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A indústria de infra-estrutura é central para o 
desenvolvimento econômico de qualquer país. O 
aumento da penetração e a qualidade das redes de 
telecomunicações, energia, saneamento básico e ou
tras constituem veículo indispensável do progresso 
das nações, assim como da redução da pobreza, da 
proteção do meio ambiente e da inclusão no am
biente social e no mundo digital. 
Tradicionalmente, os diversos seg 
mentos que compõem o setor de 
infra-estrutura, ou indústrias 
de rede, nascem operados 
em âmbito local. Vários 
segmentos da infra-es
trutura avançaram para 
a integração em redes 
de maior porte, for
mando grupos eco
nômicos de âmbito 
regional ou nacional, 
eventualmente com 
atuação em mais de 
um setor de infra-
estrutura. Em alguns 
casos, a integração 
propiciou excessivo po
der de mercado, como 
no caso das redes locais de 
telecomunicações, o que tem 
sido compensado em vários paí
ses por medidas regulatórias e con 

correnciais. Em vários outros casos, essa integração 
propiciou importantes ganhos de eficiência, gerando 
avanços em direção ao acesso universal, menores ní
veis tarifários e melhores padrões de prestação dos 
serviços. 
Já há mais de um século, um grupo relativamente 
restrito de empresas de infra-estrutura de alguns pa
íses avançou em direção a mercados estrangeiros. 

Nas últimas décadas do século passado, ve
rificou-se uma intensificação desse processo 
de internacionalização em vários segmentos, 

dando origem a empresas multinacio
nais voltadas para a operação de 

mercados locais de telecomunica
ções, energia, saneamento e 

outros. Ainda assim, o núme
ro de empresas continua 
restrito, mas já constitui 

amostra suficiente para 
um estudo acadêmico 
relevante. Por exemplo, 

Sarkar, Cavusgil e Au-
lakh (1999) realizaram 
avaliação da expansão 
internacional das em

presas do setor de 
telecomunicações, 
um setor da infra-es

trutura que se encon
tra avançado nesse processo. 
A decisão de internacionalização 
das firmas de infra-estrutura não é 
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trivial. Ao contrário da maiona dos 
setores, a infra-estrutura é marca
da por custos fixos elevados em 
capital altamente específico, o 
que reduz fortemente o incentivo 
ao investimento e exige uma abor
dagem regulatória mais estrita 
por parte dos governos. Assim, a 
empresa típica de infra-estrutura 
assume riscos diferentes - e in
variavelmente elevados - dos que 
são assumidos pelas firmas dos 
demais setores. 

Quando a firma de infra-estrutura 
investe em um mercado estrangei
ro, os riscos são potencializados: 
há custos de transação importan
tes envolvidos, nas diversas dimen
sões do investimento; há questões 
regulatórias e políticas que têm ca
ráter extremamente específico ao 
país de destino; e, ainda, o inves
timento requer grandes volumes 
de capital, com retorno de longo 

prazo. Não obstante os elevados 
riscos, vários grupos econômicos 
da área de infra-estrutura têm bus
cado novos mercados para inves
timento e têm ampliado a parcela 
das receitas que são obtidas fora 
dos mercados de origem. 
O assunto é de especial interesse 
para a competitividade brasileira, 
pois o país reúne algumas van
tagens para se tornar um global 
player em alguns mercados de 
infra-estrutura. 

Avaliar os desafios e potencialida
des do país é o objetivo do proje
to de pesquisa "Determinantes e 
Oportunidades de Internaciona
lização de Empresas Brasileiras 
do Setor de Infra-Estrutura", que 
está sendo realizado ao longo do 
ano de 2008 no CAEPM - Centro 
de Atos Estudos de Propaganda 
e Marketing, da ESPM - Escola 
Superior de Propaganda e Marke

ting. Sua realização faz parte tam
bém do contexto das atividades 
do Núcleo de Estudos em Gestão 
Internacional da ESPM. Este arti
go levanta alguns elementos que 
estão sendo discutidos no âmbito 
do projeto de pesquisa. 

