos parciais da metodologia foram patrocinados 

pela Associação dos Engenheiros da Sabesp que demonstrou interesse na 

pesquisa pelo seu pioneirismo, com a escolha para o patrocínio da etapa de coleta 

de dados e análises. 

 

Os entrevistados foram convidados por carta oficial (Anexo 1), enviada pelo 

orientador, explicando os motivos, a forma da pesquisa e a confidencialidade das 

informações para pesquisa acadêmica. 

 

Unidades

Hermenêutcas

1 A1 Brasileira Prof. Mest./Dout. ESPM Prof. FGV. Consultor e pesquisador MC

Prof. Graduação Mackenzie Ex-Presidente Abes-SP e

e Univ. S. Judas Tadeu Ex-Superintendente Sabesp

3 EC1 Brasileira Diretora Executiva Abcon/Sindcon Ex-Gerente Lysa

Ex-Presidente AESabesp e

ex-Diretor Sind. Eng. SP

Ex-Diretor Assuntos Institucionais Ex-Presidente Caesb e

Min. Cidades Presidente da Abes-DF

6 G2 Brasileira Ex-Deputado Estadual SP Ex-Diretor Sabesp, Engenheiro, Advogado

7 EI1 Franco-Brasileira Ex-Presidente LYSA América Latina Consultor e ex-Gerente Dumez

8 EI2 Argentina Ex-Diretor LYSA Argentina Consultor Abcon/Sindcon

9 EI3 Brasileira Ex-Presidente Águas de Amazonas Ex-Diretor Sabesp e Consultor

Proprietário da Empresa Latin Consult de Planejamento

prestadora de Consultoria Internacional

Ex-Diretor Empresa de Consultoria

e Gerenciamento em Saneamento

Ex-Presidente Águas de Amazonas

Ex-Presidente Fundador Caemo

11 EO2 Brasileira Sócio de Empresa Sino-Brasileira Miya-BBL

EC2

Brasileira

Brasileira
Entidades de Classe

Executivos In

Executivos Out

Classistas

Academia

Governo
G1

EO1 Brasileira

Academia
A2

Governo
Brasileira

Executivos

5

10

2

4

ID Grupo Nacionalidade Ocupação Principal Experiências no Setor

VISÃO GERAL DOS ENTREVISTADOS

Entrevistados
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As datas foram agendadas e elaboradas nos escritórios dos mesmos, ou em 

recintos públicos de escolha em comum acordo entre mestrando e entrevistados.  

 

2.2.2. Validação das Entrevistas Transcritas 
 

Etapa que trouxe incremento ao projeto metodológico foi à obtenção da validação e 

confiabilidade dos dados da entrevista para rigor da informação e busca da 

autenticidade do pesquisado (BASHIR et al, 2008). 

 

Para Bashir, Afzal e Azeem (2008) validação além da confiabilidade aprimora a 

pesquisa qualitativa sendo concreto, plausível e reforça confiabilidade dos dados. 

 

Validação e Confiabilidade são problemas que têm sido descritos intensamente pelos 
defensores de pesquisadores quantitativos. A validade e as normas do rigor que são 
aplicadas na Pesquisa Quantitativa não são inteiramente aplicáveis à Pesquisa Qualitativa. A 
Validade na pesquisa qualitativa impera ser fundamentada em dados plausíveis, 
creditáveis e fieis; e, portanto, precisa ser defendida, quando desafiado (BASHIR; AFZAL 
& AZEEM, 2008. pp.35, tradução nossa). 

 

Com a busca do rigor na pesquisa qualitativa, foram validadas as entrevistas 

transcritas e enviadas através de outra carta oficial (Anexo 2) para confirmação e 

validade das informações a dez dos onze entrevistados. No caso de um 

entrevistado que respondeu o questionário semiestruturado por escrito, ficaria 

redundante enviar para validação. 

 

 

2.2.3. Ambiente de Análise Informatizado CAQDAS 

 

‘Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software’ – CAQDAS é a sigla para 

Análise de Dados Qualitativos Assistida pelo Computador. No caso desta 

dissertação foi utilizado o software Atlas-ti versão 7.1.8 Trial. Relembrando, a 

ferramenta surgiu na década de 1980 para facilitar análises de dados em pesquisas 

qualitativas pela metodologia ‘Grounded Theory’ (BANDEIRA-DE-MELO, 2006). 

 

No caso desta pesquisa qualitativa, o software foi utilizado para buscar a rápida 

organização e correlação de citações para compreensão do fenômeno de DDE, 

ocorrido no setor de Saneamento Ambiental modalidade Tarifado em meados da 

década de 2000. 
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2.2.4. Concepções Adotadas para Análise Fenomenológica 
 

A primeira versão de análise foi com a montagem de uma única Unidade 

Hermenêutica – UH, sendo inseridas as 11 transcrições e anotadas mais de 800 

citações no software Atlas-ti. No entanto, a análise não transcorreu, pois havia 

limites do software para a versão Trial que é utilizada para testes e aprendizado. 

 

As barreiras impostas para montagem dos modelos de análise, que impediu o 

avanço da análise de conteúdo na Versão 1 são: 10 textos, que no projeto de 

pesquisa são as entrevistas em profundidade. Outro restritor foi à quantidade de 

citações, com limite de 100 citações. 

 

Desde então, surgiu uma nova versão, que é a utilizada para a Análise de 

Conteúdo das 11 entrevistas. A concepção formulada seguiu a elaboração deste 

modelo real, da figura 5 a seguir, adotado: 

 

 

 

Figura 6 – Modelo Adotado no Atlas-ti 

Fonte – Dados da pesquisa 
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Com esses pré-requisitos foi adotada uma concepção para possibilitar a melhor 

análise qualitativa dos conteúdos, capaz de ser elaborada com o software sendo 

utilizado em sua plenitude como ferramenta. Com isto, foram criadas cinco 

Unidades Hermenêuticas – 5 UHs com classificação dos entrevistados por grupos 

de especialidade de conhecimentos. 

 

Em cada UH foi analisada cada citação e separada em códigos similares e com 

uma classificação geral por famílias que se correlacionam com as variáveis do 

modelo proposto. 

 

No modelo a estrutura foi organizada em sete ‘layers’ – camadas com seis 

hierarquicamente dispostos e o comentário no mesmo nível da citação. As 

camadas são Unidades Hermenêuticas – UH; após vimos as Entrevistas 

Transcritas – A, EC, EC, EI e EO; outra camada inferior vem às famílias; em 

seguida a codificação e no último nível está à base que é a citação discreta com 

comentários no mesmo nível, se for necessário. 

 

Os modelos analíticos tipo que foram efetuados graficamente na ferramenta Atlas-ti 

possuem o modelo exemplificado a seguir: 

 

 

 

Figura 7 – Tela Atlas-ti Família Ambiente de Negócios da UH Academia 

Fonte – Dados da pesquisa 
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Na figura 7, há um padrão típico de análise gráfica do conteúdo. Neste caso, a 

ocorrido foi na Unidade Hermenêutica de Executivos Out, com toda a arquitetura do 

modelo adotado de análise, aplicado ao conteúdo. Foram 2 entrevistados, e as 

camadas foram agrupadas especializadas em grupos de famílias, e as respectivas 

correlações de codificações provenientes das citações dos entrevistados. 

 

A seguir a Análise de Conteúdo da Decisão de DDE: 

 

 

Figura 8 – DDE com Famílias e Codificações de Executivos Out 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

 

2.2.5. Visão Geral dos Resultados 

 

Prosseguindo, foram lançadas lentes sobre as análises gerais dos dados coletados 

em campo. A coleta gerou um volume de grande magnitude de dados para serem 

tabulados. 
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Os resultados das entrevistas dos especialistas em internacionalização através de 

participação privada no setor de Saneamento Ambiental Tarifado são resumidos na 

tabela 2, que traz uma visão geral do conteúdo pesquisado. 

 

Tabela 2 - Visão Geral do Conteúdo 

 

 

 

Fonte – Dados da pesquisa  

 

 

Os grupos foram divididos e cada análise de conteúdo foi elaborada 

concomitantemente pelo mestrando dentro dos entrevistados pertencentes a cada 

grupo de especialistas em internacionalização de Saneamento. 

 

A análise de conteúdo começou pelas entrevistas com Entidades de Classe com 15 

códigos disponibilizados; depois foram os representantes do Governo com 18 

códigos disponibilizados; a terceira análise elaborada pelos entrevistados da 

Academia e registrados 20 códigos em 23 códigos disponibilizados; e por fim, as 

análises das entrevistas dos executivos. 

 

Executivos foram desdobrados em “Executivos In” com gestores com experiência 

estrangeiras que possuíram operações no Brasil, foram registrados 23 códigos de 

28 códigos disponibilizados. “Executivos Out” empresários brasileiros que fizeram 

internacionalização em suas respectivas empresas. Foi registrado 23 códigos de 30 

códigos disponíveis. 

 

Unidades Códigos Tempo de 

Hermenêutcas Registro/Disponível Entrevista Palavras Páginas

1 A1 57 1 61'23" 8.511 21

2 A2 26 2 37'51" 4.580 12

3 EC1 6 0 37'09" 5.509 15

4 EC2 36 1 por escrito 743 2

5 G1 4 1 11'10" 741 2

6 G2 80 1 60'08" 8.495 23

7 EI1 21 0 59'22" 8.895 21

8 EI2 42 0 31'51" 4.033 11

9 EI3 37 1 41'28" 6.007 15

10 EO1 21 3 57'08" 4.835 13

11 EO2 45 2 58'16" 7.786 18

TOTALIZAÇÃO 6 99 375 12 7h35'46" 60.135 153

Comentários
Número de

VISÃO GERAL DO CONTEÚDO

Academia

Entidades de Classe

6

5

ID Grupo Entrevistados Famílias Citações

Governo

Executivos

Academia

Classistas

Governo

Executivos In

Executivos Out

6

6

6

20/23

15/15

18/18

23/28

23/30
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A estratificação das famílias com características organizacionais do software se 

correlaciona com as variáveis do modelo proposto, além, de novas variáveis que 

emergiram das entrevistas com os especialistas entrevistados. 

 

A análise de conteúdo é feita a partir de citações da entrevista, que gerou da 

especialidade um código geral, ou seja, e segundo Sinkovics & Alfoldi (2010) é a 

definição de conhecimento indutivo. 

 

A nova concepção de utilização do software em 5 Unidades Hermenêuticas para 

análise de conteúdos possibilitou a identificação de 375 citações que foram 

combinadas 30 códigos, demonstrados no quadro 4 a seguir importado 

ilustrativamente do software Atlas-ti. 

 

 

 

Figura 9 – Gerenciador de Códigos do Atlas-ti/Análise de Conteúdo  

UH Executivos Out-6 Famílias-30 códigos-{quantidade de citações} 

Fonte – Dados da pesquisa 
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2.2.6. Reconhecimento e Mitigação de Viés 
 

Nesta pesquisa qualitativa foi tomada a decisão de identificação de possíveis 

vieses, haja vista, o incremento da agilidade gerada pela ferramenta de informática 

Atlas-ti. 

 

Houve organização das informações fornecidas em citações, padronizações de 

códigos foram facilitadas, que possibilitou agrupamento em famílias que se 

correlacionam com variáveis e hipóteses dentro e entre os 4 grupos de 

especialistas formadores de opiniões na dissertação. 

 

O motivo da identificação voltada à mitigação dos vieses é proveniente da 

influencia dos entrevistados em relação ao relatório do pesquisador. Porque os 

especialistas entrevistados dentro do setor; em regra, são colegas de trabalho, 

mestres acadêmicos, ou políticos com retórica acurada. A tabulação está no anexo 

3, para facilitar a visualização da abordagem mitigadora. 

 

Em outra abordagem refreadora de vieses, considerando como base o contexto 

das entrevistas e aceitando outras crenças de abordagem positivista, o 

pesquisador elaborou para cada entrevistado uma análise de discurso, para 

registrar percepções existentes de cada entrevista, conforme seu ponto de vista, 

atendendo Bardin (1977): 

 

Um discurso é determinado pelas condições de produção e pelo sistema linguístico ao qual 
está submetido. Conhecendo-se essas suas esferas de um discurso, pode-se compreender o 
processo de produção de um discurso. “O discurso está situado não só pelo referente como 
pela posição do emissor nas relações de força e também pela sua relação com o receptor. O 
emissor e o receptor do discurso correspondem a lugares determinados na estrutura de uma 
formação social”. (BARDIN, 1977) 

 

Portanto, para cada uma das 11 entrevistas foi elaborado um relatório com Análise 

do Discurso, observando o contexto da entrevista com percepções de cada 

entrevistado com o ponto de vista do entrevistador. Seguindo a linha de 

conhecimento abdutivo (SINKOVICS; ALFOLDI, 2010) para servir de diretriz no 

processo decisório mitigador de viés da dissertação. 
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3. ESPECIFICIDADES SETORIAIS 

 

O setor é estudado em parcimônia com eixo na Economia de Saneamento, através 

de pesquisa documental em profundidade e da concepção legal, que emergiu da 

opinião e o viés do pesquisador. A pesquisa gerou dados secundários que podem 

ser replicados ou refutados, entretanto no propósito de credibilidade e concretude. 

 

O conceito de Saneamento Básico, definido por lei federal, é o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, com abrangência universal e dominialidade local, com características de 

cobrança por serviços tarifados. Enquanto, a limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, e a drenagem de águas pluviais urbanas, são serviços de ordenamento de 

cobranças pela prestação dos serviços realizadas por taxas em impostos 

municipais, seguindo também lógica de poder concedente local dos serviços 

públicos. 

 

Desta definição provém à nomenclatura adotada na dissertação sobre Saneamento 

Ambiental Tarifado como a prestação de serviços públicos que operam Sistemas 

de Abastecimento de Água Potável – SAA e Sistemas Públicos de Esgotamento 

Sanitário – SES. Serviços executados por empresas privadas, públicas, de 

economia mista, ou autarquias. 

 

Após as definições a organização do texto setorial terá sistematização e compendio 

em alinhamento do ambiente de negócios, arcabouço legal de interesse e dados. 

 

 

3.1. Alinhamento do Arcabouço Legal e Regulatório  

 

O setor de Saneamento Ambiental, logo após a redemocratização do Brasil, em 

conjunto com a nova Constituição do Brasil de 1988, não possuía regulamentação 

setorial, mas como concessão pública, tinha a implicação de liberalização 

estratégica e políticas públicas de modernização do Estado para atração de IDE e 

internacionalização por EMN. 
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Atualmente, o Saneamento Ambiental no Brasil é regido por Lei Federal 11.445, de 

5 de janeiro de 2007, que contempla os Sistemas Públicos de Abastecimento de 

Água Potável (SAA), Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário (SES), Sistemas 

Públicos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (SEP) e Sistemas 

Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RSU). 

 

No Gráfico 1, as legislações transversais que atendem ao princípio da 

intersetorialidade federativa sob vigência da Carta Magna atual (BRASIL, 1988). 

Ressalte-se que as leis em cor e grafia alaranjada são exclusivas ao setor de 

Saneamento Ambiental Tarifado no âmbito do ente nacional. 

 

 

 

Gráfico 1 – Linha do Tempo de Legislações Correlatas e Marco Legal Nacional do 
Saneamento Ambiental 

Fonte –Ministério das Cidades (2008) 

 

 

A elaboração do marco regulatório para o setor de Saneamento Ambiental, (Lei 

11.445/2007) comprovou ser a espinha dorsal do arcabouço legal institucional 

brasileiro para o setor. A síntese desta lei organiza economicamente as atividades 

de saneamento em planejamento, operação e controle/regulação dos serviços.  

 

O Planejamento sendo função do poder concedente; a operação realizada por uma 

firma operadora de Sistemas; e o controle sendo o agente regulador técnico e 

econômico, com a Regulação Normativa, Fiscalizatória, Econômica e Tarifária; este 

órgão é independente e tem o objetivo trazer segurança institucional e celeridade. 

