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RESUMO 

Título:  
O mau cheiro vem do esgoto? Uma análise do caso da desestatização da CEDAE pela visão da Atividade Política Corporativa. 
 

Objetivo do trabalho: 
A pesquisa tem como objetivo geral mapear os atores da esfera governamental e da iniciativa privada, na figura das empresas que se 
mostraram interessadas em assumir o controle da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), e em seguida, 
analisar suas estratégias políticas corporativas. Diante do modelo de desestatização identificado, pautado em políticas neoliberais, 
buscou-se como objetivo específico, investigar a relação essas empresas e o estado através do campo de estudos em 
administração/gestão chamado de Atividade Política Corporativa (APC). 
 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa com um enfoque exploratório e descritivo, onde buscou-se analisar e compreender o 
envolvimento de atores relacionados ao mercado – empresas – no processo de desestatização da CEDAE. Para isso, foram 
investigadas as formações das estratégias políticas corporativas desses atores e o envolvimento deles com os atores da esfera 
governamental através da visão do campo de estudos em Atividade Política Corporativa. Como recurso de análise, o trabalho trouxe 
ainda um estudo meta-analítico que objetivou adentrar no campo de pesquisa em APC, observando como se formou nos últimos 25 
anos (1993 – 2017), o que possibilitou a elaboração de um framework analítico, formado por dimensões e suas características. O 
desenvolvimento de toda a investigação foi apoiado principalmente no levantamento e tratamento de dados secundários, advindos, 
como por exemplo, de material jornalístico. O resultado alcançado foi um considerável volume, que cruzado com informações de 
origem corporativa e também de fontes públicas, permitiram uma extensa triangulação, evidenciando os atores de governo e de 
mercado, a relação entre eles, além de um conjunto de antecedentes, tipos, abordagens e estratégias adotadas.  
 

Resultados: 
A investigação apresenta como resultado, a construção de um cenário de estudos onde foi possível observar, pela visão do campo de 
estudos da Atividade Política Corporativa (APC), os atores de governos e de mercado envolvidos no processo de desestatização da 
CEDAE, as relações entre eles, os fatores motivacionais para a construção destas relações e ainda indícios de possíveis práticas de 
lobby e ações que margeiam o não ético e o não lícito, praticadas por eles. O estudo através do framework analítico em APC proposto 
com suas dimensões analíticas devidamente categorizadas proporcionou, como resultado, uma composição estruturada de informações 
acerca do cenário estudado, que é iniciada pelos antecedentes que conduzem as empresas a construírem estratégias através da APC 
indo até possíveis resultados corporativos postos como objetivos proporcionados por esta linha estratégica. 
 

Implicações práticas: 
Em investigações realizadas sobre o campo de pesquisas em Atividade Política Corporativa, foi possível observar um crescente 
debate, contudo fora do contexto dos países dados como “periféricos”, onde se insere o Brasil. A possível evidência encontrada para 
esta alegação é materializada ao se observar a investigação de caráter bibliométrico apresentada no presente trabalho. Assim, frente à 
relevância do tema, propõe-se com essa pesquisa ampliar a existência de trabalhos da academia brasileira nesse debate. Sobre a 
escolha do objeto de estudo da pesquisa, optou-se pela proposta de desestatização da companhia fluminense - CEDAE - 
fundamentalmente por sua importância para o Estado em termos de amplitude de atuação, porte econômico e financeiro e por suas 
dimensões operacionais, m comparação as demais companhias selecionadas para o Programa de Parcerias para Investimento (PPI).  
 

Originalidade e contribuições: 
Como contribuição do trabalho, o esforço de pesquisa culminou em um framework analítico e sua gama de dimensões e categorias, 
que percorridos com os dados obtidos, relacionados aos atores investigados, propiciaram a construção do cenário apresentado. O 
framework e suas dimensões analíticas devidamente categorizadas, possibilitou compreender desde o que conduz empresas a 
construírem estratégias através da Atividade Política Corporativa até os possíveis resultados propiciados a quem as adota. Entende-se 
que a principal contribuição para fins acadêmicos e científicos foi justamente a aplicação de um modelo analítico – o framework 
proposto ¬ como recurso de análise para um caso nacional, testando as possibilidades de verificação proporcionadas por ele. 
 

