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RESUMO 

 Este artigo investiga a ocorrência de Investimento Estrangeiro 
Direto (IED) no setor de saneamento na América Latina, mais especificamente na 
Argentina, Colômbia, Uruguai e Bolívia. A pesquisa analisa, qualitativamente, os 
casos dos países que mesmo tendo TBIs, cancelaram os investimentos diretos. Aqui 
são abordadas variáveis que podem influenciar a relevância de um TBI para com os 
incumbentes, para identificar se o tratado é eficiente na proteção de um IED ou se 
o mesmo atrai mais investimento. Nos casos levantados, grande parte não gera 
altos custos ao romper com o tratado e em complemento os interesses dos 
incumbentes e da sociedade demonstram ter maior relevância que o mesmo.  
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INTRODUÇÃO 

 Dentre todas as indústrias, pode-se dizer que a de saneamento e esgoto 

desempenham um papel estratégico no desenvolvimento social e econômico de 

qualquer país. A cobertura e a qualidade destes serviços estão entre os principais 

ingredientes para o progresso social, promovendo a redução da pobreza, melhoria 

da sustentabilidade ambiental e da saúde, entre outros benefícios para a 

população. 

Há também um papel puramente econômico desempenhado por estes serviços, 

dada a sua importância na promoção de indústrias regionais, como o turismo com 

alto potencial de criação de emprego e renda (TUROLLA, 2012). 

Apesar de infra-estrutura desempenhar um papel essencial no desenvolvimento 

econômico (CALDERÓN; SERVEN, 2004), o investimento, abaixo do nível padrão, é 
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uma situação muito comum, especialmente em países não desenvolvidos. O 

investimento estrangeiro direto (IED) pode ajudar a aliviar as restrições 

relacionadas com a infraestrutura precária, mas não é facilmente atraído. Autores 

como Sader (1999) têm perguntado por que é tão difícil atrair investimento direto 

estrangeiro em infra-estrutura, e encontrou uma série de desafios 

macroeconômicos e institucionais que os países enfrentam. A distribuição de água e 

coleta de esgoto são serviços que têm sido tradicionalmente explorados pelos 

governos locais, com algumas exceções. 

Nas décadas mais recentes, a atividade multinacional no setor de saneamento 

tem aumentado, como algumas empresas de outros países europeus e dos Estados 

Unidos que se expandem para novos mercados. A América Latina se encontra entre 

os objetivos principais das multinacionais que atuam no setor de saneamento, 

tanto por causa de ter uma demanda notável e com oportunidades ascendentes, 

como também pela carência que a população sofre à ausência de uma 

infraestrutura eficiente no setor (TUROLLA, 2012). 

A produção internacional de serviços na infraestrutura não é bem explicado por 

teorias dominantes de negócios internacionais, logo, há necessidade de adaptação 

ou esclarecimentos (SARKAR; CAVUSGIL; AULAKH, 1999). As falhas específicas no 

mercado de serviços de infra-estrutura como saneamento e esgoto são amplamente 

documentados na literatura, embora não tão bem documentado em relação ao 

investimento estrangeiro direto. Essas falhas de mercado incluem as características 

de monopólio natural das redes já bem documentados na literatura de Organização 

Industrial, bem como elevados custos de transação e os principais aspectos 

institucionais na contratação e prestação dos serviços. 

 

INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO 

O FMI e da OCDE definem o "investimento estrangeiro direto" como 

investimento transfronteiriço feito por uma entidade residente em uma economia 

(o "investidor direto" ou "empresa multinacional") com o objetivo de estabelecer 

um “interesse duradouro” numa empresa residente em uma economia. "O interesse 

duradouro" implica a existência de uma relação de longo prazo entre um investidor 

direto e uma filial estrangeira, e um grau significativo de influência na gestão 

deste último. (SAUVANT; SACHS, 2009) 
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Nos últimos vinte anos, o fluxo de IED aumentou aproximadamente de US$40 

bilhões, em 1980, para US$200 bilhões em 1990; já em 2007, atingiu US$1,5 

trilhões. Fusões transfronteiriças e aquisições são as principais formas de IED 

praticadas no mundo desenvolvido e de grande importância nas economias 

emergentes. Aproximadamente dois terços do fluxo de IED mundial e metade dos 

fluxo  IED em países em desenvolvimento, esta relacionado a serviços. Dentre os 

vinte maiores exportadores de IED, doze são países desenvolvidos. (SAUVANT; 