LEI 5.318/67
Política Nacional de Saneamento
(PNS) e cria o Conselho Nacional 

de Saneamento (CNS)

LEI 6.528/78
Dispõe sobre as tarifas dos serviços 

públicos de Saneamento Básico e 
da outras providencias

LEI 2.291/86
Extingue o Banco Naconal de Habitação 

(BNH) e dá outras providencias

DECRETO 24.643/34
Código das Águas

DECRETO 7.347/85
Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta (TAC)

PLANASA Artigos 21, 23, 25, 39, 175, 200 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL  de 1988

DECRETO 7.217/10
Regulamentação da Lei 11.44507

LEI 11.445/07
Estabelece diretrizesnacionais para o 

Saneamento Básico e da outras providencias 

PLANSAB/13
Portaria Inter Ministerial 2013. Art.52 da Lei 11.445/07 

LEI 9.433/97
Política Ncional de Recursos Hídricos

LEI 8.666/93
Normas para licitação e contratos 

da administração pública

LEI 8.987/95
Regime de concessão e 

prestação de serviços públicos

LEI 9.074/95
Estabelece normas para outorga e 

prorrogação das concessões e 
permissões para serviços públicos

LEI 9.984/00
Criação da Agência Nacional de Águas (ANA)

LEI Complementar 101/00
Estabelece diretrizes para responsabilidade da 

gestão fiscal

LEI 11.079/04
Normas para licitaçao e contratação de PPP

LEI 11.107/05
Dispõe sobre normas gerais de contratação 

de consórcios públicos

DECRETO 2.612/98
Conselho Nacional de Recursos Hídricos

LEI 12.766/12
Altera a Lei 11.079/04

1930 1970 1990 2000 2010 Linha do Tempo

1º Estímulo Institucional (1995) 3º Estímulo Institucional (2010)2º Estímulo Institucional (1999)

Arcabouço



59 
 

 
 

 

A lei tem diretrizes de universalidade, equidade e participação social; 

complementando a lei, a titularidade de prestação dos serviços e o poder 

concedente sendo sob a responsabilidade do ente municipal, esfera de governo 

constitucionalmente estabelecida, e que inferindo, em regra, possui menor 

capacidade técnica e econômica entre as esferas do poder executivo. 

 

Na realização do planejamento de longo prazo a elaboração é realizada pelo titular 

dos serviços, que são em regra os municípios, e compartilhado pelos Municípios e 

o Estado nas conglomerações urbanas definidas por Lei Estadual de Regiões 

Metropolitanas, através de Planos Municipais de Saneamento. 

 

O arcabouço legal do saneamento, seguindo a lógica de República Federativa do 

Brasil, entre outros instrumentos previu em seu artigo 52 a elaboração pela União 

do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) para a previsão de recursos 

necessários para atendimento e prestação dos serviços. 

 

Apoiado por Belluzzo (2012) a afirmação que o Estado é parte fundamental e 

realiza investimento público direcionadores e estabilizadores da economia da 

nação, pois atua independe das expectativas do mercado privado. 

 

Em outra abordagem, o PLANSAB prevê a prestação deste serviço definida como 

público e essencial à vida, com características de monopólio técnico e econômico 

submetido aos valores constitucionais de descentralização, universalidade, 

equidade, integralidade, intersetorialidade, com inclusão e controle social (BRASIL, 

1988). 

 

O recorte desta dissertação tem profundidade de pesquisa sobre os serviços 

tarifados do Setor de Saneamento Ambiental, e, economicamente, com a escassez 

de recursos. Mesmo com todos os possíveis ganhos de escala e escopo em um 

mercado nascente e de pressuposto crescente, surgem características intrínsecas 

de falhas de mercado como a configuração de monopólio natural, ativos altamente 

específicos, com fontes de financiamentos incompletas em relação ao atendimento 
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da demanda, externalidades entre poderes constituídos e forte assimetria 

informacional de origem técnica, ambiental e de saúde pública (TUROLLA, 2010). 

 

Outra característica econômica do setor de Saneamento Ambiental demonstrada 

por Turolla (2010), o adotado como tarifado; que é sua característica econômica de 

monopólio natural técnico, e geradores de grandes economias de escala, de 

escopo e eficiência em relação ao tamanho do mercado. Há criticidade de 

atendimento e prestação dos serviços em cidades pequenas e periferias de 

conglomerados urbanos, possui também característica de prestação pública 

universal. 

 

A competição em infraestrutura se comporta com outra formatação da disputa 

existente nas empresas que competem dentro de um mercado. As regras se 

impõem pela dominação do mercado, entretanto, as especificidades setoriais 

tornam-se fundamentais para entendimento destas regras (WILLIAMSON. 1985). 

 

Na perspectiva da receita, a empresa ao formular sua estratégia procura uma 

realidade que justifique a existência da firma ao longo do tempo, o setor que ela 

esta inserida e o seu ambiente de exploração. Em áreas de infraestrutura de um 

país, a concorrência se dá pelo mercado, e não no mercado (DEMSETZ, 1968), por 

caracterizar-se como um monopólio natural e técnico. 

 

Mesmo em concepções da Escola de Chicago sobre o funcionamento do mercado 

e do setor em que a firma tem o funcionamento, não existe uma solução ótima para 

o monopólio natural e técnico. Há três possíveis escolhas: (i) o monopólio 

desregulado privado; (ii) o monopólio privado regulado pelo governo; e (iii) a 

operação direta efetuada pelo estado com discretas ideologias de governo 

(FRIEDMAN, 1962). 

 

A regulação cria o equilíbrio dos excedentes provindos do incremento da 

produtividade para os compradores e a remunerará o capital (VISCUSI, 1980). 

Ainda segundo Demsetz (1968), o órgão regulador garante efetivamente que haja 

remuneração do capital com as incertezas dos contratos de longo prazo. O 

regulador atua continuadamente no sentido de diminuir a taxa de retorno sobre o 
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capital investido na direção da taxa competitiva concorrencial básica de retorno 

equilibrada com a inovação tecnológica (VISCUSI, 1980). 

 

A precificação deste retorno que deve ser obtido pelo monopólio definida “em uma 

hipotética concorrência perfeita”, taxa básica competitiva, ou retorno de “mercado 

livre”, é aproximadamente igual ao rendimento sobre títulos do governo de longo 

prazo ajustados para mais pelo risco de perda de capital (VISCUSI, 1980). 

 

A regulação econômica também direciona o equilíbrio das forças de mercado, 

agindo como no caso extremo da intensidade competitiva. Estando a indústria em 

concorrência perfeita ideal e inexistente na EMN, segundo Coase (1964). 

 

A regulação permite a entrada de concorrentes e que se comportem em um 

ambiente de concorrência legal e o mais próximo possível do ideal. Lembrando que 

em um sistema ideal concorrencial, mesmo as empresas monopolistas não teriam 

poder de negociação em relação a fornecedores e clientes, e a rivalidade 

desenfreada, porque numerosas empresas e produtos seriam todos similares, que 

inviabilizariam o lucro do negócio (VISCUSI, 1980). 

 

 

3.2. Assimetria Informacional de IDE no Ambiente de Negócios 

 

O fenômeno de entrada de empresas estrangeiras com aportes de IDE no setor de 

saneamento em um primeiro momento dos marcos subnacionais (SOUZA, 2012), 

reforça a necessidade de pesquisar os motivos e implicações do desinteresse por 

um setor de grande estabilidade e previsibilidade econômica e social, e a decisão 

do DDE no setor de Saneamento Ambiental tarifado do Brasil. 

 

Esta prestação dos serviços de saneamento privada pode ser parcial ou plena e 

com recursos provenientes de poupança nacional ou de origem externa, e os 

investimentos que dependem de expectativas futuras de confiança no 

aprimoramento institucional e à previsibilidade de tomadas de decisão do Estado, a 

luz que o prazo de retorno operacional em obras de infraestrutura é longo, e o 
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governo precisa oferecer um ambiente dinâmico, propício para o investimento 

exitoso em infraestrutura (MONTES; REIS, 2011). 

 

Além da atração legal, a outra variável fundamental são os fluxos de capital. A 

retenção do FBCF por prazos acima de um exercício fiscal é garantida em 

segurança de liquidez, haja vista, que o longo período inflacionário brasileiro, 

sofisticou o sistema bancário brasileiro dando facilidades e confiabilidade aos 

fluxos de entrada e irreversibilidade de investimentos estrangeiros voláteis e 

produtivos (BAKER; RIDDICK, 2013). 

 

Os investimentos dentro do exercício fiscal, regra são aplicações por portfólio – 

IEP, eles têm um fluxo positivo de entrada para se apropriar de taxas reais de juros 

pagas pelo governo, ou oportunidades com ações em bolsas de empresas, ambas 

as aplicações, investimentos de origem especulativa (SONG, 2013), embora 

existam duas empresas brasileiras de Saneamento listadas na Bolsa de Valores do 

Estado de São Paulo (BOVESPA). 

 

Neste cenário acima, houve grande movimentação de entradas de empresas 

estrangeiras, para atuar em diversos setores da infraestrutura nacional. Empresas 

espanholas, portuguesas e italianas, predominantemente de origem latina, que se 

aproveitariam da baixa distância psíquica e proximidade cultural (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; 2009). 

 

Estes fluxos de ingresso de IDE serviriam para influenciar na formulação das leis e 

adquirir informações assimétricas. No entanto, pela dificuldade das especificidades 

técnicas das mais de 5.500 municipalidades existentes no Brasil, então as 

vantagens do pioneirismo e influência que a EMN (HYMER, 1960), será acentuada 

sobre os marcos regulatórios subnacionais para um setor específicos. 

 

O movimento de ingresso de EMNs para investir no setor de Saneamento 

Ambiental no Brasil foi menor em magnitude de volume de ingresso de IDE 

relativamente aos outros setores de infraestrutura. 
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Além da menor rentabilidade econômica, o atraso na regulação, 

constitucionalmente o titular para conceder a prestação destes serviços públicos de 

saneamento seguem a lógica da máxima descentralização e prestação de serviços 

locais, sendo que o poder concedente é o ente público município. 

 

A vista disso, a união não tem o domínio constitucional sobre a concessão dos 

serviços públicos de Saneamento Ambiental, protelando a entrada de IDE para 

operação dos sistemas. Desta forma, com esta dificuldade legal, sucedeu a 

construção de marcos subnacionais em oposição às características federativas do 

Brasil. 

 

Estas operadoras estaduais de prestação dos serviços de saneamento possuem 

baixa geração de caixa e incapacidade para captação de recursos para 

investimentos (WORLD BANK, 2012), confirmatórios da escassez de fluxos 

recursos ao setor, mesmo que de órgãos de fomento internacional com juros baixo 

custo e longo prazo. 

 

A diferenciação do produto e serviço proposta por Porter (1980; 2008) tem relação 

no setor econômico de Saneamento, sendo que a exclusividade e necessidade da 

prestação do serviço água tratada e esgotamento sanitário por uma empresa será 

por Concessão Plena para prestação de serviços com características de monopólio 

natural e técnico e com necessidade intensiva de investimentos para a prestação 

do serviço. 

 

As empresas brasileiras operadoras de saneamento são prestadoras do serviço se 

denotam como função da produção e que competem pelo mercado, e não aufere 

eficiência na competição no mercado (DEMSETZ, 1968), gerando grandes 

economias de escala e escopo com a concessão do mercado. Entretanto, à 

geração interna operacional destas operadoras não conseguem universalizar a 

prestação dos serviços, necessitando de investimentos públicos para atendimento 

as leis. 

 

Logo, com a demanda por ampliação de serviços públicos, sem contrapartida que 

cria falta de recursos públicos, emerge a necessidade de atração de investimento 
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privado para atendimento de premissas como universalidade, equidade, eficiência, 

transparência, entre outros contidos nos doze parágrafos, do artigo 2, contidos nos 

Princípios Fundamentais da Lei Federal 11.445/2007. 

 

A soma de investimentos públicos para o setor de saneamento destinados pelo 

governo compõe, mas não atende totalmente as demandas do contrato social de 

universalização dos serviços em estudo, vigente desde a Constituição Federal 

promulgada em 1988 (BRASIL, 1988). 

 

Com o intuito de atrair e manter investimentos privados, o Governo Federal do 

Brasil, ao longo do tempo foi evoluindo as instituições que influenciam o setor de 

saneamento. Além das legislações contidas no gráfico 1 acima, 

organizacionalmente desde 2003, estruturou um endereço específico para 

atendimento das demandas institucionais e políticas públicas para o setor, com o 

Ministério das Cidades, forte e com atribuições definidas. 

 

 

3.3. Investimentos Requeridos para o Setor 

 

A Lei 11.445/2007 permite operação dos serviços por múltiplos arranjos para as 

concessões plenas ou parciais, como empresas de capital púbico, com economia 

mista ou empresas de capital privado. Além de autarquias ou órgãos públicos de 

administração direta. Também pode haver modalidades como aluguel de Ativos, 

Sociedade para Propósitos Específicos (SPE) ou Parcerias-Público-Privada (PPP) 

para concessões parciais. 

 

Economicamente, o ente federal prioriza a alocação de recursos públicos escassos 

para financiamento em múltiplos setores econômicos de infraestrutura através do 

Orçamento Geral da União (OGU) e por operações financiadas por bancos públicos 

de fomento como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e/ou Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

As demandas previstas de planejamento, no caso do Saneamento Ambiental 

provindas do PLANSAB, são parcialmente contempladas nos orçamentos públicos. 



65 
 

 
 

Também, a baixa poupança privada brasileira que ao longo do tempo priorizará 

escolhas por setores econômicos com melhores custos de oportunidade, e não por 

setor econômico com externalidades características de saúde pública e segurança 

alimentar; redutoras de rentabilidade comparativas setoriais. 

 

Segundo o Ministério das Cidades (MC), o PLANSAB levantou as necessidades 

para o saneamento básico entre 2013 e 2033 o valor de R$508 bilhões. Em 

projeção linear será necessário empenho acima de R$25 bilhões (sendo R$15 

bilhões anuais ao saneamento tarifado e por volta de R$10 bilhões saneamento 

básico taxado), acima dos R$5 bilhões médios empenhados anualmente pela 

União. 

 

Em relação à destinação do investimento público, Patu e Mantoan (2014) 

levantaram a desaceleração dos investimentos públicos no período de 2013, 

comparativamente ao ano de 2010. A figura a seguir ilustra a magnitude dos 

investimentos públicos realizados pela União, em bilhões de reais no ano de 2013 

e o compara com o ano de 2010, no caso vale marcar os volumes públicos em 

Saneamento. 

 

 

 

Gráfico 2 – Investimento Público no País, (R$ bilhões) 

Fonte – Patu e Mantoan (2014) 
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No caso de Saneamento e Gestão Ambiental os montantes permanecem 

constantes na magnitude de R$5 bilhões por ano pela União e no investimento 

agregado com os investimentos próprios das operadoras chegando a R$ 12 bilhões 

efetivo de investimento ao ano (SNIS, 2013), entretanto, aquém do necessário pelo 

PLANSAB, que é ferramental previsto em lei e concluído. 

 

A especificidade do setor passa pela característica de capital intensivo e pela 

localização da produção necessitar ser obrigatoriamente, no país, por ser uma 

‘utility’ monopolista. Em meados da década de 1990 atraiu investimentos com 

objetivos de pioneirismo do entrante e consequentes benefícios de uma regulação 

favorável a EMN, reafirmando o pesquisado por Hymer (1960). 

 

Em uma análise mercadológica o saneamento ambiental tarifado possui pouca 

atratividade de substituição em relação aos clientes residenciais, entretanto, há 

crescente interesse por outras categorias de uso, tais como indústrias e comércios, 

sobre a alternativa de preço-desempenho. Portanto, o potencial de existência de 

concorrência não regulada se dá no ambiente informal e demonstra-se como uma 

organização econômica incipiente de concorrência neste setor, mas é um poder de 

negociação concorrencial do comprador. 

 

Atualmente, após a regulação, confirma-se à baixa atratividade de fluxos de capital 

estrangeiro para o setor tarifado de saneamento ambiental brasileiro, evidenciada 

pelos afluxos praticamente nulos de IDE, ao longo do tempo, desde 2003, 

evidenciado no Relatório Internacional de Investimentos da Unctad. 