Produção Técnica/Tecnológica: 
Os esforços empregados na construção do framework analítico visaram possibilitar o que é tratado como o “caminho inverso” das 
investigações no campo. As pesquisas de referência que foram exploradas trazem modelos que consolidam o que foi levantado nas 
diversas investigações realizadas em diferentes áreas relacionadas ao campo de estudos em APC. O que se objetivou foi consolidar os 
resultados que se apresentaram nos trabalhos tratados como de relevância no campo e, em um esforço de meta-análise, para a 
construção do framework analítico propositivo. Ele serviu de arcabouço para a análise das empresas envolvidas no caso de 
desestatização da CEDAE, objeto de investigação do presente trabalho. 
 

Palavras-Chave: Atividade Política Corporativa, Estratégia Política Corporativa, Desestatização, CEDAE, Programa de Parcerias 
para Investimentos. 
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ABSTRACT 

Title:  
Does the bad smell come from the sewer? An analysis of the privatization case of CEDAE by the Corporate Political Activity vision. 
 

Objective of the study: 
The general objective of the research is to map the actors of the governmental sphere and of the private initiative, in the figure of the 
companies that were interested in taking control of the State Company of Waters and Sewers of Rio de Janeiro (CEDAE), and then to 
analyze their strategies. Considering the identified privatization model, based on neoliberal policies, a specific objective was to 
investigate the relationship between these companies and the state through the field of management studies called Corporate Political 
Activity (APC). 
 

Procedures / Method for solving the problem: 
It is a qualitative research with an exploratory and descriptive approach, where it was sought to analyze and understand the 
involvement of market-related actors - companies - in the process of privatization of CEDAE. For this, the formations of the corporate 
political strategies of these actors and the involvement of them with the actors of the governmental sphere through the field of studies 
in Corporate Political Activity were investigated. As a resource for analysis, the work also brought a meta-analytical study that aimed 
to enter the field of research in APC, observing how it was formed in the last 25 years (1993 - 2017), which made possible the 
elaboration of an analytical framework, dimensions and their characteristics. The development of all this research was mainly 
supported by the collection and processing of secondary data, such as, for example, journalistic material. The result was a 
considerable volume, which, with information from corporate sources and also from public sources, allowed an extensive 
triangulation, evidencing government and market actors, the relationship between them, as well as a set of antecedents, types, 
approaches and strategies adopted.  
 

Results: 
The research resulted in the construction of a study scenario where it was possible to observe, from the field of study of Corporate 
Political Activity, the government and market actors involved in the process of privatization of CEDAE, the relations between them, 
motivational factors for the construction of these relations and also indications of possible lobbying practices and actions that border 
the unethical and the nonlicit, practiced by them. The study through the APC analytical framework proposed with its duly categorized 
analytical dimensions provided, as a result, a structured composition of information about the scenario studied, which is initiated by 
the antecedents that lead companies to construct strategies through Corporate Political Activity and goes through the possible 
corporate results set as objectives provided by this strategic line. 
 

Practical implications: 
In investigation carried out on the field of research in Corporate Political Activity, it was possible to observe a growing debate, 
however outside the context of the countries given as "peripheral", where Brazil is inserted. The possible evidence found for this 
claim is materialized by observing the bibliometric research presented in this paper. Thus, in view of the relevance of the theme, it is 
proposed with this research to extend the existence of works of the Brazilian academy in this debate. With regard to the choice of 
research object, the Company's privatization proposal - CEDAE - was chosen mainly for its importance to the State in terms of its 
dimensions, economic and financial size and its operational dimensions, compared to other companies selected for the Investment 
Partnership Program (PPI).  
 

Originality and contributions: 
As a contribution of the work, the research effort culminated in an analytical framework and its range of dimensions and categories, 
which covered with the data obtained, related to the investigated actors, propitiated the construction of the presented scenario. The 
framework and its analytical dimensions, duly categorized, made it possible to understand from what leads companies to build 
strategies through Corporate Political Activity until the possible results offered to those who adopt them. It is understood that the main 
contribution to academic and scientific purposes was precisely the application of an analytical model - the proposed framework - as an 
analysis resource for a national case, testing the possibilities of verification provided by it. 
 

Technical / Technological Production: 
The efforts employed in the construction of the analytical framework aimed at making possible what is treated as the "inverse path" of 
field investigations. The reference surveys that were explored bring models that consolidate what was raised in the various 
investigations carried out in different areas related to the APC field of studies. The objective was to consolidate the results that were 
presented in the works treated as of relevance in the field and, in a meta-analysis effort, for the construction of the analytical 
framework proposing. It served as a framework for the analysis of the companies involved in the case of privatization of CEDAE, the 
object of investigation of the present study. 
 