SACHS, 2009) 

 

 

Figura 2. Fluxo de IED, globalmente e por grupos econômicos, 1980-2011 em trilhões de dólares 
Fonte: (SAUVANT; SACHS, 2009) 

 

TRATADOS BILATERAIS DE INVESTIMENTO 

 Os Tratados Bilaterais de Investimento compõem uma parte de 

um regime de investimento global, que rege, por exemplo, as normas relativas 

de tratamento (Tratamento Nacional ou Nação Mais Favorecida), proteções contra 

a expropriação ou nacionalização, e recursos para a resolução de 

litígios (Estado para Estado e Investidor para Estado) (UNCTAD, 1998), ou seja, o 

TBI, sendo uma área do Direito Internacional, rege a forma como os países e seus 

governos podem regular ativos estrangeiros (CCIC, 2010). 

A maioria destes tratados de investimento oferecem um mecanismo de 

resolução de disputa inovadora, que permite que investidores 
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estrangeiros invoquem arbitragens internacionais contra o Estado hospedeiro, no 

caso de violação do mesmo perante o tratado. (Peterson, 2004). 

A designação de um processo de arbitragem à terceiros liberta os investidores 

dos processos políticos e judiciais dos países de acolhimento (que muitas vezes os 

mesmos a consideram como insuficiente ou sem razão), e dão-lhes acesso direto à 

proteção sob a lei internacional. (SAUVANT; SACHS, 2009) 

Nos primeiros anos após a descolonização da Segunda Guerra Mundial, houve 

uma mudança na percepção de IEDs por parte dos governos, na qual levou os países 

acolhedores dos investimentos a abster-se da desapropriação, uma ameaça 

relevante para os investidores externos, pois os governos anfitriões perceberam 

que poderiam se beneficiar com os IEDs por meio de uma variedade de medidas, 

como taxas regulatórias, aquisições, ou até mesmo intervenções nos mercados, por 

exemplo. (SAUVANT; SACHS, 2009) Em complemento, muitos governos têm olhado 

para o Investimento Estrangeiro Direto (IED) para compensar o déficit nacional 

também, logo, para estimular maior investimento, os mesmos se esforçam para 

promover tratados internacionais, como uma das medidas de atração, que se 

propõem a proteger, atrair e, até em alguns casos, eliminar os obstáculos 

aos fluxos de investimento estrangeiro. (PETERSON, 2004); portanto, o aumento 

acelerado das negociações de TBIs em 1990 feitas por países em desenvolvimento 

esta relacionado com a disseminação do reconhecimento, por parte dos governos, 

dos benefícios associados aos IEDs e a necessidade de oferecer proteção para os 

investimentos estrangeiros para atrair maior fluxo investimentos para seu pais. 

(AMSTERDAM, 2003) 

De acordo com a UNCTAD, países estão aumentando a implementação de TBIs, 

para promover e proteger os IEDs e assim, promover com a cooperação econômica 

internacional. Assinando os tratados, os países em desenvolvimento, 

particularmente, enviam uma espécie de sinal para o mundo, até mesmo para seus 

investidores, na qual a nação estaria comprometida a fornecer um quadro de 

investimento previsível, legal e estável. (AMSTERDAM, 2003) 

 

INVESTIMENTO NO SETOR DE SANEMANTO 

Quase 20 por cento das pessoas no mundo não têm acesso a água tratada e 

mais de um terço não tem acesso a saneamento de qualidade. (CLARKE, KOSEC, 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
5 

WALLSTEN, 2009)  Este problema tem levado muitos países a reformar os seus 

setores de água, inclusive permitindo participação do setor privado em diferentes 

graus. De fato, na década de 1990 os governos de países em desenvolvimento 

permitiu a participação do setor privado em mais de 100 projetos de água e de 

saneamento. (CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009)  

Evidências de outros setores de infra-estrutura sugere razões para otimismo. 