 

 

3.4. Dados e Mercado Brasileiro de Saneamento  

 

Em um diagnóstico sucinto do mercado no setor de Saneamento Ambiental 

Tarifado no Brasil, as operadoras têm origem predominantemente pública estadual. 

Segundo sítio na rede mundial de computadores da Associação das Empresas de 

Saneamento Básico Estaduais (AESBE, 2015), 76% da população urbana 

brasileira é atendida por Companhias Estaduais de Saneamento Básico, enquanto 
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13% da população brasileira é atendida total ou parcialmente por operadoras 

privadas (ABCON/SINDCON, 2014). 

 

As atuações operacionais das empresas de saneamento estaduais atendem mais 

de dois terços da população brasileira, por 26 empresas de origem no ente Estado, 

sendo 25 empresas operadoras dos serviços de saneamento no Brasil de 

economia mista com controle acionário efetuado pelo ente Estado, públicas ou 

autarquias; e uma empresa estadual privada (AESBE, 2014). 

 

A tabela a seguir mostra as empresas operadoras de Saneamento Ambiental 

Tarifado no Brasil por municípios que concedem seus serviços, conforme marco 

regulatório. 

 

Tabela 3 – Operadores de Saneamento no Brasil 

 

 

 

Fonte – Dados montados a partir de ABSBE (2014), ANA (2010), ABCON/SINDCON (2014), CNM (2013)  

 

 

No compêndio elaborado pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas 

de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON) e Sindicato Nacional das 

Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (SINDCON), 

mostra que na página 23 do Relatório sobre o Panorama da Participação Privada 

no Saneamento do Brasil de 2014, foram divididos, a partir de 1998, três ondas de 

incentivo ao capital privado desde a extinção do Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH) em 1986, que era o órgão responsável pelo financiamento público do setor 

de Saneamento Básico, ilustrado no gráfico 1. 

 

 

Operadores  Número de Fonte

Municípios

Estaduais 3943 76% da população urbana AESBE 2014

Municipais 1330 11% em torno de 15% da população brasileira ANA 2010

Privado 297 13% população brasileira com concessões parciais ABCON/SINDCON 2014

Total 5570 100% CNM 2013

Operadores de Saneamento no Brasil

Clientes
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O caso específico do estado do Mato Grosso com 141 municípios, avançou na 

concessão privada com 13 municípios, graças à extinção da Empresa Estadual de 

Saneamento daquele estado no ano de 2000 (PORTAL DO GOVERNO MT, 2015).  

 

Em outra análise, é possível quantificar que no ano de 2005 havia nove grupos 

estrangeiros atuando nas concessões brasileiras. Houve lógica regulamentadora 

legal com incremento à segurança do investimento privado, gerando um ambiente 

institucional favorável. Entretanto, desde 2007, as operações estrangeiras optaram 

por desinvestir nas operações totais neste setor da economia brasileira. 

 

Há evidências de operações de vendas de empresas que exerciam a atividades de 

operação plena em SAA e SES; empresas com origem estrangeira provindas da 

Espanha, França ou Portugal, conforme noticiada na mídia brasileira a partir de 

2007. Exemplo dado por Cutait (2012) em que menciona o histórico de aquisições 

da Empresa Águas do Amazonas que possui a concessão plena em Manaus, e 

desde 2007 a francesa Suez vendeu sua participação na concessão. 

 

Também, a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da 

Fazenda produziu o Parecer Técnico vinculante ao Setor Saneamento Ambiental 

com o n.: 06545/2008/RJ sobre o Ato de Concentração n.: 08012.008942/2008-74 

no ciclo econômico legal de uma concessão pública de origem monopolista, no 

caso, a aquisição da Empresa Earth Tech do Brasil Ltda., denominada ETB, pela 

empresa Developer S.A. Este documento ato permitiu por unanimidade a aquisição 

de uma empresa estrangeira por um grupo privado brasileiro, que através da 

aquisição da concessão por um grupo nacional, concentrou em maior grau 

econômico o setor econômico de Saneamento Ambiental. 

 

A tabela a seguir, mostra o compêndio tabulado com as concessões privadas 

parciais e integrais no setor com IDE. Entretanto, mesmo com todas as situações 

pontuais de saídas de EMNs do Brasil dos parágrafos acima, não há pesquisa com 

as datas de saída de todas as organizações listadas pelo estudo Participação do 

Setor Privado – PSP do Ministério das Cidades, a seguir: 
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Tabela 4 – Grupos Privados atuando no Brasil em 2005 

 

 

 

Fonte – Adaptada pelo autor do Ministério das Cidades 2008 

 

  

Modalidade Quantidade Municípios Quantidade IDE Pais

de concessões de empresas Lig. esgoto Lig. Água ID

Água 6 11 - Cajamar/SP 4 1 EUA Earth Tech - ET

23 - Jaú/SP 5 3 EUA Brick; L.S., ET

40 - Ourinhos/SP 2 1 EUA ET

49 - São Carlos/SP 1 0

12 5 EUA

Esgoto 6 1 - Araçatuba/SP 4 1 EUA 59.692 ET

Sanitário(ES)

 

4 1 EUA

Água e ES 42 2 - Araruama/RJ 6 2 EUA 0 1 Developer - D, Erco - E

5 - Armação de Búzios/RJ 3 1 Portugal 0 4 ADP

6 - Arraial do Cabo/RJ 3 1 Portugal 0 5 ADP

9 - Cabo Frio/RJ 3 1 Portugal 0 7 ADP

13 - Campos dos Goytacazes/RJ 5 2 EUA 26.661 70.990 10 D, E

20 - Iguaba Grande/RJ 3 1 Portugal 0 17 ADP

26 - Limeira/SP 2 1 França 80.865 20 Suez

28 - Manaus/AM 2 1 França 23.943 242.095 22 Suez

36 - Niterói/RJ 5 2 EUA 43.550 79.231 27 D, Cowan - C

38 - Nova Friburgo/RJ 2 2 EUA 31.446 29 ET, Tyco

44 - Petrópolis/RJ 5 2 EUA 32.101 34 D, C

50 - São Pedro da Aldeia/RJ 3 1 Portugal 0 18.402 38 ADP

51 - Saquarema/RJ 6 3 EUA 0 11.344 39 D, C, E

52 - Silva Jardim/RJ 6 3 EUA 0 4.419 40 D, C, E

54 23 14 - EUA

5 - Portugal

2 - França

70 29 20 - EUA Earth Tech, Brick, L.S., Developer,

54 grupos Erco, Cowan, Tyco (7 grupos)

nacionais 5 - Portugal ADP

2 - França Suez

Concessíonárias do Compêndio 2008/levantamento 2005

 

Total Água

Total Esgoto Sanitário (ES)

Total Plena A + ES

Totalização 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

O Modelo Final é um constructo teórico produzido a partir de variáveis particulares 

que emergiram, conforme Sinkovics & Alfoldi (2010), utilizando raciocínios indutivos 

gerados a partir da sistematização de referenciais teóricos generalizantes da DDE 

e se apoiou em dois especialistas com experiência no setor, apoiado na 

metodologia Delphi, para a construção do questionário semiestruturado (Anexo 4). 

As condições relevantes analisadas estão nos itens a seguir. 

 

 

4.1. Condições Macroeconômicas Temporais na Contextualização das 

Citações 

 

Para uma caracterização contextualizada das condições que contornavam o 

quadro institucional foi observada a paralaxe de tempo, aplicados ao Ambiente de 

Negócios e Macroeconômicos existentes no Brasil como país hospedeiro de IDE. 

 

Portanto, ficou necessária uma fotografia geral da economia daquela época, 

meados do ano 2000, em que as EMNs estavam atuando no Brasil. Assim, o 

gráfico abaixo, serviu como base argumentativa. 

 

 

 

Gráfico 3 – Brasil Evolução do PIB per capita, 1990-2014 

Fontes – Banco Mundial – 2014 
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Considerando que o contexto geral de atração e inserção das EMNs no setor de 

Saneamento Ambiental brasileiro ocorreu em meio a uma série de crises mundiais, 

destacando a imobiliária dos países intitulados como tigres, no sudeste asiático. 

Também, no segundo mandato do governo FHC havia a tendência de estabilidade 

de renda per capita, e recente percepção de memória inflacionária (MEGA, 2003). 

 

Existia um cenário de Brasil em crise similar a atual de 2015, mas em patamar 

menor de distribuição de renda per capita e reservas cambiais (WORLD BANK, 

2014). Havia percepção que o cenário externo e interno daquela época gerava uma 

crise de confiança institucional. 

 

Estudos atuais sobre infraestrutura, inclusive com apoio da Frente Parlamentar 

Mista de Defesa da Infraestrutura Nacional da Câmara dos Deputados formou um 

consenso das instituições políticas e academia do Brasil que para atingir seus 

objetivos de estado inclusivo, o país precisa ultrapassar consistentemente a 

relação de valores correntes entre Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e 

Produto Interno Bruto (PIB), mantendo-a acima dos 20%, e com o investimento 

público sendo no entorno de 5% (SENNES et al, 2014). 

 

Fixando-se no investimento como instrumento de Estado de maior efetividade 

atuação em curtos e médios prazos das políticas públicas, além da menor 

complexidade para controle do crescimento virtuoso e de melhoria vida da 

população, conforme Stiglitz (1999) o Brasil possui déficit estrutural ao longo do 

tempo similar a países subdesenvolvidos – LDC, portanto, necessário o estímulo 

ao IDE (ALFARO, 2004).  

 

Conforme McCraw (2012) descreve sobre a teoria do desenvolvimento econômico 

desenvolvida por Schumpeter, o crescimento econômico e a economia do 

desenvolvimento melhora a qualidade de vida da população do país ao longo do 

tempo através do incremento da renda per capita. Os componentes de influência 

para o crescimento e a acumulação de renda nos sistemas econômicos são o 

crescimento populacional, o investimento e as rupturas tecnológicas. 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui histórico desde 1947 

sobre as taxas de investimentos no Brasil conforme mostra o Gráfico 4. É 

demonstrado no período do regime militar houve impulso de investimento corrente 

no Brasil de 15% para 20%, após, na época do Plano Cruzado houve outro pico 

com investimentos acima dos 20% de investimento sobre o PIB (IBGE, 2012). 

 

 

 

Gráfico 4 – Taxa de Investimento Corrente no Brasil 

Fonte – IBGE – 2015  

 

 

A Poupança Interna Bruta do Brasil (PNB) é formada pela economia de três 

agentes o governo, o setor privado e as pessoas físicas. Na média histórica 

2007/2013 está situada em 16,58%. Se considerar as necessidades firmes de 

investimento no Brasil a taxas de 20% ao ano, quantitativamente há um déficit 

estrutural de R$250 bilhões de reais anuais para investimento em infra (IBGE, 

2015). 
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Com isso, o Governo tem a necessidade de estimular investimentos, convergindo 

com o fomento de um ambiente econômico-social-ambiental favorável para 

atração, entrada e retenção de capitais externos, conhecidos como IDE. 

 

A construção desta institucionalidade para uma conjuntura favorável ao fluxo 

positivo de entrada de IDE para o setor de Saneamento Ambiental possui mais de 

vinte anos de debates democráticos entre a sociedade e em permanente 

construção legal. 

 

Economicamente, com a necessidade de reorganização das contas públicas, para 

manter a inflação controlada (MEGA, 2003). No período entre 1995 e 2002 

ingressaram no Brasil mais de R$93 bilhões para o Programa de Privatização das 

Empresas Estatais Brasileiras (IBGE, 2003) com o propósito de modernização do 

Estado, como pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 5 – Volume Total das Privatizações Brasileiras (R$ bilhões) 

 

 

 

Fonte – IBGE 2003  

 

 

 

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

10,7

2,9

2

93,4

Período 

Receita de Vendas +

Dívidas Transferidas

(Bilhões de R$)

1,6

6,5

27,7

37,5

4,5
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4.2. Institucionalismo 

 

Os contornos Institucionais que incentivaram IDE para o setor foram estímulos do 

Governo, na esfera federal, que foram indutores de fluxos de entrada ‘inwards’ de 

capital externo para redução imediata e eliminação no longo prazo de déficits na 

prestação deste serviço público. Há correlação direta entre necessidade de 

progressão do PIB per capita para melhoria das condições de vida da população, 

conforme demonstrado no gráfico 4 (WORLD BANK, 2014). A citação do executivo, 

EI3 (ID9), que trabalhou em uma EMN induz a esta correlação: 

 

Sic (...): A Vivendi, que é a atual Veolia, que antigamente se chamava Vivendi, tinha um 
negócio aqui no Paraná, na SANEPAR. E ela não teve, nunca conseguiu pegar uma 
concessão, nenhuma, ela tinha o tal do parceiro estratégico, que se tentou fazer na SABESP 
também. 
M (Mestrando) – Entendi. 

Que era vender uma parte aos investidores, que passariam a ter um poder desproporcional, 
porque senão eles não queriam ser minoritários (...) 
M – Um acordo de acionistas. 
...isso, através de um acordo de acionistas, que eles atuassem na gestão da empresa. Isso 
foi feito no Paraná. Basicamente todas elas vieram na onda privatista, ou seja a década de 
90 foi uma década privatista no Brasil. 
M – (...) 
Ou seja, foram todos os setores de infraestrutura que tinham, digamos assim, estímulos 
fortes, o vento era muito forte do Governo Federal, todo mundo até, para privatizar tudo 
isso. 

 

Entretanto, mesmo com os estímulos, não havia uma situação de conforto e 

similaridade com o ambiente de negócios europeu, mais especificamente o 

britânico, em que as EMNs adquiriam os ativos, porque existia forte intervenção 

governamental nos três entes do executivo (FRIEDMAN, 1962). A empresa 

multinacional quando planeja expansão, o faz sempre com o princípio da solidez 

financeira de um fator de firma (BARNEY, 1991). A citação da entrevistada que 

representa as Entidades de Classe, confirma a proposição: 

 

Sic EC1 (ID3): (...) Então Suez, ela chegou a vir, se estruturou, montou uma grande 
organização, pesada, conseguiu o primeiro contrato dela que foi em Manaus, só que ela 
como Thames, imaginou que o processo de participação privada no Brasil seriam 
através de privatização das grandes empresas estaduais, por isso eles assumiram 
Manaus, adquirindo a COSAMA, que era a empresa pública estadual de lá do Amazonas. 
Quando começamos a estudar a lei do saneamento, quando veio o anteprojeto, depois veio o 
projeto de lei, essas empresa constataram que não era o modelo que eles esperavam. 
Porque o modelo não é de privatização, não há transferência de ativos. Os ativos não são 
nem das companhias estaduais, os ativos são dos municípios onde eles estão. Quando a 
empresa termina um contrato, ela não vai levar os encanamentos, as instalações, as bombas 
elevatórias, ela não vai levar nada, aquilo fica. O que é ocorre é o direito de operar o serviço 
por xis anos. Esse é o modelo brasileiro, pois a própria Constituição não permite que os 
ativos públicos da área de saneamento sejam privatizados. Então você não compra nada, 
você assume o direito de explorar aquele ativo, pra prestar o serviço durante xis anos. Então 
essas empresas viram que não era o modelo que eles imaginavam comprar uma SABESP, 
por exemplo, nunca! Ela não é uma empresa que será privatizada. Então o modelo que foi 
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adotado no Brasil que não atraiu as grandes empresas estrangeiras, que eles querem 
investimentos grandes. Eles querem ser donos. Como a Thames ficou dona de todo 
serviço, todo setor de saneamento na Inglaterra. 

 

A dimensão continental do Brasil, a heterogeneidade sócio-econômico-ambiental 

dos Estados e Municípios; a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 

compartilharam as atribuições do setor saneamento, potencializando conflitos; o 

poder que concede os serviços são os municípios e por volta de 76% da população 

é abastecida por empresas operadoras públicas de serviço do Ente Estado. 