A ECONOMIA DA INDÚSTRIA 

DA INFRA-ESTRUTURA 

A indústria de infra-estrutura- é 
constituída por um conjunto de 
setores, ou segmentos, cuja prin
cipal característica definidora é 
a presença de elevados custos 
fixos, que são incorridos através 
dos investimentos em tipos alta
mente específicos de capital físico 
(BID, 1997). Os custos fixos eleva
dos produzem um dilema econô
mico: a maior eficiência produtiva 
só pode ser conseguida por meio 
de um monopólio, ou mesmo al
guma configuração de mercado 



com poucas empresas operado
ras. A limitação à entrada de no
vas empresas tende a criar um 
poder de mercado das empresas 
operadoras (incumbentes), even
tualmente um único monopolista. 
Surge, então, o problema de con
trolar o superlucro de monopólio 
por meio de regulação adequada. 
Uma das formas mais difundidas 
de regulação é por intermédio de 
agências reguladoras setoriais in
dependentes. 

Quando a competição no mer
cado não é desejável por causa 
dos altos custos fixos, há ainda a 
possibilidade de competição pelo 
direito de servir o mercado, a cha
mada competição pelo mercado 
(em vez da competição no merca
do). A competição pelo mercado, 

promovida em substituição à com
petição no mercado, foi sugerida 
por H. Demsetz em artigo de 1968. 
Esse mecanismo é largamente 
empregado, por exemplo, na defi
nição dos operadores de telefonia 
celular e de outros serviços públi
cos no Brasil e em todo o mundo. 
Na prática, essa alternativa tem 
sido empregada conjuntamente à 
regulação. 

Como alternativa à operação pri
vada sob regulação e/ou compe
tição de Demsetz, o próprio setor 
público pode operar o serviço. 
Entretanto, a hipótese subjacen
te, de que os governos não têm 
por objetivo a busca do lucro, 
pode se revelar irrealista quanto 
a alguns aspectos fundamentais. 
Por exemplo, em vários casos de 
infra-estrutura operada pelo setor 
público as áreas de maior capaci
dade de pagamento são atendidas 
primeiro em detrimento das mais 
carentes. 

A elevada especificidade do ca
pital físico necessário ao investi
mento em infra-estrutura costuma 
desencorajar o investimento priva

do. As redes tipicamente possuem 
um valor de revenda muito inferior 
ao valor do investimento inicial, o 
que dificulta uma saída rápida do 
investimento. Em vários casos, o 
investidor privado fica "preso" ao 
investimento realizado até que o 
período de recuperação do mes
mo seja completado, pois além de 
não conseguir revender os ativos 
individualmente, o próprio merca
do para o sistema como um todo 
apresenta em geral liquidez muito 
baixa. Se não bastasse, no caso 
de propriedade privada dos ati
vos, o poder de barganha entre o 
proprietário privado e o governo 
pode mudar radicalmente após 
o investimento ser feito, podendo 
gerar expropriações com caráter 
oportunista. 

Tudo isso torna o setor de infra-
estrutura menos atrativo ao in
vestimento pnvado que outros 
negócios. Uma importante conse
qüência é a necessidade de con
tratos longos, estabilidade política 
e regulatória para que se concre
tize a atração de capitais privados 
para a expansão dos sistemas. Na 
prática, entretanto, vários países, 
como o Brasil, apresentam eleva
da incerteza nesse quesito, o que 
resulta em forte desincentivo ao 
investimento público e privado, 
assim como insuficiência das re
des de serviços públicos. 
A configuração descrita é conhe
cida em economia, conforme Bau-
mol (1986), como um monopólio 
natural. Ela está associada à pre
sença de economias de escala, ou 
seja, a situação em que o aumento 
da produção reduziria o custo uni
tário dos serviços. Modernamente, 
costuma-se usar um conceito mais 
amplo que o de monopólio natural, 
que é o de subaditividade de cus
tos, como tratado por Braeutigam 
(1989). Neste conceito, a redução 
de custos com o aumento da pro

dução pode advir do rateio entre 
dois ou mais serviços, ou seja, ad-
mitem-se economias relacionadas 
à multiprodução. 
A situação de monopólio natural ou 
de subaditividade de custos não é 
definitiva em uma indústria. Inova
ções tecnológicas podem produ
zir a superação dessa condição, 
como de fato vem acontecendo 
em várias categorias de serviços 
públicos. De fato, para a maioria 
dos serviços públicos, conforme 
Shepherd (1990), o ciclo de vida 
se dá em quatro estágios: 