Pesquisas recentes da literatura têm demonstrado que a privatização geralmente 

levou para melhorias no desempenho da empresa em diversos setores ao redor do 

mundo. (CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

A literatura empírica sobre a reforma no setor de telecomunicações sugere que a 

cobertura se expande após a privatização; logo há a introdução ou expansão de 

concorrência neste setor. Quase sem exceção, a pesquisa empírica cross-country 

descobriu que a concorrência resultou em mais conexões de telefone, preços mais 

baixos e maior produtividade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

(CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

Entretanto, não é imediatamente evidente, que a privatização do setor de 

saneamento ou água será tão significativo quanto em outras áreas de infra-

estrutura. Uma razão para isso é o fato de que os benefícios da privatização em 

infra-estruturas são maiores quando a privatização estiver paralelamente 

combinada com reformas que incentivem competição (Megginson, 2005), no 

entanto, no sector da água há pouca margem para a concorrência e de modo que os 

benefícios podem ser menores. Em relação a menor concorrência do setor, parte 

da razão tem a ver com a rede de abastecimento, o que representa cerca de dois 

terços do custo da fonte de água e é também caro para duplicá-lo. (CLARKE, 

KOSEC, WALLSTEN, 2009)   

A participação do setor privado também pode ter um impacto menor sobre a 

cobertura na setor da água, se os operadores privados estiverem preocupados com 

a interferência do governo nas decisões de preços; seja através de legislação ou 

usando o processo de regulamentação ( barreiras não tarifárias), após a 

privatização. (CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

A primeira razão para preocupação com a interferência do governo é que, 

depois do que o investimento privado é introduzido, a maioria dos operadores 

privados do setor da água tende a manter o poder de monopólio devido a ausência 
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de concorrência; portanto a presença de um monopólio privado, cria a 

possibilidade à emergência de formas potencialmente imprevisíveis de regulação 

de preços e reclamações de preço. A segunda razão é que a água é essencial para a 

vida e é um recurso natural  que literalmente cai do céu. Negando o serviço para 

famílias pobres que não são capazes ou não querem pagar pelo serviço é difícil por 

razões políticas e éticas. Embora os serviços públicos também encontrem 

dificuldades para expandir a cobertura, especialmente para famílias de baixa 

renda, as empresas privadas ao assumir tal responsabilidade, tornam-se vulneráveis 

a interferência política pois acabam sendo culpadas pela baixa cobertura de água e 

saneamento. Como resultado, a falta de serviço de cobertura, pode levar a 

insatisfação popular, fazendo que o governo tome ações contra a empresa privada. 

A última razão para a preocupação é que a maioria dos ativos do setor (ou seja, os 

tubos) são fixos no lugar, ou seja, não tem nenhuma alternativa uso e tem uma 

vida extremamente longa, tornando-os especialmente propenso a expropriação. 

Mesmo que o governo não exproprie explicitamente os ativos, ele pode 

implicitamente fazê-lo através da criação de tarifas abaixo do custo marginal no 

longo prazo. Porque os custos fixos fazem uma grande parte dos custos totais e 

também porque os ativos do setor podem funcionar por um longo tempo sem muita 

manutenção, logo, o governo tem um forte incentivo para fixar as tarifas de modo 

que eles cubram os custos operacionais, mas não forneçam recursos para a 

expansão ou a manutenção adequada. (CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

Em teoria, os governos podem incentivar o investimento privado, limitando as 

oportunidades de expropriação. Uma forma  na qual os governos podem fazer isso é 

a criação de um regulador independente que é isolado do pressão política de curto 

prazo, mas na prática, pode ser muito difícil de se fazer isso, especialmente nos 

países em desenvolvimento em que muitas vezes têm ambientes institucionais 

fracos. E de fato, uma pesquisa recente da experiência com regulação de infra-

estrutura nos países em desenvolvimento concluiu que a maioria das novas agências 

reguladoras não são independentes do governo ou isoladas de controle político . 

(CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

 

INVESTIMENTO COM TRATADOS DE SEGURANÇA NA AMERICA LATINA 

Pode-se classificar uma distribuição de países da América Latina de acordo com 
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os atributos de, por um lado, tendo ou não recebidos IED no período de 

amostragem entre 1990 e 2011, e por outro lado a sua atitude pró/contra IED, 

como medido pela presença de episódio de cancelamento de IED ou aceitação 

constitucional, legal ou política de privatização em 2011, o ponto final da amostra. 