 

Sic G2 (ID6): (...) Então o que eu falei, nem municipal, nem estadual. Os dois tem que ser 
ouvidos num negócio que redefine a estratégia de gestão de abastecimento de água de 
uma população. Hoje está se discutindo isso, Guarulhos quer privatizar, a SABESP disse, e 
eu, né? 
M – (...) 
Mas é um grande negócio Guarulhos, como é que privatiza. Então eu acho que esse 
primeiro, essa questão ela é muito importante como funciona o sistema de saneamento 
brasileiro. Então ele é base do poder concedente, não muito definido pela Constituição de 
88, tanto que está dando essa confusão no Supremo, e a gestão compartilhada você fala em 
município isolado isso não acontece, mas pô, o que é um município isolado, diante da 
grandeza das metrópoles brasileiras, do negócio. 

 

 

4.2.1. Federalismo das Concessionárias do Serviço Público 

 

De acordo com estatísticas da AESBE (2014), há predominância de atendimento 

aos clientes por empresas estaduais. Em concordância com Júlio Cerqueira César 

(2013) essa massificação de atendimento via operadoras estaduais foi induzida 

pelo Governo Federal na década de 1970 com a vigência do Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA). 

 

Este Plano fomentou através do Banco Nacional da Habitação (BNH), por 17 anos 

entre 1973 e 1990, obras de saneamento por intermédio de empréstimos federais 

com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS a Companhias 

Estaduais de Saneamento (NETO, 2013). 

 

Esta estrutura federativa criou organizações estaduais racionais, montadas no 

período do Regime Militar Institucionalizado (SCOTT, 2003) que diferenciou para a 

atuação estratégica da EMNs no Brasil em relação às matrizes, conforme 

confirmado na entrevista. 

 

Sic A1 (ID1): (...) o mercado brasileiro, por conta principalmente da estrutura federativa do 
país, isso é uma característica brasileira, norte-americana, que no Brasil é menos bem 
resolvida que nos Estados Unidos, e tem outras características brasileiras também que 
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tornam esse mercado arriscado em relação a outros mercados. Agora o Brasil tem 
vantagens em relação a outros mercados, mas tem aspectos complicados principalmente do 
ponto de vista da estrutura federativa do país. Isso gera muitos riscos pra fazer negócios em 
infraestrutura de serviços públicos no Brasil. Um exemplo é a titularidade, que ficou 
indefinida até recentemente, e de certa forma ainda está. 

 

Outro ponto de vista institucional do federalismo, que intrincou o setor é a 

compartimentação estadual (SCOTT, 2013), geradora de assimetria setorial 

característica do Brasil. Então, o sistema de saneamento não tem integração 

proveniente do sistema de financiamento do regime militar, que segue: 

 

Sic G2 (ID6): (...) A segunda doença do saneamento brasileiro, tá certo, ele é todo 
compartimentado, São Paulo mexe em São Paulo, Espírito Santo mexe com Espírito Santo, 
Sergipe mexe com Sergipe. Os sistemas não são integrados, como o sistema elétrico. 
M – (...) 
Não existe uma empresa nacional de saneamento. 
(...) 
Existe a Rede Nacional de Energia (...) 
 

 

 
Sic EI1 (ID7): (...) O que aconteceu com o Brasil, enquanto eles estavam montando essa 
estratégia de internacionalização, o Brasil também, seguindo o modelo de outros países, 
abriu o seu mercado, e se tornou muito mais liberal. Então que nem você falou, eles 
abriram a telecomunicações, privatizaram, privatizaram uma parte da energia, distribuição de 
parte da produção, e tentaram montar um programa de entre aspas privatização, no setor de 
saneamento. Sem o marco regulatório muito bem estabelecido, e aí eles entraram num setor 
que acho que um pouco desconhecido do próprio governo na época, que não é um setor 
controlável pelo Governo Federal, mas um setor que era municipal, local, com grandes 
empresas estaduais. Ou seja, um setor dominado pelos estados e pelos municípios. E aí 
montaram um programa de tentar vender as companhias estaduais, e vendendo as 
companhias estaduais eles estariam, entre aspas, privatizando o que eles chamam de 
privatizando o setor, a partir de um modelo de concessão obviamente, mas com venda de 
companhias estaduais. E dentro daquele modelo, ao vender, iam diminuir o endividamento 
dessas empresas, e melhoram a produtividade dessas empresas, botando um privado pra 
gerir, e aí eu consigo fazer com esse setor cresça. Só que eles barraram num problema, e 
pediram pro BNDES fazer isso, o BNDES começou a estruturar, só que eles barram num 
problema que as empresas não eram deles, e elas tinham dois atores fortes aqui, os 
estados e os municípios. E tiveram que fazer um entendimento politico entre estado e 
município, pra poder fazer isso, dentro do marco regulatório que existia naquela época. 
(...) 
E felizmente o Governo Federal fez uma promoção desse modelo, muito forte. 

 

 

4.3. Assimetria Setorial 

 

Com as condições institucionais contextualizadas no tempo e pré-estabelecidas 

emergem nas entrevistas exploratórias em profundidade elementos externos e 

internos em relação ao Brasil que influenciaram o Setor de Saneamento Ambiental 

e conduziram a decisão de DDE. 

 

Duas proposições centrais foram identificadas setorialmente para investimentos no 

setor de saneamento brasileiro. Uma proposição alinhada com a estratégia de 
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negócios internacionais definidos pelas empresas que pertenciam aos circundantes 

globais. Outra estratégia interna ao Brasil atendendo aos grupos e necessidades 

táticas corporativistas requeridas. 

 

 

4.3.1. Estratégias de Negócios Internacionais das EMNs 

 

A parcela externa da Assimetria Setorial é formada pela EMN que iria investir 

recursos no controle da concessão/privatização do sistema sanitário tarifado 

brasileiro, por pressão dos acionistas e necessidades de ampliação em novos 

mercados, amplamente disseminadas pelas teorias de Internacionalização de 

Empresas existentes provenientes da Escola Nórdica (HILAL; HEMAIS, 2003). 

 

Sic A1 (ID1): (...) Com a legislação do primeiro governo Fernando Henrique para 
infraestrutura, que é a Lei das Concessões, isso atraiu o interesse do mundo, então o 
mundo passou a prospectar o mercado brasileiro, a partir da segunda metade dos anos 90, e 
a infraestrutura. E o mercado brasileiro era virgem pra estrangeiros, pelo menos na historia 
recente, porque se teve uma onda de concessão de serviços públicos de infraestrutura para 
empresas estrangeiras no Brasil, mas isso aconteceu no começo do século XX, e elas 
saíram do país em meados do século, e não retornaram, empresas canadenses, britânicas, 
estiveram aqui, e não retornaram. E essa nova onda, vamos dizer assim, que é 
completamente independente da anterior, outro momento histórico, outra situação 
econômica, a partir de 95, começou a atrair o interesse dos estrangeiros. E empresas 
globais, de infraestrutura, no mínimo por pressão dos acionistas, se viram compelidas a 
vir ao mercado brasileiro, e aí depois a gente entra, se você quiser, em aspectos 
institucionais desse mercado, que são complexos, sofisticados, talvez (...) 

 

Singularmente no setor, as EMNs tinham um modo operacional em sua matriz, que 

consistia em operar múltiplos ambientes e portes de empresa, entretanto, a 

distância psíquica (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2009), alterou a estratégia da 

EMN como entrante em novo mercado (PORTER, 2008); sendo seus negócios 

internacionais com fusão e operação em grandes economias de escala e escopo 

nas operações da América Latina, conforme entrevistado executivo EI1 (ID7): 

 

Sic (...): E aí ela montou uma estratégia, e pra essa estratégia ela resolveu fazer uma 
parceria, com uma empresa que tinha um desenvolvimento internacional muito forte, que 
era a Dumez. A Dumez era uma construtora francesa, familiar, a Lyonnaise Des Eaux era 
uma empresa já de capital aberto, e Dumez uma empresa empreiteira francesa, familiar, que 
fazia mais ou menos noventa por cento do seu faturamento fora da França. 
(...) 
E eles acharam que essa fusão poderia ser uma fusão ideal para poder entrar no mercado 
internacional. Fizeram a fusão, e aí criaram uma empresa que chama Lyonnaise Des Eaux 
Dumez. Eu na época trabalhava na Dumez aqui no Brasil, e aí eu vivi essa fusão, isso foi 
mais ou menos fim dos anos 80, começo dos anos 90, e isto fez com que a estratégia que 
tinha estabelecido no começo dos anos 80, pudesse se desenvolver. Então graças a isso, 
eles entraram em vários mercados, onde a Dumez já estava presente. 
(...) 
E aí, olhando de trás pra frente, de hoje para o que eles fizeram, a gente percebem que eles 
tiveram também uma estratégia diferente da estratégia que eles desenvolveram na 
Europa. Na Europa a Lyonnaise Des Eaux ela desenvolveu uma estratégia de eu entro em 
pequenos, médios e grandes municípios, só que eu regionalizo e aí eu consigo viabilizar 
os pequenos e os médios com os grandes, eu faço um mix. 
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(...) 
E aí o mix, o risco financeiro dos grandes, o risco politico dos grandes, com o risco 
financeiro dos pequenos, e o risco politico dos pequenos, ele faz um mix. Isso que é o 
segredo, porque o saneamento é uma atividade local, regional, municipal. 
(...)  
Pública, é verdade. Então eles não quiseram isso internacional, porque eles falaram é 
complicado entrar em pequenos, médios, eu só quero coisa grande. Então entraram em 
Buenos Aires, entraram em La Paz e El Alto, no Brasil queriam entrar nas grandes, e isso no 
mundo inteiro, nas grandes capitais, e tal. 

 

Na concorrência conforme modelo de Porter (1976) demonstrada na figura 1 desta 

dissertação, a estratégia de entrada no mercado brasileiro por uma EMN foi através 

do interesse em adquirir ativos de grandes empresas estaduais (CESBs). 

Entretanto, houve assunção da concessão com a aquisição e aprendizado de 

operadoras departamentais em pequenas cidades, após seria uma capital com 

baixa população, até a entrada nos grandes negócios. 

 

Sic EC1 (ID3): (...) Suez. Ela entrou sócia depois, mas ela teve Limeira, que foi um sucesso 
absoluto, né? Porque, um município rico, não tem uma população de baixa renda muito 
extensa, não é Manaus. 
M – Porque ela resolveu sair então, se ela estava com Limeira dando certo? 

Pequeno pra ela, pequeno. 
(...) 
Ela queria escala grande, queria escala grande. Ela queria privatizar as companhias 
estaduais. Ela estudou muito pra comprar a CEDAE, estudou, SABESP não, nunca esteve à 
venda, mas a CEDAE foi uma que ficou no estudo dela muito tempo. A própria Manaus 
também, ela comprou a maior parte, a COSAMA ficou com pequenos municípios do 
Amazonas, isolados. Então ela queria realmente grande escala, era o foco dela, da 
Thames também era a mesma coisa. Suez tinha também a concessão de Limeira. 

 

Confirmando a estratégia central das EMNs era de expansão do mercado com as 

grandes CESBs, que operam capitais com grande população, estimulado pela 

esfera federal de governo com propósitos de modernização do Estado e ingresso 

de IDE (MEGA, 2003), não obstante, os governantes estaduais hesitaram na venda 

dos ativos. 

 

Sic G1 (ID5): (...) não, pra pequeno município tá certo o poder concedente ser municipal. O 
importante é que o Estado tivesse peso nas conurbações e capitais (...) isso protegeria a 
privatização, porque não é fácil você convencer o Governador disso. Há um desgaste 
com a sociedade organizada. É mais fácil convencer o Prefeito, tanto que eles tentaram 
convencer os Prefeitos. Eles nunca conseguiram convencer mesmo os Governadores, a 
atender os interesses da iniciativa privada. Sempre o município. Então você tirando o 
município, o peso de ser concedente, você tirava os grandes negócios da mão da 
privatização. Essa é uma tese. Mas você pode perder, numa grande negociação 
internacional, em que os Governadores entrem.  

 
Reforçando este conflito entre o impulso do Governo Federal contra a hesitação 

dos entes estaduais, o exemplo foi o empecilho no processo de privatização da 

operadora estadual da Bahia, a EMBASA. 

 

Sic EI2 (ID8): (...) Manaus, do qual eu participei, também estava à possibilidade da 
concessão da EMBASA, já havia acontecido em Limeira, que era uma experiência bem 
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sucedida, enfim, havia várias empresas, algumas estaduais de saneamento e outras 
municipais da área de saneamento, (...) 
 
(...) EMBASA foi pior, porque eles fizeram um ‘road show’ internacional, foram mundo 
inteiro, chamaram o mundo inteiro pra vir, e na hora H, o Antônio Carlos Magalhães, que era 
uma personalidade forte da Bahia, esteve no domingo na missa, e ouviu do Cardeal lá de 
Salvador, que a água era o sangue da terra, e que não podia ser privatizada. E ele ficou com 
medo. A Igreja se posicionou contra a privatização, e ele ficou com medo, e mandou parar 
o processo de privatização da EMBASA, depois de ter feito todo esse ‘road show’. Ou seja, 
num primeiro momento o governo chamou, e num segundo momento, o próprio 
governo mandou embora. 

 

 

4.3.2. Conteúdo Nacional 

 

Prosseguindo com as assimetrias setoriais foi travada uma intensa concorrência 

entre as EMNs entrantes e a corporação organizada contida nos estados e 

municípios (PORTER, 2008). 

 

Embora existisse uma percepção que a população tivesse uma restrição ao 

programa de privatização promovido pelo Governo Federal na época, vinculando a 

crise econômica ao neoliberalismo e suas liberdades de controle aos fluxos de 

capitais. Isto foi demostrado pelo entrevistado A1: 

 

Sic A1 (ID1): (...) resistência da população a ideia de concessão privada, de privatização dos 
serviços. 

 

Mesmo com a percepção da corporação setorial que a população teria resistência 

ao setor privado, que conceituaria os pilares Normativos e Cognitivo de Scott 

(2003), esta nunca foi chamada a decidir sobre o futuro do setor, da modicidade 

tarifaria, da qualidade da prestação dos serviços e as necessidades de 

investimento para segurança alimentar, sanitária e mesmo a despoluição do meio 

ambiente urbano através da salubridade ambiental. 

 

Sic A2 (ID2): (...) Por outro lado aqui no Brasil, após o marco regulatório, as próprias 
entidades elas podem não mais ser contra, porque do ponto de vista do cliente, não 
importa se o serviço está sendo executado por público ou por privado, o que o cliente 
quer é agua com qualidade, regularidade, quantidade, e preço adequado. Se estes 
requisitos estiveram satisfeitos, não importa se é publico ou privado. E eu que na época, 
antes do marco regulatório, tinha restrições quanto à privatização, depois do marco 
regulatório, nenhum. Eu acho que o setor precisa é de dinheiro novo. 

 

O centro da disputa foi à corporação setorial defendendo o conteúdo nacional em 

todas as frentes de maneira ampla. Existiu uma frente de resistência que 

normatizou equipamentos existentes na indústria nacional, como por exemplo, nos 

Hidrômetros e Tubulações Metálicas em Ferro Fundido. Foram formuladas leis que 
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emergiram de conselhos e entidades de classe para impelir o avanço da 

engenharia e consultoria internacionais, tática similar adotadas em outros países 

com economia estruturada, induzindo as EMN a pautar uma aversão ao risco 

proposto pelas barreiras de entrada (GRUNDI, 2006). 