1. Início - o sistema é inventa
do, sendo em geral protegido por 
uma patente. Esse é um período 
geralmente curto, mas é decisivo 
para a forma futura do sistema. No 
caso da eletricidade, por exemplo, 
considera-se que esse primeiro 
estágio durou uma década e meia, 
entre 1870 e 188SJRU» o telefone, 
a duração foi de meia década, en
tre 1875 e 1880. Já para a aviação, 
esse período compreende os cin
co anos iniciados em 1920. 

2. Crescimento rápido - o siste
ma é criado e cresce, normalmen
te, tomando o lugar de um serviço 
antigo, como no caso em que os 
ônibus substituíram os bondes, ou 
do telefone que suplantou o telé
grafo. No caso do telefone, esse 
segundo estágio durou de 1880 
até a metade do século 20. Nesse 
estágio, as economias de escala 
são muito intensas. 

3. Maturidade - o sistema 
cresce e se torna completo em 
termos tanto de tecnologia quanto 
de saturação de mercado. As eco
nomias de escala tornam-se cada 
vez menos significativas nesse es
tágio, enquanto novas tecnologias 
costumam ameaçar partes lucrati
vas do mercado. 

4. Reversão para condições 
favoráveis à competição - o setor 
reverte para o processo competi-



tivo convencional, deixando de ser 
um serviço público e perdendo 
suas características de monopólio 
natural. 
Em alguns serviços públicos al
gum segmento entra mais rapi
damente no estágio quatro. Um 
importante exemplo é o serviço 
de telefonia. Inovações tecnológi
cas importantes vêm permitindo 
competição no setor, em especial 
nos serviços de longa distância. 
Também na área de energia elé
trica, o suprimento em atacado já 
vem apresentando perspectivas 
de competição, tendo entrado no 
quarto estágio. Já no caso dos ser
viços públicos de saneamento, o 
estágio três é dificilmente ultrapas
sado. Nesse setor, as condições de 
monopólio natural são dificilmente 
superadas. A importância do seu 
marco regulatório setorial para o 
incentivo ao investimento privado 
está diretamente ligada à posição 
de um serviço no ciclo de vida. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 
INFRA-ESTRUTURA NO BRASIL 

No Brasil, até a 2a Guerra Mundial, 
boa parte dos serviços públicos 
essenciais, como portos, ilumina
ção, gás, telefone e transporte pú
blico, eram operados pelo capital 
privado, então fortemente concen
trado nas mãos de investidores 
estrangeiros. Nos anos 50 ocor
reu uma dramática mudança do 
papel do capital privado no setor 
de infra-estrutura. A partir daquela 
época, o governo brasileiro assu
miu a liderança na operação e no 
investimento. As concessões exis
tentes foram retomadas pelo Esta
do, correspondendo à criação de 
um grande número de autarquias 
e de empresas públicas voltadas à 
exploração desses serviços. 
O modelo liderado pelo Estado 
mostrou-se eficaz no estágio de 
implantação do parque industrial 

nacional, constituindo um suporte 
indispensável ao avanço do mode
lo de substituição de importações, 
ainda que criando importantes 
ineficiências setoriais que se refle
tem até os dias de hoje. A partir da 
década de 80, contudo, a redução 
drástica na poupança do setor pú
blico e as políticas macroeconô
micas que restringiram a geração 
de recursos via tarifas alteraram o 
quadro. Somando-se às dificulda
des de gestão inerentes ao setor 
público, esses fatos criaram fortes 
limitações à expansão e ao me
lhoramento dos serviços públicos 
(BRASIL, 1995). Ao mesmo tempo 
em que o setor privado se tornou 
altamente dependente da oferta 