Deve ser notado que o último atributo pode ser bastante crítico e serve apenas 

para fins ilustrativos. O primeiro atributo é baseado em fatos, assim, ao ler as 

linhas da tabela, torna-se perceptível que a maioria dos países latino-americanos 

receberam IED, mas parece que um grande número deles já cancelou alguma vez 

seu mercado para IDE. (TUROLLA, 2012) 

 
Figura 6. Países da América Latina e IED no Setor de Saneamento 
Fonte: TUROLLA, 2012 

 

É de se esperar que o ambiente institucional de cada país desempenhe um 

papel crucial juntamente com o quadro legal do setor nível regulamentar 

(KILPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; SADER, 2000; UNCTAD, 2008). 

De acordo com as observações feitas por Guasch, Laffont e Straub (2007), 

vários países latino-americanos tiveram experiência com negociações contratuais 

de iniciativa governamental no setor de Saneamento. Um grande número de falhas 

contratuais ou de processos de renegociação custosas, também podem ser 
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encontradas na literatura, como na Bolívia e Argentina, entre outros países 

(GUASCH, 2004; GUASCH, LAFFONT e STRAUB, 2007). 

 

ARGENTINA 

 Em relação a Argentina, no inicio do governo peronista, liderado por Carlos 

Menem, um programa de reforma do governo foi implementado desde 1989, com 

isso, houveram diversas transformações no setor de água e saneamento, cujo as 

principais mudanças foram: a redefinição, separação e incorporação do setor 

privado na prestação de serviços; a redefinição e separação das funções setoriais e 

a implementação de um marco regulatório para serviços (URCELAY, María 2007). A 

Obras Sanitárias da Nação (OSN), foi uma das primeiras grandes empresas públicas 

a ser privatizada na Argentina. Foi decidido que o serviço seria transferido para 

uma empresa privada na forma de concessão, por um período de 30 anos sem 

pagamento de taxa, ou seja, nesse período foram entregues os ativos da OSN e a 

iniciativa privada foi responsável pela execução de todos dos investimentos 

necessários, recebendo uma compensação da cobrança de taxas de faturamento 

pelos serviços prestados. No final do período de contrato, todos os ativos seriam 

revertidos para o Estado  (URCELAY, María 2007).  

Podemos dividir o período do contrato em duas fases: a primeira que vai do 

inicio do contrato, Maio de 1993 à Dezembro de 2001 e a segundo que ocupa o 

período de Janeiro de 2002 à Dezembro de 2005. Na primeira fase, o contrato foi 

desenvolvido em um ambiente econômico com preços relativos estáveis que não 

incidiram de uma maneira significativa no modelo econômico-financeiro, as 

principais variáveis do contrato não apresentaram distorções. A segunda fase é 

precedida da desvalorização em Janeiro de 2002, com o congelamento das tarifas e 

o inicio do processo de renegociação contratual, que provocaram importantes 

distorções de preços relativos e modificações das referencias contratuais  

(URCELAY, María 2007) na qual desembocou na rescisão do contrato da Águas 

Argentinas em 2006. 

 

BOLÍVIA 

Entre o período de 1980 e 1990 a Bolívia implementou um programa  ambicioso 

de reformas estruturais que foram caracterizadas como as mais extensas de 
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qualquer país latino-americano. (MORALES, JIMÉNEZ, AJATA, VILLEGAS, CHAMPEY, 

2006) 

Um resultado imediato fora o aumento do crescimento econômico do país que 

pode ser dividido em dois períodos. Sendo o primeiro de 1990 até 1998, quando o 

crescimento médio fora quase de 4 por cento, quando o pais se beneficiou do alto 

nível de exportações e de um fluxo de capital interno ( com uma breve interrupção 

durante a crise da Tequila). O segundo período de crescimento fora após o choque 

de 1998-1999 (uma parada súbita dos fluxos de capitais após a crise da Rússia), na 

qual o crescimento econômico diminuiu para uma media de 2 por cento.(FMI, 2005) 

A prevista tendência de crescimento per capita não decolou porque sucessivas 

reformas estruturais não alterou fundamentalmente o caráter do Estado e não 

aprimorou o ambiente de negócios, o que foi dificultado por problemas de 

governança, corrupção, falta de infra-estrutura, e os altos custos de operar no 

setor formal. (FMI, 2005)  