 

Sic A2 (ID2): (...) Fornecido pelo CREA. Então essas empresas multinacionais que não 
estão operando no Brasil, não tem isso, invariavelmente ela vai ter que entrar com o 
dinheiro, e se associar a uma nacional pra depois conseguir ter qualificação técnica, pra 
entrar em outras oportunidades de negócio. Então essa questão de qualificação técnica, uma 
empresa não consegue entrar no Brasil, por melhor que ela seja, e maior que ela seja. Ela 
vai ter que se associar com uma brasileira. Então eu coloco nisso como um dos entraves 
pra ter, além de ter a questão marco regulatório, tem que ter estabilidade econômica, isso 
acaba sendo uma barreira corporativa para a entrada de empresas multinacionais no Brasil. 
(...) 
Aí eu não saberia, mas pode ter entrado não sei qual foi à qualificação técnica, mas no 
saneamento eu conheço bem os editais de licitação, se não tiver qualificação técnica, e não 
tiver os CAT do CREA, está fora, está fora da festa, não vai participar, exceto se a 
licitação for internacional, estou adicionando agora. 
(...) 
Nós entramos no México, a SABESP entrou no México, aí eu vou também contar outra 
história, em 2009 a SABESP fez parte de um consórcio, já conhecia a OHL, a OHL 
espanhola, e mais umas medianas mexicanas, e mais Águas de Turim, Águas de Sevilha, 
conformamos um consórcio, a SABESP (...) 
(...) no final das contas sobraram dois grupos, um grupo liderado pela OHL, onde a 
SABESP participava, grupo espanhol, e um grupo nacional mexicano, pela Ideal, cujo 
proprietário é o Carlos Slim, o cara mais rico do mundo. Era pra construir e operar em 
concessão a ETE a Estação de Tratamento de Esgoto de Atotonilco de quarenta e três 
metros cúbicos por segundo. 
(...) 
Sobraram esses dois grupos, e eu estava presente nessa empreitada aí, e figurava no nosso 
consórcio como Diretor Técnico. Então aportei qualificação técnica. No México não 
precisava, precisava da qualificação técnica, mas eles não tem tipo um CREA lá, que obriga 
a ter o CAT local. Mas por outro lado, o outro grupo, muito forte, o nosso grupo deu um preço 
três por cento inferior ao outro grupo, mas fomos desqualificados, e acabaram entregando 
essa obra para o grupo Ideal e seus parceiros, cujo dono do grupo é o Carlos Slim. Então 
entrar num país, então eu estou olhando, é muito difícil também, o corporativismo e os 
interesses econômicos, políticos, locais, acabam sendo um grande entrave pro 
estrangeiro acabar aportando, se você tem um corporativo muito acentuado. Então eu digo 
que entrar no México não é fácil. 
(...) M – Só desculpa até entrar nesse especificidade, a desqualificação se deu por quê? 
Aí a Comissão de Licitação em três dias, disse que faltou até a especificação do óleo da 
gaxeta da bomba. E aí dentro (...) 
(...) 
Minúcias, e aí dentro da qualificação técnica dos profissionais, ah, faltou dois meses, era 
quinze anos, foi quatorze anos e oito meses, ou dez meses, faltou isso e aquilo, então numa 
série de pontos foram destacados para desqualificar. A gente entrou com ação 
administrativa, mas isso acaba não dando em nada, e essa Estação de Atotonilco já está 
construída lá depois de quatro anos, não sei se já está operando, mas já está construída. 
Então eram grupos grandes brigando. Então da mesma forma que tem o corporativismo, 
alguns países aí acabam tendo dentro dos seus interesses essas restrições corporativas, 
ou restrições políticas, econômicas, que acabam cerceando os estrangeiros de chegar. 
Assim como aconteceu no México, pode acontecer aqui também, pode acontecer em outro 
país aí, em grandes obras. 
 
 
Sic EC1 (ID3): (...) Não, hoje o assunto está na ABNT e no Inmetro, quando você consegue 
levar pra esse âmbito, não tem que ficar trazendo produto barato, mas de má qualidade 
porque primeiro não vai entrar. Se você não tem a certificação, não tem o selo do Inmetro, 
ele não vai entrar. Então esse foi um dos caminhos adotados. 
(...) 
Agora a gente tem hidrômetros e hidrômetros no Brasil, né? Foi implantado um sistema de 
qualidade implantado pela ASFAMAS, junto com o Ministério das Cidades, e uma 
empresa de consultoria que faz a certificação. Ela é credenciada pelo Inmetro pra certificar a 
qualidade dos Tubos. Foi um sucesso composto um grupo de trabalho, fazer as normas, o 
regulamento, os procedimentos, regulamento técnico, foi muito bom, está funcionando bem. 
Agora hidrômetro é que é o problema, pretendemos avançar. Não conseguimos ainda 
porque tem fabricantes e fabricantes, tem gente muito boa, e gente muito ruim, e tem 
mercado pra todos esses. 
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Todavia, o maior problema identificado foi levar ao Poder Judiciário a definição 

sobre quem teria o poder de conceder o setor de Saneamento Ambiental Tarifado. 

Seria o ente Município ou o Estado, que foram duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI) sobre a concessão dos serviços na região do Lagos no 

estado do Rio de Janeiro ADI n. 1.842/RJ de 1998; e na Bahia ADI-MC nº. 

2.077/BA de 1999. 

 

Um exemplo do entendimento que corporação, que se entrincheirou em defesa do 

nível de emprego, sobre o que seria o ingresso de IDE para aquisição de empresas 

estaduais, fica o jargão de mais de um entrevistado, no caso retirado o excerto do 

entrevistado A2 (ID2), que dissemina novamente o pilar cognitivo-cultural da 

população brasileira, agora na horda da corporação do saneamento (SCOTT, 

2003): 

 

Sic A2 (ID 2): (...) Até a Lyonnaise Des Eaux quando estava na Argentina, até o cartãozinho 
de visita era impresso na França. 

 

Aprofundando o repilo corporativista sobre os incentivos da Federação a entrada 

de IDE via privatização de ativos públicos operados por CESBs para EMNs, 

mostrou-se um discurso ideológico nacionalista, que deve ser observado como 

uma Estratégia Competitiva do conjunto homogêneo da cadeia de suprimentos 

setorial (PORTER, 1980). 

 

Sic EO1 (ID 10): (...) Olha, houve, houve. Existe ainda, existe. Ela é totalmente absorvida, 
porque o brasileiro ele tem uma grande vantagem, a tecnologia dele ele não leva lá para o 
exterior como uma caixa preta, como muitos desenvolvidos ainda o fazem. 
(...) Eu acho que quando as empresas multinacionais vieram como uma exportação de 
estado, elas eram empresas fundamentalmente europeias, ligadas ao establishment do 
estado, eles tinham interesse em disputar o estado, (...) um modelo de Estado 
Colonizador (...) A Europa tem uma visão colonial da relação com os outros países. 
(...) Essa é uma vantagem das empresas brasileiras, tá certo, você vai como seu ideal 
técnico de realmente fazer transferência de tecnologia. Então, mas muitas vezes essa 
transferência parte dela se perde nas continuidades, nas descontinuidades administrativas. 

 

A corporação se apropriou da ideia de conurbação urbana e montou sua estratégia 

central de defesa do nível de emprego nacional no setor, que foi a formulação do 

compartilhamento do poder concedente (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

 

Sic G2 (ID6): (...) M – O que acontece o Projeto 266, o projeto de lei do Senado, feito 
pelo Serra na época, que tentava transferir a titularidade pra que, pra facilitar o que, 
essa entrada nos grandes negócios, é isso ou não. Seria isso? 
Eu acho que você na hora que você (...) 
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M – E porque que o Serra, se é tão próximo à esquerda, ele fez isso, que naquele 
contexto de maturidade, a esquerda era totalmente contra essa passar só o filet 
econômico. 
(...) existe mais uma contradição aí, importante, a esquerda não tinha uma posição clara com 
relação a isso. Tá certo? Eu tenho uma posição clara com relação a isso, eu afirmei nas 
minhas discussões em Brasília, que o poder concedente, ele é compartilhado. 
Porque numa estratégia de sustentação da lei queria compreender o real. Você não deve 
submeter à realidade a lei. E sim a lei a realidade. Então eu olhei pra região metropolitana, 
eu pensei pô vem cá, esse troço é municipal, ali ele não trata água, e nem é inteligente 
que cada município trate a sua água, trate o seu esgoto, é preciso ter uma engrenagem 
de outro nível, que faça economia de escala pra sociedade, o que interessa pra 
sociedade, é o menor custo pro contribuinte, pra ter um serviço essencial que é a água e o 
esgoto, tá certo, serviço que não aceita excluído, que todo mundo tem que ter, é bem 
coletivo, (...) 

 

Com esta concepção institucional Regulatória (SCOTT, 2014), economicamente 

estariam resolvidos os problemas econômicos das CESBs no longo prazo, porque 

a arrecadação central das empresas para ser perdida precisaria de uma equação 

política democrática eleitoral ágil e sofisticada. 

 

Sic G2 (ID6): (...) a área metropolitana se bloqueou, com a recuperação das companhias, tá 
certo, e com a questão da gestão compartilhada. Eu sabia que se eu bloqueasse a rede 
metropolitana, o negócio perdia a graça. Eu sempre fui contra a privatização. Eu falei, não, 
eu tenho que resolver esse aqui, porque eu resolvendo esse aqui, o resto perde a graça. 

 

O acordo para uma privatização teria que passar institucionalmente (NORTH, 

1990) por dois Poderes Legislativos, com audiências públicas no município, e os 

acordos teriam prazos políticos eleitorais de dois anos, que é a distância entre 

eleições na esfera municipal e estadual. Isto é observado com a fala a seguir: 

 

Sic G2 (ID6): (...) Então ele é base do poder concedente, não muito definido pela 
Constituição de 88, tanto que está dando essa confusão no Supremo, e a gestão 
compartilhada você fala em município isolado isso não acontece, mas pô, o que é um 
município isolado, diante da grandeza das metrópoles brasileiras, do negócio. 
(...) Fica marginal. Então a multinacional passou a só ter segurança num acesso 
marginal, que interessa a empresa média mais local, não a uma empresa mundial. Ah, eu 
peguei Salto, ah, peguei Hortolândia, ah, não pegou nada, pegou só trabalho enchendo o 
saco. 
(...) Quando eles resolveram o marco regulatório, eles resolveram as companhias. 
(...) marco regulatório na verdade, ele foi um entrave pras empresas multinacionais, e 
não o marco regulatório que elas imaginavam que seria pra garantir o ambiente de negócio 
(...) 

 

 

4.4. Fatores de Firma 

 

Dentro desta variável pesam sobremaneira as decisões a viabilidade econômica do 

negócio; é a consolidação da estratégia de internacionalização em números e 

perspectiva financeira. Mesmo assim, as decisões são influenciadas nos ambientes 

econômicos externos ao e internos do Brasil (BODDEWYN, 1983). 
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4.4.1. Tomada de Decisão de Desinvestimento da EMN observando o cenário 
externo 

 

Emergiu das entrevistas exploratórias o questionamento se a decisão do DDE seria 

crível. Como havia disponibilizado uma sinopse para alinhamento prévio. 

Entrevistados argumentaram sobre a abrangência apenas nacional no enfoque do 

DDE, ou conforme Berry (2010) atenderia uma estratégia mais ampla da EMN. 

 

Sic G1 (ID5): (...) Verdade, mas você analisou se estas operações foram apenas brasileiras? 
Como você chegou a esta informação. 
M – É uma dissertação de mestrado, estou tentando encaixar um modelo e uma tese 
com o ponto de vista empresa multinacional para verificar sua eficácia para o setor de 
infra e saneamento. Uma dissertação preenche lacunas de teses maiores. Minha 
dissertação está baseada em uma proposta de Decisão de Desinvestimento Direto 
Estrangeiro de Empresas formuladas pela Universidade Americana Wharton, mais 
exatamente pela Dra. Heather Berry. 
Tá, mas você poderia se aprofundar se estas empresas finalizaram suas operações não 
apenas no Brasil. Pode ser que foram estratégias destas empresas no mundo, pode ser uma 
decisão maior que apenas a retirada de operações brasileiras. 

 

Houve entrevistados que identificaram uma correlação regional entre DDE e 

América Latina, que foi o problema argentino de nacionalização com assunção do 

poder público no sistema, que McDermott (2010) classifica como DDE involuntário 

dentro de um espectro maior de Negócios Internacionais – IB (‘International 

Business’). 

 

Sic A2 (ID 2): (...) Eu sei que ela esteve. E depois, quando a gente olha, a gente não pode 
olhar o Brasil isoladamente. A Argentina, acho que foi com o Nestor Kirchner que acho que 
tirou a Lyonnaise Des Eaux de Buenos Aires, isso deve ter sido já vai, 2005, 2006, por aí. 
(...) Então ela levou um golpe da Argentina, a Lyonnaise Des Eaux, e aí acabou tomando 
uma própria decisão que eu soube, dela sair da América Latina. Não existe mais 
Lyonnaise na América Latina. 

 

No entanto, relato de executivo que trabalhou em EMN convergiu sobre a 

importância do cenário global macroeconômico e situação financeira global da 

EMN na decisão de DDE (BERRY, 2010; 2013). 

 

Sic EI1 (ID7): (...) Eu não sobrevivo, eu não sobrevivo. Eu preciso voltar, e naquela época o 
mercado chegou e falou pra esses grupos, inclusive pra esse grupo que já era Suez 
Lyonnaise Des Eaux, e virou Suez depois, falou olha, é o seguinte, você está muito 
exposto aos países emergentes, tá, e você está muito endividado. Por isso que a ação sua 
que era trinta caiu pra sete, veja bem, é um salve-se quem puder. 
(...) 
E aí eles implementaram então um plano de recuperação da credibilidade da empresa 
perante o mercado financeiro, e não perante a sua atividade, perante o mercado financeiro. E 
aí eles tiveram que sair dos mercados emergentes, e vender ativos que geravam o 
endividamento. Então eles foram saindo. Saíram da Argentina, saíram da Bolívia, saíram da 
África do Sul, da Indonésia, e etc. Eles foram saindo desses países, e foram vendendo 
grandes ativos que geravam endividamento. Saíram da Inglaterra, que era um problema de 
privatização, onde você comprava os ativos operacionais, gerava uma dívida, que eles 
venderam, e saíram do Chile, onde também tinha um programa de privatização, onde eles 
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tinham investido muito, com o endividamento, e aí eles recuperaram a credibilidade perante o 
mercado financeiro. Eles se concentraram no mercado europeu, e o valor da ação voltou 
a subir, e atingiu o patamar. Então teve, veja bem, a gente precisa entender o que 
aconteceu no Brasil, a gente precisa entender o contexto no qual essas empresas 
internacionais estavam naquele momento. Aí vamos pro Brasil. 
(...) 
É global. Então as decisões muitas vezes elas não são tomadas só em cima de um país, em 
cima de uma estratégia global, que é o que aconteceu. 
(...) 
Aí o Brasil estava no meio dessa estratégia. O que aconteceu com o Brasil, enquanto eles 
estavam montando essa estratégia de internacionalização, o Brasil também, seguindo o 
modelo de outros países, abriu o seu mercado, e se tornou muito mais liberal. Então que nem 
você falou, eles abriram a telecomunicações, privatizaram, privatizaram uma parte da 
energia, distribuição de parte da produção, e tentaram montar um programa de entre aspas 
privatização, no setor de saneamento. Sem o marco regulatório muito bem estabelecido, 
e aí eles entraram num setor que acho que um pouco desconhecido do próprio governo na 
época, que não é um setor controlável pelo Governo Federal, mas um setor que era 
municipal, local, com grandes empresas estaduais. Ou seja, um setor dominado pelos 
estados e pelos municípios. E aí montaram um programa de tentar vender as companhias 
estaduais, e vendendo as companhias estaduais eles estariam, entre aspas, privatizando o 
que eles chamam de privatizando o setor, a partir de um modelo de concessão obviamente, 
mas com venda de companhias estaduais.  
(...) 
E felizmente o Governo Federal fez uma promoção desse modelo, muito forte. E essa 
promoção desse modelo até pela atratividade do nosso país naquela época, com essa 
abertura, fez com que o mundo inteiro veio, todas as empresas, todas, todas vieram. A 
Lyonnaise Des Eaux, a Generale Des Eaux, a Thames Water, a Azurix da Enron, a 
International Water, os alemães, todos vieram. Algumas, Águas de Portugal, inclusive 
algumas que eram públicas lá, vieram aqui pra entrar no mercado privado. E vieram. Vieram 
só que logo depois teve o problema global, e o problema que o nosso modelo de entre 
aspas privatização no setor de saneamento não funcionou. Então você teve dois 
motivos. Você teve um motivo global, que era um êxodo, promovido por um contexto global 
(...) 

 

 

4.4.2. A Instabilidade de Longo Prazo para a EMN 
 

Os governos eleitos, o setor, as empresas públicas têm descontinuidade com o 

fluxo de capital e planejamento para o longo prazo  que caracterizam o arcabouço 

de leis e o institucionalismo do país hospedeiro (NORTH, 1990). 