pública de infra-estrutura, os in
vestimentos estagnaram. 
O declínio do modelo baseado no 
Estado foi discutido de forma cres
cente ao longo da década de 80, 
mas as ações mais concretas só 
se iniciaram nos anos 90. O Plano 
Nacional de Desestatização (PND) 
é um reflexo dessas mudanças de 
percepção a partir da década de 
1990. Apartir de meados da década, 
o PND passou a focar em empresas 
de infra-estrutura, com um ambicio
so programa de venda de empresas 
estatais e de concessão de serviços 
públicos. O programa enfrentou re
sistências de diversos segmentos. 
A ampliação da participação do 
capital privado no setor de infra-



estrutura no Brasil tem se realiza
do mesmo fora do âmbito federal. 
O país já dispõe de instrumentos 
legais para dar suporte a essa 
participação, notadamente as leis 
de licitação (lei 8.666, de 1993), de 
concessões (lei 8.987, de 1995) e 
das parcerias público-privadas 
(lei 11.079, de 2004). A amplia
ção da participação privada por 
meio desses instrumentos legais 
tem permitido o fortalecimento da 
posição de grupos privados no 
setor de infra-estrutura, incluindo 
empreiteiras e até mesmo grupos 
originados de outros setores. Em 
paralelo, empresas de economia 
mista vêm fortalecendo sua posi
ção competitiva. 

INFRA-ESTRUTURA: 

DO LOCAL AO GLOBAL? 

Em função das características de 
alto custo fixo e capital específi
co, a indústria de infra-estrutura 
foi organizada, historicamente, na 
maior parte do mundo, sob uma 
configuração pública e muitas ve
zes em âmbito local. Entretanto, 
as principais tendências mundiais 
apontam no sentido de duas ten
dências: a agregação dos serviços 
locais, visando à maior eficiência 
dos serviços, e uma maior partici
pação da iniciativa privada. 
No tocante à agregação dos ser
viços, pode-se citar o exemplo do 
setor de saneamento, onde a agre
gação tem sido um vetor impor
tante de geração de economias de 
escala, apesar de bastante contro
verso sob o ponto de vista político. 
A Inglaterra realizou a agregação 
dos serviços em bacias hidro
gráficas em 1973, guando 1.200 
prestadores de serviços foram 
agrupados em dez autoridades de 
bacia hidrográfica, posteriormen
te transformadas em empresas 
e privatizadas em 1989. Na Itália, 
a Lei Galli, de 1994, procurou re
duzir a elevada fragmentação dos 
sistemas por meio de um esforço 
nacional de agregação. Atribuiu-
se aos 20 governos regionais a 
responsabilidade pela definição 
das agregações a serem realiza
das, sendo que cada um deles 
deveria definir o número de "áreas 
territoriais ótimas" com serviço in
tegrado na sua região. Na região 
do Lácio, por exemplo, os 436 
prestadores de serviços dos 377 
municípios foram integrados em 
cinco áreas de serviço integra
do. A governança dos conjuntos 
de municípios pode ser realizada 
por meio de uma nova entidade 
(consórcio) ou de uma simples 
convenção entre as partes. Recen
temente, a França passou nova 

lei visando criar novas formas de 
agregação, a Lei Chevènement, 
que se soma a outros instrumen
tos legais que procuram criar 
possibilidades de agrupamento 
dos serviços. No Brasil, o Planasa, 
nos anos 60, constitui esforço de 
agregação.- de operadores para 
melhorar as condições de finan
ciamento dos investimentos (Tü-
rollaeOhira, 2006). 
O aumento da participação priva
da tem se dado sob várias formas 
nos diferentes países. Uma dessas 
é a privatização integral dos ativos, 
que é característica da experiên
cia britânica. Em outros países, 
existem legislações relacionadas 
a concessões e a variados tipos 
de contratos de parceria ou de di
visão de responsabilidades entre 
o setor público e o setor privado. 
No contexto da maior agregação 
dos serviços e da maior importân
cia do setor privado na sua opera
ção, parece ser natural a expansão 
internacional dos operadores. En
tretanto, esse avanço não ocorre 
de forma linear. Em particular, as 
razões de internacionalização de 
empresas de infra-estrutura são 
diferentes das razões que levam 
as demais empresas aos merca
dos estrangeiros. Essa especifi
cidade é defendida por autores 
como Sarkar, Cavusgil e Aulakh 
(1999). Assim, a seção a seguir 
discute a motivação geral da in
ternacionalização das empresas 
para, em seguida, avaliar os mo
tivos específicos das empresas de 
infra-estrutura. 