Três cidades da Bolívia introduziram a participação do setor privado na água e 

nos setores de saneamento: La Paz, El Alto e Cochabamba. La Paz e El Alto 

introduziu a participação do setor privado, em 1997, sob o mesmo contrato de 

concessão. O governo de Cochabamba assinou uma concessão de 40 anos acordo em 

1999, mas cancelou cinco meses depois por causa da agitação civil em resposta a 

tarifas mais altas. (CLARKE, KOSEC, WALLSTEN, 2009) 

As concessões de água e esgoto se tornaram a fonte de distúrbios de rua e civis 

até Abril de 2000. Cochabamba testemunhou uma "Guerra da Água" provocando o 

cancelamento de uma concessão muito importante. Até janeiro de 2005, em La Paz 

manifestantes bloquearam as principais ruas e declararam uma greve civil exigindo 

do Governo que expulsassem Aguas del Illimani, a empresa concessionária dos 

serviços de fornecimento de água e esgoto nas cidades de La Paz e El Alto, sendo 

que o contrato com a empresa Aguas del Illimani fora datado em 1997. O 

Presidente Sánchez de Lozada foi derrubado em outubro de 2002, como resultado 

de uma manifestação popular violenta. Entre outras coisas, as pessoas culparam 

por capitalização (privatização) das principais empresas públicas, incluindo serviços 

de fornecimento de água e esgoto. Como resultado da Guerra da Água, o município 

de Cochabamba tornou-se responsável pela provisão de água e serviços de esgoto. 

Apesar de uma grande agitação civil e compromisso público do governo de expulsar 
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Aguas del Illimani, nas cidades de La Paz e El Alto, não há uma decisão final sobre 

a composição legal da nova empresa que vai cuidar desses serviços. 

 

URUGUAI 

O Uruguai é um país com grande disponibilidade de água, na qual, em termos 

médios, possuiu 41,65m3 por ano de água disponível per capta no pais. Entretanto, 

a disponibilidade de água é irrelevante socialmente, caso não haja estrutura para 

distribuí-la de maneira eficiente, pois a disponibilidade da mesma não é suficiente 

para garantir acesso ao recurso para a comunidade ou nação. (FLORES, 2007) 

Durante o Período de industrialização e urbanização, a demanda social era 

atendida por um órgão Executivo centralizador, na qual a empresa Obras Sanitárias 

Del Estado (OSE) era a responsável pelo fornecimento de água e saneamento em 

todo pais, com exceção da capital do país (Montevideo), onde os serviços de 

saneamento eram prestados pela prefeitura municipal. A OSE fizera um serviço que 

colocou o país entre uma das melhores posições de cobertura e saneamento da 

America Latina, na qual 98% da população era abastecida com água potável e 95% 

recebiam serviços de saneamento. Em complemento, é de grande relevância 

considerar, para melhor entendimento, o 3o artigo da Lei 11.907 em 1952, na qual 

atribui a liberdade do Poder Executivo de repassar a responsabilidade deste ente 

publico um órgão privado. (FLORES, 2007) 

As primeiras concessões de serviço de água e saneamento ocorrera em 

Maldonado. O lado leste de Maldonado não possuía serviços de saneamento eficaz, 

logo, a região demandava a provisão do serviço. 

Após a concessão, em 1993, o Poder Executivo concedeu a empresa Águas de 

La Costa, empresa nacional, o direito de prestar serviços de abastecimento de água 

e saneamento no departamento leste de Maldonado. No mesmo ano, resistências 

emergiram contra o processo de privatização. A Liga de Fomento de Manatiales 

(LFM), uma organização populacional, que era contra as praticas da empresa, 

principalmente pelo fato de que após a entrada da empresa, houve um aumento 

das tarifas cobradas. (FLORES, 2007) No decorrer da concessão, houveram diversas 

manifestações e campanhas contra a privatização, devido a insatisfação popular 

que desembocou, no domingo, 31 de outubro de 2004, no Uruguai, o referendo, 

promovido pela Comissão Nacional para a Defesa da Água e da Vida, que incluiu 
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FFOSE e diversas organizações da sociedade civil, na emenda constitucional sobre a 