 

Sic EO1 (ID 10): (...) essa falta de planejamento a médio e longo prazo, está certo, é a 
principal razão e como o setor saneamento está ligado às empresas públicas, e como mas 
empresas públicas no fundo não tem um planejamento de longo prazo, ou esse planejamento 
de longo prazo sofre descontinuidades com as mudanças de governos, sejam municipais, 
estaduais e federais, isso causa essa falta de continuidade, gera a insegurança 
empresarial, e gera o êxodo de empresas externas que atuem em um determinado país. Ou 
mesmo que algumas empresas daquele próprio país tem que buscar mercado fora, pra 
atender a essa descontinuidade. 

 

As EMNs tentaram alterar este arranjo estratégico nas operações privadas 

(PORTER, 1980), inclusive ficando latente com a Concessão no município de 

Limeira, que permaneceu sem reajuste tarifário previsto na regulação; mesmo 

assim, a empresa tinha uma visão de longo prazo sobre o potencial do mercado 

brasileiro e os estímulos privados do Governo Federal Brasileiro. 

 

Sic EI2 (ID8): (...) Por exemplo, Limeira enfrentou a dificuldade durante muito tempo de não 
poder reajustar a tarifa, porque tinha uma oposição política, ou seja, politicamente não havia 
um reconhecimento do parceiro privado. Então durante sete anos, eles não conseguiram 
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reajustar, nenhum reajuste que assim acompanhasse a inflação, não que eles estavam 
solicitando algo fora do contrato. 

 

 

4.4.3. O Contexto Interno a Empresa 
 

No cenário econômico interno são várias ações da esfera pública que interferem na 

viabilidade econômica do negócio, mesmo que o governo atue involuntariamente, 

interfere na piora do desempenho da empresa, ou mesmo na relação da empresa 

com o cliente, cujo qual, ela presta o serviço. Com isso, fica reforçado Viscusi 

(1980) emergindo a necessidade de regulação acurada como é mostrada pelo 

depoimento a seguir: 

 

Sic G2 (ID6): (...) Não, porque tem a SABESP com tarifas reais, ou quase reais, porque não 
é regulada pelo mercado, é regulada pelo Governador, mas de qualquer maneira tem de 
alguma maneira, melhor ou pior, regulada com o mercado, você tem tarifas muito próximas 
das reais, e você tem os mais variados tipos de tarifa no Estado. Você tem dois tipos de 
cidadãos, dois tipos de cidadãos, um cidadão que remunera pelo investimento em 
saneamento, e um cidadão via direta, via tarifa, e um cidadão que recebe subsídio 
cruzado, né, através de impostos, com seus benefícios em saneamento. Como é que eu vou 
explicar isso. O cara num município que não cobra tarifa, cobra uma tarifa muito baixa. Ele 
recebe do Governador? Uma estação de tratamento de esgoto a fundo perdido. 
(...) A fundo perdido. Subsidiado. E esses municípios de São Paulo não são os mais pobres. 
É Valinhos, é Vinhedo. É Ribeirão Preto. 
(...) 
E você vê municípios que são obrigados pela tarifa, a remunerar investimento no 
município, mesmo que seja subsídio cruzado, num sistema que é o sistema SABESP, né, e 
esse município deve ter Marabá Paulista, Sandovalina, municípios pobres, que são obrigados 
a arcar com o custo de administração, que a estação não tem nem um subsídio dos cofres 
públicos, estação que é alavancada pela tarifa dos paulistas, nos mais variados casos, pelo 
sistema SABESP, e outra o cara ganhou de presente a estação, como Aparecida ganhou, no 
Vale do Paraíba. Se você tem um sistema que no principal Estado, no Estado mais moderno 
da Federação, é uma piada, é uma irresponsabilidade do ponto de vista do sistema 
tarifário, onde você admite não é, que o Estado dá para uma cidadão uma estação de 
tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, e pro outro cobra, ele paga 
via tarifa, ele tem dois tipos de cidadãos dentro do mesmo Estado São Paulo, com a 
modernidade que eles exigem da gente aqui, pô? 

 

Fica evidente que os volumes de investimentos necessários levantados pelo 

PLANSAB servem como fio condutor da cadeia produtiva de saneamento em torno 

de um planejamento único. É organizador de demandas setoriais para reequilíbrio e 

priorização de políticas públicas em disputa orçamentárias com outros setoriais 

mais sorvedores de recursos e engajados politicamente. E por fim, não afeta a 

EMN e o fluxo de entrada ‘inflow’ de IDE, haja vista, a confiança no ente regulador 

(VISCUSI, 1980) relatado nos depoimentos dos grupos de Acadêmicos e Governo. 

 

Sic A1 (ID1): (...) M - O Plansab numa conta simplificada ela exige vinte e cinco bilhões 
de investimento, quinze pro tarifado, e dez pro taxado, e está seis bilhões no histórico, 
então nós estamos com um déficit, aonde nós vamos buscar isso. 

 Doze, doze bilhões de reais por ano que o Brasil investe em saneamento. Hoje é doze, o 
agregado é por aí, mais ou menos. 
M – Mas isso é cinquenta por cento do que precisa do Plansab? 
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 Exatamente. E pode ser que seja menos do que o Plansab orçou, porque a conta do Plansab 
é uma conta referencial, e esse investimento pode ser mais barato, o investimento no Brasil 
é tradicionalmente muito caro, até porque ele é feito de uma forma protegida, essa conta 
pode reduzir se você tiver mais eficiência não no investimento, eficiência no realizado. Mas 
ainda assim, de fato a gente investe menos do que a gente precisa, pelo menos pra 
acompanhar o crescimento dos sistemas, e aí o avanço da cobertura é muito lento, está 
acontecendo, mas é muito lento. E teve ano que a cobertura efetivamente caiu, foi 2009. 
(...) 
Depois do PAC. Então a cobertura de esgoto, a cobertura de água vem crescendo, ainda 
continua crescendo, mas já está quase universalizada. Então pra esse investimento, talvez 
esses players possam contribuir porque, porque são setores que exigem um volume de 
capital muito significativo, e no mercado brasileiro, o capital é muito caro. 
 

 
 
Sic G2 (ID6): (...) existem problemas na estrutura organizacional e cultura no saneamento 
brasileiro, que impedem que ele floresça. 
M – Não, primeiro é falta de grana, eu estou te falando que está faltando dinheiro. 
Não falta grana. O sistema de saneamento brasileiro está estruturado tá certo, em 
valores incorretos. Logicamente se você também não compreende o negócio, o 
saneamento, você não vai ter investimento que você precisa pra resolver. 

 

Reforçando que investimentos necessários são pouco analisados e entram na 

racionalidade limitada e custos ‘ex post’ da contratualização (WILLIAMSON, 1985) 

são observadas em diversos momentos pelos entrevistados, que seguem em 

fragmentos: 

 

Sic EC2 (ID4): (...) Uma delas reside na imprecisão dos ‘data room’ que serviram de base 
para os estudos de viabilidade e consequente elaboração das Propostas Comerciais. 
Quando o grupo francês assumiu os serviços de Saneamento de Manaus em fins da década 
de 90 o ‘data room’ não alertava sobre as condições de obsolescência física das 
grandes adutoras. Quando se pressurizou o Sistema com as pressões de norma estas se 
romperam, e ai, na enxurrada criada levou também o planejamento de investimento de dez 
anos, e teve que acontecer em menos de dois anos. Consequência funesta: e o equilíbrio 
econômico financeiro se perdeu para sempre. 
 

 
 
Sic EI3 (ID9): (...) não existia marco regulatório nacional nenhum, cada um de um jeito. Ou 
seja, ali no caso do Amazonas criou-se uma empresa reguladora, aliás, o Amazonas não 
tinha nenhuma tradição de empresa reguladora de nenhum setor, ou seja, então inventaram 
um ente chamado, e criaram lá umas regras. E venderam a empresa, fizeram uma 
concessão, agora os dados eram absurdos, ou seja, digamos a empresa comprou um 
negócio que se dizia que tinha cem por cento de água e trinta e três por cento de esgoto, 
depois de assumir se descobriu que tinha sessenta e oito por cento de água, e três por cento 
de esgoto, ou seja (...) 
(...) 
Tiveram que fazer uma repactuação, ou seja, com menos de um ano de concessão, a tarifa 
de Manaus já era mais cara do que a tarifa de capital de São Paulo. Porque, porque o 
governo do Amazonas priorizou vender a concessão. 

 

Observando o ponto de vista estritamente operacional do negócio das EMNs, 

considerando capacidade de ampliação de receitas, redução de despesas, 

incremento de eficiência e grau tecnológico (PRAHALAD; HAMEL, 1990), com 

tendência crescente de gerar os lucros operacionais. 

 

A princípio, identificaram-se poucas oportunidades para saltos de magnitude nas 

receitas, ganhos de escala e escopo com geração de caixa. 
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Sic A1 (ID1): (...) Um segundo ponto é que essas empresas para se viabilizarem em 
mercados internacionais, tipicamente precisam de um conjunto razoável, um conjunto 
significativo de operações. E justamente esse conjunto (...) 
(...) Então pra que essa operação faça sentido, ela precisa ser viabilizada através de 
economias de escopo, colecionando outras concessões, pra que você possa diluir os 
custos de manter esse grupo, principalmente o grupo diretivo, no Brasil. Além de ter acesso 
a insumos a custo razoável, além de conhecer o ambiente do país e a etiqueta de 
negociação, e vários aspectos do fazer negócios, (...). Então essa parece ser uma segunda 
razão. 
(...) O número de operações, de oportunidades em saneamento já é naturalmente 
limitado, primeiro pela duração dos contratos existentes, contratos em andamento 
tipicamente estão fechados a novas oportunidades. Segundo, é claro que você tem um 
número significativo de contratos ou de ausência de contratos, ou seja, condições 
precárias de operação, em vários municípios, que permite a concessão a qualquer 
momento, inclusive situações de operação pelo setor público SAES, e operações por 
autarquia, por departamento, que permitem a concessão para o setor privado a qualquer 
momento. 
 

 
 
Sic G2 (ID6): (...) Aqui a estrutura vem de baixo, muito pouco definida. Então, e o filet 
mignon dos negócios, quando eles vieram, tá certo, vieram pra pegar os grandes negócios, 
não vieram pra pegar Salto. Salto não interessa na Lyonnaise Des Eaux, ou qualquer dessas 
empresas ligadas a países inteiros, é um negócio muito pequeno (...), 
(...) com todo o respeito a Manaus, mas o cara quer São Paulo. 
(...) eles não conseguiram fazer as transformações, o primeiro item, eles não conseguiram 
fazer as transformações no sistema de saneamento brasileiro, capaz de colocá-los 
diante dos grandes negócios que envolvem o saneamento. 
 

 
 
Sic EC1 (ID3): (...) Dificilmente se convence a população, principalmente a de baixa renda, 
a pagar tarifa de esgoto. E o esgoto está chegando à classe média e média alta, nos 
grandes centros, a gente tem pelo menos a coleta e o afastamento, pode não ter o 
tratamento, mas isso não afeta diretamente a população, afeta indiretamente. 

 

Em relação às despesas operacionais, como por exemplo ter uma tendência de 

redução, elas tornaram-se altas devido ao custo dos expatriados na estrutura de 

alta gestão. Isto é mostrado pela fala a seguir: 

 

Sic A1 (ID1): (...) M – Seria uma escala econômica, é isso? 
É, não é exatamente escala, porque a escala se refere principalmente à planta, e escala é 
fundamental em saneamento, porque você tem que operar plantas grandes, quanto maior a 
planta a tendência é ter um custo de operação menor, e isso se refere a cada operação. Mas 
a gente está falando muito mais de uma economia talvez de escopo, de operar diversas, 
de manter diversas operações, diversas concessões ou contratos, diversas 
concessões, e essa carteira de concessões operada permite uma maior mobilização de 
recursos naquele país. Então empresas estrangeiras que vem ao Brasil, tipicamente 
mobilizam expatriados, quadros dispendiosos no país, e esses quadros são caros no país, 
são mobilizados pra, por exemplo, uma única operação.  
 

 
 
Sic EC1 (ID3): (...) Então Suez, ela chegou a vir, se estruturou, montou uma grande 
organização, pesada, conseguiu o primeiro contrato dela que foi em Manaus, só que ela 
como Thames, imaginou que o processo de participação privada no Brasil seriam 
através de privatização das grandes empresas estaduais, por isso eles assumiram 
Manaus, adquirindo a COSAMA, que era a empresa pública estadual de lá. 
(...) Outra coisa que quem operou sentiu, o brasileiro é pobre pra pagar tarifa, né? Ele 
paga tarifa de água, inadimplência no setor de água não é muito grande (...), 
 

 
 
Sic EI1 (ID7): (...) M – Você contou a sua historia, de franco-brasileiro, de trabalhar em 
firma, existe muita diferença de cultura, que seria essa hipótese da distancia que tem 
um nome, distancia psíquica, tem muita diferença entre culturas, é fácil se juntar, ou 
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isso foi um fator que animou a corporação ser contra o privado numa operação, 
dificultou, e fez até a companhia pensar em sair.  

     Não. Veja, eu vivenciei isso, existem diferenças culturais. Só que a diferença cultural entre a 
Europa e vamos chamar o Brasil e América do Sul, não é tão grande. Ela existe mas não é 
tão grande. Nós somos todos ocidentais, nós somos todos europeus, muito mais fácil 
pra essas empresas virem aqui no Brasil, do que numa Rússia, numa Índia, ou numa China, 
mais fácil, até mesmo do que numa África. Então eles sempre viram o Brasil como um país 
praticamente fácil. Obviamente que eles esbarram em culturas empresariais, culturas 
políticas diferenciadas, e aí muitas vezes eles tem certa dificuldade num primeiro momento 
a entender. Mas não esquece que quando a empresa é global, ela sabe lidar com isso.  
(...) 

 Ela sabe montar parcerias, e desenvolver parcerias, com o desenvolvimento de uma 
cultura local. Então eu pego sempre o exemplo da Suez, a Suez não deu certo no 
saneamento no Brasil, mas deu muito certo na energia.  
(...) 
Quando ela adquiriu a Tractebel, que hoje ela gera sub, a Tractebel hoje é GDF Suez, sei lá. 
O que ela fez, ao comprar, obviamente que ela trouxe o know-how dela, mas ela preservou 
uma cultura local. Hoje se você vê os principais executivos da Suez Energia no Brasil, são 
todos executivos que vieram da época da Gerasul.  
(...) 

 Brasileiros, o Zarone, o Mauricio, são todos brasileiros. E comandam a empresa, 
obviamente que eles trazem alguns executivos, né, que trazem uma cultura da empresa, mas 
eles respeitam muito a cultura local. Então eu diria que isso é uma característica do 
desenvolvimento. Muitas vezes eles erram, eu vejo o próprio grupo errou numa experiência 
que eles tiveram com uma filial deles, Águas de Barcelona veio ao Brasil, ganhou a 
concessão de Campo Grande, e não durou, foi embora. Porque eles aí que erraram quando 
mandaram executivos com uma formação e um despreparo para vir trabalhar no Brasil. 
Erraram quando fizeram. Mas eu diria o seguinte... 
(...) 

 Mas é o seguinte, eles não acharam executivos nacionais adequados, então trouxeram 
executivos de lá, foi um erro. Porque o parceiro deles era um empreiteiro local, e que não 
conhecia o setor, veja em, não vamos esquecer que nessa área tinha poucos executivos que 
conheciam um setor como privado, muito poucos.  
(...) M – Eu pensava que tinha sido condição política que tinha feito a Águas de Guariroba 
não se dar bem. 

 Parceria, foi parceria com um empreiteiro, em cima de uma má gestão local. Tanto que hoje 
eles estão muito conscientes disso, que eles querem voltar ao Brasil, eles querem corrigir o 
erro que eles fizeram, eles consideram que eles erraram.  
(...) 