A INTERNACIONALIZAÇÃO 

DAS EMPRESAS 

A literatura teórica de Negócios 
Internacionais contém algumas 
abordagens que se propõem a 
explicar a internacionalização de 
empresas. Dentre elas, podem ser 
identificadas como relevantes as 



seguintes: o paradigma eclético, 
associado a John Dunning; a es
cola de Uppsala/escola nórdica; 
e a abordagem de custos de tran
sação. 
O paradigma eclético de Dunning 
(1979) teve início a partir do mo
mento em gue o modelo Hecks-
cher-Ohlin apresentou a existên
cia, no comércio internacional, de 
custos de transação, sendo gue 
a internacionalização de firmas 
seria realizada com o objetivo de 
neutralizar tais custos e conquistar 
vantagens atribuídas à nova loca
lização. As vantagens específicas 
da empresa (ownership), gue são 
derivadas de sua propriedade e/ 
ou nacionalidade, podem ter um 
caráter tanto estrutural (posse ou 
acesso exclusivo e privilegiado a 
recursos que criam ativos) como 
transacional (Capacidade da em
presa tirar proveito, de falhas de 
mercado). Já as vantagens de lo
calização (location), também de 
caráter estrutural ou transacional, 
estão relacionadas aos locais onde 
são implantadas as operações 

no exterior, Por último, as vanta
gens específicas de internaliza-
ção (internalization) são aguelas 
relacionadas à minimização e/ou 
eliminação de diversos custos de 
transação, tais como câmbio, pro-
pnedade de informação, conheci
mento do mercado em gue está 
atuando, vantagens contratuais, 
entre outros. Essa teoria tem sido 
criticada por sua excessiva gene
ralidade. 

O modelo de Uppsala surgiu em 
meados da década de 70, a partir 
de um estudo realizado por pes-
guisadores da Universidade de 
Uppsala (Hõrnell, Vahlne e Wie-
dersheim-Paul, 1973; Johanson e 
Wiedersheim-Paul, 1974; Johanson 
e Vahlne, 1977) no qual analisaram 
e reuniram elementos e fenôme
nos que caracterizavam a interna
cionalização de empresas suecas, 
sob influência de trabalhos basea
dos na teoria da firma de Cyert e 
March (1963). O modelo parte do 
pressuposto que a empresa deci
de pela internacionalização devido 
a incertezas quanto à lucratividade 

no país em que se encontra insta
lada. No entanto, devido à imper
feição das informações, as firmas 
buscam mercados que possuem 
características similares entre si 
e são guiadas por uma seqüência 
de passos incrementais, buscan
do aprendizagem sucessiva pelas 
experiências adguiridas em seu 
crescente comprometimento com 
mercados estrangeiros. Essas ex
periências são responsáveis tanto 
pela formulação de estratégias de 
operação quanto pela seleção de 
mercados a serem explorados, de
vido ao acúmulo de informações. 
A seqüência de seleção de mer
cados compreende o gradualismo 
existente na escolha de países 
cada vez mais distantes psiqui
camente, à medida gue a firma 
ganha experiência de operações 
no extenor. Segundo Vahlne e Wie-
dersheim-Paul (1973), a distância 
psíquica consiste na soma de fa
tores que interferem no fluxo de 
informação entre países. Ou seja, 
uma forma de mensurar o grau de 
incerteza do investimento e que 
também pode ser interpretada por 
distância geográfica por envolver 
maiores diferenças culturais, polí
ticas, sociais e econômicas. 
Mais tarde, a ampliação dos ele
mentos de pesquisa e o combate 
às controvérsias do modelo de 
Uppsala deram origem a sua su
cessora, a Escola Nórdica de Ne
gócios Internacionais. Essa linha 
incluiu a perspectiva da Teoria do 
Comportamento Organizacional, 
o gue tem como consegüência 
críticas a pontos relevantes no 
modelo original, baseadas nas es-
pecificidades características das 
empresas. Na Escola de Uppsala, 
por exemplo, tipicamente eram 
estudadas organizações de gran
de porte com vantagens competiti
vas, gerando resultados empíricos 
que podem não ser generalizá-