água foi aprovado por 62,75% dos eleitores. (LOBINA, HALL, 2007) A alteração inclui 

uma série de elementos, na qual inclui a afirmação de que o acesso à água 

encanada e saneamento são direitos humanos básicos, e que as considerações 

sociais têm prioridade sobre considerações econômicas em políticas de água. Ele 

também inclui a afirmação de que: O serviço público de saneamento básico e do 

serviço público de abastecimento de água para o consumo humano, será servido 

exclusivamente e diretamente por pessoas jurídicas estatais. (LOBINA, HALL, 2007) 

A reforma constitucional levou o governo uruguaio a negociar a saída dos 

operadores multinacionais do país. Isso aconteceu em outubro de 2005, no caso de 

Aguas de Bilbao, que detinha a concessão URAGUA, e em setembro de 2006, no 

caso de Agbar "s Aguas de la Costa. (LOBINA, HALL, 2007) 

 

COLOMBIA 

Em 1995, para proporcionar o abastecimento de água e saneamento para 

Cartagena das Índias (900 mil habitantes) na qual Águas de Barcelona (AGBAR) foi o 

único candidato em um concurso internacional para uma participação de 45,91%  

(275.478 ações), paralelamente ao  município que detém 50 por cento das ações 

(300.000 ações), e outros investidores privados que detêm cerca de 4 por cento 

(24.522). Um contrato de concessão de 26 anos foi assinado para operar e manter 

esses serviços, e, posteriormente, AGUACAR assinou um contrato de gestão com 

AGBAR. (FIAN, 2004) 

O município de Cartagena tem dois objetivos principais para com a  

participação do setor privado na fornecimento de água e serviços de saneamento; l 

de curto prazo: Para reduzir a carga fiscal de um serviço público ineficiente, 

delegando a gestão, funções e melhoria da eficiência; e  uma de longo prazo: Para 

acessar empréstimos, financiamento das instituições financeiras internacionais, a 

fim de atualizar e ampliar os sistemas de água e saneamento. (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2008) 

No que se refere ao fornecimento de água, existe uma crescimento de 25 

pontos percentuais entre 1985 e 2005, de 58% para 83%. Já em relação aos serviços 

de saneamento, a cobertura de saneamento básico em todo o país apresentou um 

aumento de 26 pontos percentuais entre 1985 e 2005, de 47% para 73%, apesar do 
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crescimento mais modesto na área rural (de 2% a 18%). O relatório do Banco 

Mundial, no entanto, indica que um terço das comunidades pobres ainda estão sem 

água encanada e saneamento básico, uma discrepância causada pela localização 

dos limites municipais existentes, a maioria dessas comunidades pobres estão fora 

dos limites da área urbana legal e fora dos limites para AGUACAR, ou seja, as 

estimativas da empresa são baseados em uma subestimação grosseira da 

população-alvo, porque eles ignoram os cidadãos que residem fora da área 

legalmente definida "urbanizada" do município. (BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO, 2008). 

A situação geral é satisfatório, tanto do município, bem como a partir do ponto 

de vista  de alguns consumidores. A Eficiência do sistema também melhorou 

notavelmente desde 1995, medida pela produtividade do trabalho no setor, 

confiabilidade do serviço, qualidade da água, e atendimento ao cliente. As metas 

de redução de encargos financeiro para com município, bem como para melhorias 

nas habilidades técnicas através de PSP também foram cumpridos, até o momento. 

A principal meta de conseguir o apoio de agências financeiras internacionais para 

melhorar e ampliar o sistema existente também foi alcançado. (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

Correlacionando os casos a cima apresentados com a literatura dos TBIs, é 

relevante considerar que existem diversos fatores que podem tornar os tratados 

bilaterais de investimento fracos na prática. Alguns países alegam que violações de 

tratados ocorreram em resposta a uma série de medidas estatais, incluindo, por 

exemplo, leis de emergência decretada durante crises financeiras em uma ampla 

gama de setores, sendo um deles o setor de distribuição de água e saneamento, 

isso, paralelamente a fracas instituições legislativas dos países e corrupção do 

mesmo (considerando o caso de alguns países e períodos selecionados desta 

pesquisa), como por exemplo, a recessão de 2001, na qual o governo argentino 

decretou uma situação de emergência, logo, o mesmo teria a “permissão” de agir 

unilateralmente, ou seja, sem cooperar com a legislação nacional. (DEVINS, 2009) 

Tal situação é considera um pouco critica pois, de acordo com KILPATRICK; 

PARKER; ZHANG (2006), é essencial que o ambiente institucional, no nível 
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regulamentador, de cada país desempenhe um papel crucial juntamente com o 

quadro legal do setor. 