 Foi um erro de gestão deles. Então eu acho que, outra coisa, eu já vi muitos franceses na 
época que eu estava aqui, eu abri a Lyonnaise Des Eaux do Brasil, na época eu estava na 
França, eu fui transportado rapidamente para aqui, porque tinha esse mercado da 
privatização, então você vê, eu vim abrir a Lyonnaise do Brasil em 98, vindo da França, e aí 
vinham muitas vezes alguns executivos, que era uma coisa muito rápida, tinha que montar 
um time rápido, então vinham alguns executivos, que chegaram aqui no Brasil, primeiro eles 
chegavam, não é assim que se faz, não, não, não é assim que se faz lá, aqui se faz assim. 
Aqui é diferente, é outra organização, é outra cultura e tal, então primeiro entenda, não 
esqueça isso, não estou desrespeitando o que vocês fazem lá, mas aqui é diferente. Aí os 
caras falavam pô, mas esse país é muito complicado. E como eu já tinha trabalhado na 
França, eu conhecia o quanto é complicado lá. Então eu falava não, não é complicado.  
(...) 
É diferente. A partir do momento em que você entende que aqui é diferente de lá, é outra 
localização, outra cultura, outras pessoas, você vai ver que, aqui é diferente, se você 
entender a diferença, não tem problema nenhuma. Da mesma maneira que um brasileiro vai 
pra lá, pra França, ele vai chegar e puta, mas que complicado, aqui é uma loucura esse 
negócio, realmente é, não, é diferente. Entenda como funciona, e aí você se desenvolve. 
A gente tem um exemplo nosso, da nossa grande multinacional que é a Ambev, Inbev hoje, 
que está dando lição de gestão pro mundo inteiro, pros belgas, pros americanos, e tal. 
Porque, porque eles também entendem que lá é diferente, é assim, mas isso não quer dizer 
que eu não posso trazer meu modelo, dentro do modelo existente. Tem que fazer mudanças, 
mas eu posso trazer. Mas eu tenho que respeitar o que existe lá. 

 

No ramo da eficiência, os entrevistados mencionaram que buscaram melhorias de 

processos para ganhos de eficiência da gestão. Todavia, não auferiram os 

resultados requeridos para maturar o IDE (BARNEY, 1991). 

 

Sic EO2 (ID 11): (...) Tem muita troca de experiências, naturalmente a experiência deles lá é 
muito rica, porque tem empresas subsidiárias no mundo todo, e tem também várias 
culturas, com vários outros problemas. A tentativa deles, acho que a parte técnica é a 
parte mais fácil de absorver, o que é difícil é trazer pra cá modelos de negócio que deram 
certo lá fora. Novamente por conta de legislação, etc., etc. 
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Sic EI3 (ID9): (...) Eles fizeram uma gestão bem enxuta, sabe, e acho que é diferente de 
uma gestão pública, que talvez teria muitos problemas de ficar cinco anos sem reajuste. 
(...) 
Porque o empreiteiro todo dia tem reajuste, não tem? O empregado não quer saber, o 
Sindicato não quer saber, a empresa de energia tampouco. 
(...) a gestão privada ela é mais faca nos dentes, do que a gestão pública, até porque as 
pessoas são premiadas individualmente. É aquela história, se você atingir suas metas 
individuais, você ganha seis salários a mais por ano, oito a mais. Você. 
(...) 
Não, eu digo é assim, na cadeia inteira, né, de gestores. Então faz muita diferença esse tipo 
de coisa. Pensa bem, se chegassem pra você e falassem o seguinte, sua meta é essa, 
vamos combinar, você combina junto. Meta difícil, se atingir, você vai receber no fim 
do ano, seis salários a mais, num momento, numa paulada só. Essa é uma coisa que na 
minha opinião, é uma grande diferença da gestão pública e da gestão privada. Por mais PLR 
que tenha, não sei que, ela é meio grupoide. Mas sei lá, de qualquer forma o que eu estou 
falando é isso, eu não vi exatamente uma coisa que eles tenham trazido de novo radical. 
Coisa interessante tem. 
 

 
 
Sic EI1 (ID7): (...) O que acontece, no meu caso quando em vim trabalhar aqui, já havia uma 
operação que era Limeira, na qual a Suez operava, que era a empresa de origem francesa, e 
tinha três operações na Argentina. Então ele assim, fez uma equipe interdisciplinar, com o 
pessoal de Limeira, o pessoal da França, pessoal da Argentina, fez uma equipe, acho que 
foram aproximadamente vinte e cinco pessoas que foram pra trabalhar no início lá, 
metade brasileiros, não, perdão, deveriam ser dez brasileiros, dez argentinos, e cinco 
franceses, uma coisa assim, essa proporção. 

 

No mesmo sentido de eficiência e competências proposto por Prahalad e Hamel 

(1990), foi à incorporação de inovação tecnológica, com finalidade de melhoria de 

margem operacional do negócio. 

 

Sic EI3 (ID9): (...) Suez vinha com um pacote de gestão, ele usava determinados sistemas, 
determinada infraestrutura de TI, e seu próprio modelo de gestão quanto à manutenção, a 
processos, enfim, tudo isso, e eles implantavam o seu modelo, ou seja, a empresa tinha 
que se adaptar para esse modelo, e aqueles que vinham, aquela equipe inicial, era 
principalmente para isso, pessoas que já de alguma maneira conheciam a cultura da Suez, 
implantavam esse modelo, e transferiam para equipes locais, entendeu? 
 

 
 
Sic EI1 (ID7): (...) Muita troca tecnológica, ou seja, eu vejo a diferença quando depois da 
primeira, e quando eu estava na Lyonnaise Des Eaux. Quando eu estava na Lyonnaise Des 
Eaux aqui no Brasil, em Limeira, em Manaus, eu tinha um problema, eu chamava meu centro 
tecnológico. A Lyonnaise tem um centro tecnológico de excelência, em que eles têm 
capacidade pra resolver qualquer problema que possa ocorrer em qualquer lugar do mundo. 
Se eles não tiverem, eles desenvolvem, estudam, e trazem solução. Então nós tivemos um 
grande problema em Manaus, o problema é como tratar as águas do Rio Negro, o Rio 
Negro é um xarope de folhas, ele é muito ácido, tem uma coloração muito forte, como é que 
você faz. Aí eles nos ajudaram muito a achar a solução adequada, para realmente tratar 
aquela água, e produzir uma água potável, conforme a nossa norma. Se você vê Limeira, até 
hoje, vive dessa transferência tecnológica. Você que atua em redução de perdas, você vê 
que Limeira é um case. Limeira é um case no Brasil. E isso veio, porque Limeira trouxe know-
how tecnológico, naquela época, e redução de perdas é gestão, know-how tecnológico de 
gestão. E esse know-how tecnológico de gestão, diferentemente de Manaus, Manaus foi 
uma solução de tecnológica, e Limeira foi um know-how tecnológico de gestão, que veio 
como, pelas pessoas. 

 

 

4.4.4. A Concorrência de Empresas Brasileiras 
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Existe uma oportunidade de mercado que consiste em operar infraestrutura, 

formado por empresas brasileiras da construção civil, que fazem concorrência as 

EMNs, por melhor absorção de custos fixos em outras atividades da empresa, e 

mesmo, com menores custos indiretos, caracterizando economia de escopo 

(BESANKO et al, 2007). 

 

Sic A1 (ID 1): (...) Então você tem os players tradicionais do setor, que são as companhias 
estaduais, algumas companhias municipais de maior capacidade, e você tem novos 
entrantes no setor, que são principalmente empresas que decorrem da integração 
vertical, pra frente de empresas do setor de construção civil. Esses novos entrantes no setor 
já ocupam, já buscam oportunidades e disputam oportunidades em cada ambiente estadual, 
com algumas das companhias estaduais que são ativas, e também eventualmente até com 
algumas companhias locais. 
(...) Exato. O que acontece no ambiente setorial, você tem no Brasil grandes empresas de 
construção, e essa é uma característica brasileira que se verifica em poucos outros países, 
não são muitos, e onde se verificou tem características parecidas com o Brasil. À construtora 
ganha escala na atividade de construção civil como contracter, e passa a se interessar pelo 
negócio de operação. 
 

 
 
Sic G2 (ID6): (...) o próprio capital brasileiro menor, começou a criar subsidiárias próprias (...) 
(...) mas algumas médias, tem empresas médias aí, operando nesse sistema, pra pegar 
Hortolândia, Salto (...) 
M – Tá, entendi. 
(...) esses caras começaram a disputar esse mercado periférico. 
(...) então você começa a proliferação de empresas num mercado que não é tão atrativo, 
que não tem a dimensão das multinacionais. 

 

 

4.4.5. Disfunção do Arcabouço Legal em Relação à Maturação do IDE 
 

Mesmo, sendo considerada uma característica institucional, o conjunto de leis que 

integram o setor gerou transtornos ao entendimento dos gestores estrangeiros 

(NORTH, 1990), como pode ser observado nos relatos abaixo: 

 

Sic EO2 (ID 11): (...) Explicar pra eles que você tem uma Lei de Licitações que se não tiver 
pelo menos três concorrentes, três cotações, você não vende, ele fala assim, tá bom, então 
no Brasil nenhuma empresa pública nunca vai comprar nada tecnologicamente atualizado. 
  

 
 
Sic A1 (ID 1): (...) A grande questão pro desinvestimento dessas companhias, são as 
barreiras à entrada nas licitações locais. 

 

No marco regulatório existe descrença da efetividade real ao definido em lei em 

2007. 

 

Sic G2 (ID6): (...) Talvez fosse o 266, talvez fosse um outro, mas a verdade é que o marco 
regulatório baseado em comunidade e município, programa, controle social, não é isso 
que a multinacional quer. Isso é uma articulação complexa, aliás nem sei se é isso que vai 
conseguir alavancar o Brasil, os próprios caras que estão com o negócio na mão, com o 
sistema de saneamento na mão, tem dificuldade de operar ele hoje. Quase não dá com o 
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marco que está aí. Eu não consegui ver avanço, não consegui ver saída para os contratos de 
concessão que estão vencendo, que estão sendo refeitos. 

 

 

4.5. Decisão de Desinvestimento Direto Estrangeiro – DDE 

 

A crise financeira internacional possuiu grande influência na decisão de DDE das 

empresas que atuavam no Saneamento Tarifado brasileiro, convergindo à 

fundamentação de Berry e entrevistas em profundidade mencionados pelo EI1 

(ID7). 

 

Confirma-se também Besanko (2007), onde a forte assimetria setorial levou a no 

pós-entrada uma intensa concorrência pelo mesmo mercado de empresas 

construtoras nacionais havendo uma rápida deterioração dos termos de barganha. 

As empresas brasileiras possuíam menores custos operacionais e melhores 

condições de alocação de custos indiretos em outras operações, que lhes 

conferiam melhores economias de escopo, como confirmou com o entrevistado A1 

(ID 1). 

 

As barreiras de entrada impostas pelo corporativismo (PORTER, 2008), com 

atuação proteladora no marco nacional, com comunicação contra uma privatização 

colonizadora também foi outra assimetria setorial não dimensionada, todavia 

qualitativamente fundamental e observada em diversos relatos; como pode ser 

exemplificado pelos entrevistados G2 (ID 6). 

 

Os relatos também mencionaram que a viabilidade econômica em patamares 

menores que o planejado nas estratégias de internacionalização das EMNs 

(PORTER, 1980), e a morosidade na repactuação dos contratos com redução dos 

retornos de investimentos (NORTH, 1990), também foram fatores de influência 

decisão de desinvestimento, EI2 (ID 8). 
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4.6. Modelo Conceitual Final 

 

Após relacionar o referencial teórico com os achados das entrevistas, emergiram 

cinco proposições para o DDE, atualizando assim o modelo conceitual de DDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Modelo Proposto da DDE em Saneamento no Brasil 

Fonte – Autor 

 

 

4.6.1.  Proposições 

 

O modelo proposto final deduziu cinco proposições com três variáveis. Sendo que 

as duas variáveis são – Assimetria Setorial e Fatores de Firma que possuem 

elementos internos (b) e externos (a) ao Brasil, considerado no caso como país 

DDE 
INSTITUCIONALISMO 

Compartimentação Estadual 

ASSIMETRIA SETORIAL 
Base Elevada de Clientes 

 

Circundantes 

Globais 

 

Especificidades 

País Hospedeiro 

 

H1 

H2a 

H3b 

H3a 

H2b 

ASSIMETRIA SETORIAL 
Conteúdo Nacional 

 

FATORES DE FIRMA 
Desempenho Operacional 

 

FATORES DE FIRMA 
Estabilidade Econômica 
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hospedeiro do IDE. Enquanto, o Institucionalismo possui uma proposição de 

restrição ao IDE e como argumentado por Boddewyn (1983) tem influência não 

exclusiva, mas decisiva no DDE. 

 

Para as considerações de correlação positiva e negativa das proposições (P) fica 

estabelecido como sendo positivo o ingresso de IDE para o setor de infraestrutura 

de saneamento. Com isto, a decisão de DDE possui relação inversa à atratividade 

de recursos estrangeiros. Com isto, quanto à proposição for mais intensa, maior a 

probabilidade de atração do IDE, que é pior para o setor Saneamento Ambiental do 

Brasil. 

 

As proposições que levam a decisão de DDE se resumem da seguinte forma: 

 

P1: Quanto mais houver a compartimentação estadual das Operadoras de 

Saneamento Ambiental Tarifado, maior a probabilidade de ocorrer à decisão 

de DDE. 

 

A proposição definida é interpretada em havendo mais estados, haverá mais 

companhias operadoras de saneamento, pois, a lógica das empresas é de escala 

operacional e econômica estadual, portanto, com mais estados, as companhias 

serão de menor potencial econômico; mais negociações político institucionais com 

os poderes na esfera Estado e Município. Portanto, consequente menor 

atratividade à aquisição e operação por EMNs. 

 

O institucionalismo possui uma proposição de restrita do IDE e como estudado por 

Boddewyn (1983) tem influência preponderante no DDE. A revisão teórica 

demonstra o institucionalismo como fundamental para decisão de DDE em 

concessões públicas de saneamento.  

 

As variáveis que levaram a esta proposição tem que o Institucionalismo brasileiro 

tem definições normativas na década de 1970 e que determinam inercialmente o 

setor até a atualidade. Ocorreu processo de financiamento dos serviços de 

saneamento com vistas à universalização dos serviços através de recursos 
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públicos distribuídos entre os poderes executivos, canalizado do ente Federal para 

empresas operadoras montadas pelos entes Estados. 

 

 As citações registradas na pesquisa de campo correlacionaram que o ente federal 

fez estímulos para entrada de EMNs no setor, entretanto, os entes Estados e 

Municípios, os poderes concedentes, predominantemente não aceitaram conceder 

seus ativos a iniciativa privada. 

 

 

P2a: Quanto maior a quantidade de aquisição por EMNs de operações 

municipais com base elevada de clientes menor a probabilidade de ocorrer à 

decisão de DDE. 

 

Detalhando a proposição ao assumir a concessão de um município com maior 

densidade populacional, haverá mais clientes conectados a operadora e resultando 

em maiores economias de escala e escopo econômica do negócio.   

 

Os estudos teóricos demonstram que para a internacionalização das EMNs são 

estruturados planos que preveem regras de competição além das barreiras de 

entrada. Em relação às variáveis remanescentes de Assimetria Informacional 

Setorial e Fatores de Firma; estas corporações multinacionais possuem influência 

de Estratégia e Negócios Internacionais das circundantes externas. 

 

As estratégias de operar regiões metropolitanas foi o mote da disputa concorrencial 

e Assimetria Setorial que alçou as regras de concorrência pela disputa do mercado 

total da concessão (DEMSETZ, 1968). Os atores desta disputa foram os 

conglomerados, com origem predominantemente europeia, contra a corporação 

setorial. A mediação ocorreu pelos agentes políticos das três esferas de poder e 

nos três entes do poder executivo. 

 

 

P2b: Quanto maior a concessão da EMN para o conteúdo nacional, maior a 

probabilidade do DDE. 
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Um fator essencial apontado pela literatura com forte influência institucional do país 

é a corporação. Esta impõe barreiras à concessão para iniciativa privada por 

instinto de sobrevivência coletiva (PORTER, 1980). A entrada de novos 

proprietários de origem privada internacional no Brasil como país hospedeiro de 

IDE, tem alta probabilidade de recuo dos níveis de emprego. 