Vantagens específicas do país-destino: 

• Busca de mercados alternativos em função de ameaças do 

ambiente regulatório ou da dinâmica tecnológica 

• Arbitragem entre mercados diversos, diversificação de 

portfólio em zonas não reguladas, aumento do poder de 

barganha sobre reguladores domésticos 

Interdependência estratégica dos mercados e economias 

de escopo 

• Provisão de serviços em vários mercados para atender a 

operações globais de clientes e aumentar custos de mudança 

• Gera rendas de consultoria a partir de know-how existente 

Vantagem de pioneiro 

• Ação de preempção no mercado global 

Vantagens da propriedade sistêmica 

• Aumenta poder na definição de padrões técnicos 

• Aumento da capitalização de mercado de longo prazo 

Economias de escala nos insumos 

• Aumenta poder de barganha junto a forne

cedores de equipamentos 

• Reduções de custo pela acumulação de 

volume entre países e agregação internacional 

de segmentos de mercado 

Economias de escala no produto 

• Racionalizaçã do uso de capacidade das redes 

quando é possível integrar zonas contíguas 

Fonte: tradução livre de Sarkar, Cavusgil e Aulakh {1999, p. 364), com adaptação 

veis. Dessa forma, a Escola Nór-
dica define a internacionalização 
como um processo descontínuo 
ao invés de incrementai (Pedersen 
e Shaver, 2000), além de criticar o 
argumento da distância psíquica 
como base para seleção de mer
cados por se tratar de um concei
to subjetivo e pela existência das 
networks. 

Apesar das críticas, a Escola de 
Uppsala possui significativa con
tribuição à literatura porque foi 
responsável pela observação de 
pontos importantes que serviram 
tanto para caracterizar o fenôme
no como para seu posterior aper
feiçoamento. Dessa forma, mes
mo invalidando as hipóteses de 
gradualismo na seleção e forma 
de operação dos novos mercados, 
a Escola Nórdica também adota o 
acúmulo de conhecimentos como 
mecanismo-chave do processo de 
internacionalização, seja por meio 

da experiência própria ou inter
câmbio de informações. Admite, 
assim, alguma dependência do 
passado na trajetória dos investi
mentos diretos estrangeiros. 
A abordagem dos custos de tran
sação tem suas origens no seminal 
artigo" The Nature of The Firm", de 
Ronald Coase (1937), e posterior
mente discutida por Oliver Willia-
mson (1981 e 1985). Ela consiste 
na análise dos custos não direta
mente relacionados à atividade 
produtiva em si, mas aos contratos 
e aos custos de coletar informa
ções, de negociação e de estabe
lecimento de contratos, garantin
do que os termos contratuais se 
concretizem. Assim, quanto maior 
o custo na busca de informação, 
menor os problemas decorrentes 
do fechamento de um contrato e 
vice-versa. Williamson (1985) ain
da divide os custos de transação 
em ex-ante (relacionados à coleta 

de informações, principalmente 
na elabQração do contrato, elabo
ração de mecanismos que forcem 
o cumprimento do contrato, além 
de salvaguardas) e ex-post (rela
cionados à má adequação às con
dições contratuais). A presença 
de custos de transação seria um 
determinante tanto da integração 
vertical (conhecida na literatura 
como governança hierárquica) 
quanto da internacionalização nas 
firmas, que evitariam assim os 
custos de transação presentes no 
mercado. 

EXPANSÃO INTERNACIONAL DE 
EMPRESAS DE INFRA-ESTRUTURA 
Vários grupos da área de infra-es
trutura passaram por um processo 
de internacionalização dos seus 
negócios. Uma lista de drivers 
da internacionalização desses 
grupos pode ser encontrada no 
Quadro 1. A lista desses autores 

Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 426, p. 65-72, jul. 2008.