Diversos países da America Latina tiveram experiência com negociações no 

setor de saneamento. Paralelamente, houve também um grande numero de falhas 

contratuais ou processos de renegociação custosos, como o caso da Argentina e 

Bolívia.  Em relação ao Uruguai, percebe-se que houve manifestações nacionais 

contra a privatização do setor, impedindo assim a promoção do investimento. Esses 

casos podem ser correlacionados a segunda problemática da pesquisa, na qual 

demonstra menor relevância dos tratados bilaterais quando comparados a 

manifestações  populares (resistência ideológica,) oportunista (tanto da sociedade 

quanto do incumbente) e financeira ( devido ao aumento de tarifas após a 

privatização), entre outras, para com a participação do setor privado no setor de 

saneamento e distribuição de água. 

Situações oportunistas, por parte do incumbente também é visível, mais 

especificamente, no caso do Uruguai, na qual o incumbente visa ampliar os 

investimentos privados no setor de saneamento e abastecimento de água mesmo 

com a insatisfação popular, sendo que o Poder Executivo estatiza, no final das 

manifestações populares, as empresas que fizeram tal  investimento e não assume 

a responsabilidade da quebra de contrato pelo fato de justificar que as empresas 

quebraram cláusulas do contrato, sendo que  tais quebras de contrato foram 

antecedentes a nova emenda constitucional que proíbe operação de empresas 

privadas neste setor, ou seja, o Poder Executivo atuou à favor da “sociedade” com 

argumentos que não foram considerados no momento da quebra de contrato. 

 Em complemento, em relação ao valor coercitivo em função da quebra de um 

contrato, um estudo que levantou em 102 decisões de arbitragem relacionados a 

tratados bilaterais, que apenas 21 países acolhedores tiveram que pagar o dano 

causado para com os investidores externos, sendo que os valores adjudicado são 

relativamente baixos ao investimento feito, sendo a maioria dos valores pagos 

menor que 5 milhões de dólares, de acordo com a literatura levantada. (SAUVANT; 

SACHS, 2009). Portanto, de acordo com a 1a problemática da pesquisa, pode-se 

dizer que a quebra do contrato por parte do país acolhedor gera custos muito 

baixos para o mesmo, quando comparado ao benefício que o país terá  com o ganho 

dos ativos fixos ( investimento feito) pelos investidores externos direto, logo, o TBI 
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possui um poder coercitivo baixo e portanto, é pouco efetivo na prática por não 

garantirem mais segurança ao investidor estrangeiro.  

Em complemento, de acordo com a figura 5 (Arbitragem de tratados de 

investimento, cumulativo e novos casos, 1987-2007) , percebe-se um aumento no 

numero de arbitragem devido a quebra de tratados bilaterais em âmbito global. Ao 

comparar tal gráfico com a Figura 3 (O crescimento em numero de TBIs e TDTs, 

1960-2006), torna-se perceptível que há uma certa correlação com o crescimento 

do numero de tratados bilaterais mundialmente. Logo, pode-se especular que o 

aumento do numero de tratados gera maior numero de rupturas e não o contrario, 

questionando, assim, a eficiência dos tratados bilaterais de investimento para com 

a sua função. 

Nos casos levantados, os TBIs não tiveram grande eficiência de cumprir com a 

sua finalidade básica de proteger os investidores dos riscos e da instabilidade 

política e, em complemento, salvaguardar os investimentos feitos pelos seus 

nacionais no território estrangeiro, mas é difícil afirmar que os mesmos são 

ineficientes, uma vez que tais tratados bilaterais de investimento dependem de 

outras variáveis, como pro exemplo, de instituições legislativas fortes e 

independentes da política local e internacional, aceitação ideológica da sociedade, 

questões econômicas, entre outras; em complemento, de acordo com Sader (1999), 

o mesmo também identifica dificuldades macroeconômicas e institucionais que os 

países enfrentam para atrair investimento estrangeiro em infra estrutura. Em 

suma, os tratados bilaterais de investimento podem apresentar melhor 

desempenho na relação econômico internacional, entretanto, o mesmo não pode se 

dizer nesta pesquisa. 
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