 

Com isto, emerge das entrevistas em campo uma ação uniforme da cadeia de 

suprimentos contra a competição externa e por reserva de mercado, com 

articulações políticas capilares, características de um serviço essencial, monopólio 

natural como é característico do setor de Saneamento. 

 

 

P3a: Quanto maior o lastro e estabilidade econômica da EMN menor a 

probabilidade de DDE. 

 

Elucidando a proposição segue lógica econômica que se confirma que diz que a 

EMN com mais recursos econômicos e financeiros globais (BERRY, 2010), mais a 

empresa tem o poder de investir (BARNEY, 1991) e permanecer no país 

hospedeiro.   

 

A pesquisa de campo confirmou Johanson e Vahlne (1997, 2009) que a corporação 

internacional considera baixa e estável a distância psíquica para 

internacionalização das EMNs  com ingresso de recursos estrangeiros no Brasil. 

 

As entrevistas com executivos das EMNs confirmaram a incerteza sobre o retorno 

do investimento e a reversibilidade do capital investido (SONG, 2013) como fatores 

que influenciam a decisão de DDE. 

 

Os estudos de Berry (2010, 2013) revelaram que para haver investimentos diretos 

as EMNs precisam de baixa vulnerabilidade dos mercados, e com crises globais a 

uma saída dos recursos investidos e encerramento de operações arriscadas, 

caracterizando o DDE planejado. 
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P3b: Quanto menor o desempenho operacional local da subsidiária brasileira 

da EMN maior a probabilidade de decisão de DDE. 

 

Toda a pesquisa de campo argumenta que a geração internamente das operações, 

e todos os fatores de firma focaram na viabilidade econômica do negócio, nenhuma 

dificuldade cultural foi condicionada por nenhum profissional entrevistado. A disputa 

ocorreu pela geração interna, por rentabilidade operacional do negócio e por alçar 

lucros previstos. 

 

As escolhas estratégicas globais das operações confirmam literatura internacional 

de Berry (2010), que as EMNs buscam operações continuamente rentáveis além 

da produção de baixo custo. A estratégia competitiva busca reduzir custos 

buscando as vantagens específicas de Forsgren (2013) e considera a análise VRIO 

fundamental no potencial de gerar fluxos de caixa e lucratividade (BARNEY, 1991). 

 

Entretanto, o negócio possui um prazo de validade para se tornar viável, 

detectados nas entrevistas semiestruturadas das pesquisas de campo das 

variáveis Fatores de Firma e Assimetria Setorial. Os gestores destas operações 

trabalham na variável tempo para transformar a operação especifica de 

saneamento sustentável e com geração de margem operacional e rentabilidade 

econômica e financeira. 

 

 

4.7. Discussão dos resultados 

 

São cinco proposições que diluídas no tempo de atuação das EMNs no Brasil 

influenciaram com incisiva distinção à Decisão de DDE das empresas estrangeiras 

que atuariam no setor de Saneamento Ambiental Tarifado do Brasil. 

 

Resgatou-se o aspecto tempo na tentativa de melhorar o entendimento do porte e 

contexto econômico da época de atuação dos grupos estrangeiros no Brasil. Isto foi 

realizado durante as entrevistas, nas análises com separação por grupos, no intuito 

de mitigar viés. 
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O tempo de saída das EMNs do país facilitou o entendimento do fenômeno do DDE 

na infraestrutura de Saneamento do Brasil. Nota-se que poderia haver dificuldade 

de estudo se a decisão de saída fosse menor que cinco anos, pois DDE é estigma 

e marca de fracasso para os gestores dentro das organizações (McDERMOTT, 

2010). 

 

Houve plena convergência entre a proposição de literatura e os dados primários em 

profundidade obtidos, e o que explica a decisão do DDE foi um ambiente 

econômico global de risco e um arcabouço de lei institucionalmente sofisticado e 

participativo, portanto, gerando morosidade e diluidor de rentabilidade. 

 

O conflito concorrencial entre estratégias das EMNs e da corporação pública 

sanitária, que se colocou contra a internacionalização dos serviços de saneamento, 

foram detectados nos dados primários e exaustivamente detalhados como 

assimetrias setoriais. Mesmo com a intensidade revelada pelos pesquisados, está 

de acordo com a literatura de barreiras do modelo concorrencial de Porter. 

 

As condições econômicas que as EMNs tinham no país hospedeiro e também os 

elementos econômico-financeiros destas organizações no cenário mundial foram 

analisadas como fatores determinantes de êxito de firma. Foi preciso resgatar o 

contexto econômico temporal da época em que as EMNs atuavam no mercado 

sanitário tarifado brasileiro. 

 

Discutindo dedutivamente, conforme Sinkovics & Alfoldi (2010), houve equívocos 

de planejamento das EMNs que chegaram ao Brasil. Primeiramente, elas foram 

estimuladas a fazer um IDE ‘inflow’ por uma esfera do Governo. Depois, estas 

EMNs precisaram negociar com outra esfera governamental, mais próxima do 

corporativismo, que se mostrou entrincheirada em defesa de causa classista.  

 

A literatura de North (1990) denota que o Institucionalismo Nacional foi relevado 

pelas EMNs, que promoveram alterações institucionais pioneiras locais (HYMER, 

1960), geradoras de diferenciais competitivos (PORTER, 2008), porém, não 

conseguiram ampliar e sustentar o modelo proposto de compra de grandes 
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operadoras estaduais. Portanto, sucumbiram ao corporativismo concorrencial e 

venderam as operações para empresas brasileiras do ramo de construção civil com 

interesse em internalização de serviços. 

 

Desdobrando o planejamento, não conseguiram migrar agilmente para um arranjo 

estratégico de atuação para pequenos negócios na esfera municipal (PORTER, 

1980), haja vista, que na operação europeia estas EMNs possuíam experiência, 

mas interesses de menor amplitude de prazo e lucratividade. 

 

Haveria grande probabilidade de êxito a alteração do modo de atuação; para uma 

operação próxima da população, mais eficiente e explorando outra forma de se 

comunicar com os clientes. No entanto, permaneceram fissuradas com a estratégia 

de aquisição de grandes negócios com entes Estaduais e suas Companhias 

Estaduais. 

 

Dois quesitos devem ser discutidos sem obrigação de ser conclusivos. O primeiro é 

que há EMNs com fluxo ‘inflow’ de IDE no setor de saneamento, atualmente. Estas 

operações são por concessões parciais, conforme demonstrado na tabela 3 

(ABCON; SINDCON, 2014) nas modalidades de Sociedade de Propósitos 

Específicos – SPE, ou com Participação Público Privada – PPP, ou por Aluguel de 

Ativos. 

 

O outro quesito é a implicação da concorrência feita pela corporação contra a 

concessão para grupos privados estrangeiros. Estas EMNs saíram do Brasil, com 

isso, repassaram suas operações às empresas do ramo da construção civil, 

também privadas, que não alavancaram os SAA e SES para a população. Os 

sistemas públicos sob concessão permanecem com baixa segurança operacional, 

sem contribuir efetivamente na despoluição dos rios das grandes cidades, e sem 

correlação de incorporação tecnológica com vistas à melhoria de produtividade e 

redução de tarifas a população (GALVÃO JR., 2009). 

 

Teorizando sobre a decisão de DDE, pode observar que o tempo foi um fator 

fundamental. Isto porque as EMNs, sem conseguirem alavancar operações de 

magnitude econômica no Brasil, conforme seus planos estratégicos ficaram ao 
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mesmo tempo com operações arriscadas em países emergentes, em meio a 

diversas crises mobiliarias mundiais que ocorriam mundialmente no final da década 

de 1990. Portanto, houve uma desvantagem financeira das EMNs, que precisaram 

reduzir suas alavancagens e investimentos para se manterem sólidas para os 

acionistas. Entretanto, esta confirmação não foi levantada nem em 

fundamentações teóricas, somente nos dados primários por um executivo franco-

brasileiro. 

 

Aumentando a abstração de processo decisório segue também ‘trade off’ 

inconclusivo sobre o marco regulatório do setor saneamento. Representantes 

corporativos têm o entendimento que a lei não atendeu aos interesses estrangeiros 

e não foi o que as EMNs estariam esperando, confirmado por várias entrevistas em 

todos os grupos de entrevistados, exceto pela ótica do grupo dos executivos 

presidentes de EMNs que atuaram no Brasil – EI1 (ID 7); EI2 (ID8) EI3 (ID9). 

 

Embora fosse o esperado que o grupo de ex-presidentes de corporações 

internacionais que atuaram no Brasil, reclamassem do arcabouço legal, nota-se 

que o inverso ocorreu. Nenhum executivo reclamou da Lei Federal 11.445/2007. 

Eles asseguram que o importante foi que não houve nenhuma quebra de contrato, 

ou DDE involuntário (McDERMOTT, 2010). Mesmo no caso simbólico do município 

de Limeira, onde foram 7 anos sem reajuste. Mas em nenhum momento houve 

qualquer tentativa de ruptura expropriatória. Houve tanto em Limeira como em 

Manaus e demais operações reequilíbrios contratuais ‘ex post’. Estes foram dentro 

da normalidade econômica e da racionalidade limitada existente em uma 

contratualização de três décadas (WILLIAMSON, 1985). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa ampliou o conhecimento da literatura de gestão internacional e 

contribui para o entendimento, e preenchendo uma lacuna do fenômeno do 

Desinvestimento Direto Estrangeiro de infraestrutura no Setor de Saneamento 

Ambiental Brasileiro. 

 

Emergiu uma variável até então não embasada. O horizonte de tempo em que será 

encenada a peça concorrencial, em que desenrolaram as estratégias competitivas 

e principalmente a viabilidade econômica absoluta prevista e realizada deste 

período. 

 

Especificamente, o modelo proposto é inovador e importante setorialmente, porque 

reorganiza uma nova historicidade de economia de saneamento, contemplando o 

Institucionalismo, a Globalização da Economia, e a Produtividade nos Fatores de 

Produção da Firma internas ao mercado brasileiro de saneamento. 

 

Foram elaborados três objetivos específicos que envolveram aspectos 

institucionais, econômicos e operacionais, profundamente explorados e explicados 

em respostas. Não existe uma separação impermeável ou estanque entre os 

aspectos, sendo um fator intrinsecamente interligado ao outro. 

 

Os resultados mostraram que os Fatores Internos de Firma impactaram a decisão 

de DDE. O custo fixo operacional alto com poucos aumentos de receitas, gerou 

operações com margens inoperáveis por longo período. Como não conseguiram 

perspectiva de melhoria de produtividade, margem e, consequente redução de 

custos, o aspecto operacional interno da EMN contribuiu para a decisão de DDE. 

 

Houve uma crise econômica estrutural, que fizeram as EMNs reavaliarem suas 

posições em certas operações com países mais vulneráveis, com menores 

operações em países emergentes daquela época. 

 

Economicamente as regras de concorrência com as estratégias de oposição da 

corporação pública, e os menores custos operacionais das empresas de 
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construção de infraestrutura brasileiras travaram o fluxo de investimentos públicos 

e privados de novos capitais no setor, distanciando as EMNs da estratégia central 

de operação em grandes metrópoles dos países emergentes. 

 

Por fim o terceiro objetivo específico que compõem a teia de motivos que levaram 

ao DDE relaciona aos aspectos institucionais, que consiste na maior dificuldade de 

convergência. 

 

Em uma visão estritamente das leis do setor, houve o corporativismo setorial 

juntamente com as grandes construtoras nacionais. Estas criaram barreiras contra 

a entrada de empresas multinacionais. Do outro lado, para as EMNs houve um 

prazo para entendimento e readequação de arranjos operacionais, que não 

inibiram o ingresso IDE no Brasil, haja vista, as características de cultura ocidental 

e cumprimento de contratos pelo país. 

 

O modelo final com as proposições responde a questão de pesquisa proposta. Um 

motivo principal para o DDE no setor de saneamento foi o tempo para a tomada de 

decisão dos poderes concedentes com aplicação de estratégia não adequada para 

a forma de aquisição dos ativos de saneamento. 

 

No âmbito geral e acadêmico o estudo contribui ao levantar um modelo explicativo 

sobre os motivos do DDE das empresas de infraestrutura de Saneamento 

Ambiental. 

 

Esperam-se que estudos futuros possam aprofundar quantitativamente os 

indicadores econômico-financeiros destas EMNs em suas operações no Brasil. 

Assim, será possível testar as proposições com os dados de desempenho das 

EMNs, em suas concessões privadas ocorridas na década de 1990. 

 

Outra possibilidade de novos estudos futuros emergiu das pesquisas de campo 

com a metodologia de entrevistas semiestruturadas e a ferramenta de análise de 

conteúdo. A questão de interdependência tecnológica pode ser investigado pois 

houve correlação registrada na variável Fatores de Firma, no item 4.4.3, contexto 

interno da empresa, nas páginas 90 e 91.  
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Apesar de contribuir com a literatura de negócios internacionais, particularmente 

com o estudo em profundidade da decisão de DDE no setor de infraestrutura, esta 

dissertação possui algumas limitações. Em primeiro lugar, trata-se de um estudo de 

caso específico dos motivos de desinvestimento de EMNs do setor de saneamento 

no Brasil. Os resultados não podem ser generalizados e são restritos a esse 

contexto. Além disso, não conseguiu um aprofundamento sobre as implicações do 

arcabouço das leis do setor e como elas influenciam no IDE e no DDE. Os 

resultados são baseados nas percepções dos presidentes das EMNs e 

profissionais entrevistados, que podem ter negligenciado o protagonismo que a 

cadeia de suprimentos deposita sobre as chicanas impostas pela Lei 11.445/2007. 

Isto revela um conflito com potencial para ser explorado em estudos futuros sobre a 

dinâmica legal para atração e retenção de IDE em magnitude requerida pelo setor. 

 

Outra limitação é que não pode levantar os documentos de publicidade da época. 

Estudos posteriores poderiam aprofundar como foram utilizadas as estratégias de 

comunicação das EMNs para convencimento da sociedade. Naquele contexto se 

colocou ideologicamente contra uma ideia de privatização, mesmo com baixos 

padrões de qualidade nos serviços requeridos pelo Prestador de Serviço Público 

Nacional. 

 

Por fim, apesar destas limitações, esta dissertação contribuiu para preencher a 

lacuna de estudos na área de gestão internacional e discutir sobre os motivos de 

decisão de desinvestimento no setor de infraestrutura no Brasil. Os resultados 

implicam em importantes ‘insights’ e informações para gestores públicos e mesmo 

reflexões na área de saneamento ambiental brasileiro. Isto porque, conhecendo 

melhor os motivos do fracasso e desinvestimento estrangeiro no setor, haja a 

possibilidade de aprendizado com os erros, e criar assim, instrumentos e políticas 

públicas adequadas para atração de investimentos estrangeiros futuros no setor. E 

que possam de fato ter sucesso e contribuir para a melhoria da qualidade de 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento do setor e do país. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Anexo 1 – Solicitação de autorização para pesquisa acadêmico-

científica. 
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7.2. Anexo 2 – Validação dos dados de campo para pesquisa acadêmico-

científica. 
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7.3. Anexo 3 – Tabulação com impacto dos entrevistados nas codificações. 
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7.4. Anexo 4 – Questionário semiestruturado.  

 

 

 

1 – Por que houve o êxodo das empresas multinacionais que atuavam no setor de 

saneamento com o marco regulatório federal? 

 

2 – A baixa pré-disposição ao pagamento da conta de água é por falta de renda da 

população, desilusão com a magnitude do mercado consumidor, abundancia do 

recurso comercializado, ou outro fator? 

 

3 – Qual a relação cultural entre os executivos estrangeiros, o Brasil e o município 

que fez a concessão dos serviços públicos de saneamento ambiental tarifado? 

 

4 – Havia repasse tecnológico, ou as especificidades locais da concessão criaram 

barreiras técnicas à integração da EMN? 

 

5 – Como se comportou na concessão a Viabilidade Econômico-Financeira e o 

Plano Plurianual de Investimentos de longo prazo da operadora estrangeira?  

 