Key Words: Corporate Political Activity, Corporate Political Strategy, Privatization, CEDAE, Partnership Program for Investment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A história do serviço público de abastecimento de água e de saneamento básico, ou 

simplesmente água e saneamento, no estado do Rio de Janeiro remonta ao início da ocupação 

de seu território. Existem relatos de que as discussões acerca da implantação de um sistema de 

saneamento na região metropolitana do Estado datam de meados do século XIX, iniciativa 

precursora do segmento no país (Projetos FGV, 2014). Outro marco histórico foi a construção 

da rede de abastecimento de água em domicílio, iniciada em 1876 (ANA, 2007). 

No século seguinte, o setor de água e saneamento foi impactado por mudanças 

ocorridas dentro do Estado. A primeira delas diz respeito a importância política e econômica 

da cidade do Rio de Janeiro que, com a proclamação da república em 1889, permaneceu como 

a capital do país até a transferência para o Brasília/DF em 1960. A segunda ocorreu em 1975, 

quando houve a reunificação do estado do Rio de Janeiro ao da Guanabara. Segundo dados 

contidos no portal da CEDAE (CEDAE, 2017), o desenvolvimento econômico do Estado e 

também o aumento significativo da sua da população urbana ao longo desse período, fizeram 

com que a prestação dos serviços de água e saneamento passassem por uma série de 

mudanças as quais vão desde a infraestrutura instalada até a sua forma de controle e os 

modelos de gestão. 

Com relação a estes modelos, o formato adotado no Estado há algumas décadas, e que 

se encontra em vigor até os tempos atuais, é o de concessões de serviços, operados tanto por 

companhias ligadas ao governo quanto por empresas privadas. Nesse cenário, formado por 

companhias públicas e empresas privadas, uma merece especial destaque: a Companhia 

Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro ou CEDAE. 

A referida companhia foi criada após a citada fusão dos estados do Rio de Janeiro e da 

Guanabara, através do Decreto-Lei nº 39 (1975), sendo constituída oficialmente em 1º de 

agosto de 1975 como sociedade de economia mista. Oriunda da fusão de três outras 

companhias - a Empresa de Águas do Estado da Guanabara (CEDAG), da Empresa de 

Saneamento da Guanabara (ESAG) e da Companhia de Saneamento do Estado do Rio de 

Janeiro (SANERJ) – a CEDAE ainda hoje encontra-se sob o controle do Estado do Rio de 

Janeiro, que detém quase a totalidade das ações - 99,9996% - como consta no site corporativo 

da companhia (CEDAE, 2018).  
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Quanto às dimensões operacionais, a companhia é a segunda maior empresa de 

saneamento do Brasil, com 75 unidades de tratamento de água, 20 de tratamento de esgoto e 

uma rede de distribuição de 14 mil quilômetros (Mathias, 2017). Dos 92 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, a Companhia opera os serviços de abastecimento de água em 64 

destes, sendo que, na metade deles, com contrato para prestação de serviços de esgotamento 

sanitário, segundo consta no portal da CEDAE (http://www.cedae.com.br/apresentacao, 

acessado em 27, novembro, 2017. Na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, onde 

a CEDAE atende a 13 municípios - Rio de Janeiro, Queimados, Nova Iguaçu, Duque de 

Caxias, Mesquita, Japeri, Paracambi, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Belford Roxo, 

Nilópolis e São João de Meriti -, a empresa é responsável pela captação, tratamento e adução 

e distribuição da água até a residência de mais de 8,5 milhões de consumidores (CEDAE, 

2017). 

 

 
 
 
Figura 1.1 - Área de atuação da CEDAE 
Fonte: site CEDAE (http://www.cedae.com.br/, acessado em 21, janeiro, 2018) 
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Durante décadas, a atuação da Companhia foi alvo de muitas críticas. Entre os 

problemas apontados, ressaltam-se os internos relacionados à ineficiência de gestão. Em razão 

da sua “estrutura tradicional”, que favorecia a interferência política, como as indicações de 

superintendentes municipais, em sua maioria “de fora” da CEDAE, o que se observava de 

forma recorrente era a priorização de outros interesses específicos em detrimento aos da 

Companhia (Projetos FGV, 2010). Também existiam problemas relacionados à infraestrutura 

instalada. Acerca de tal aspecto, embora nos anos 1980 a companhia tenha realizado 

investimentos pontuais em obras de grande porte, estes se mostraram ineficientes frente ao 

crescimento populacional e a proliferação de comunidades em diversas regiões do Estado. O 

que se viu no período foi uma sensível piora da prestação de serviços pela companhia 

(Projetos FGV, 2014). 

A partir de 2007, importantes mudanças no setor de água e saneamento começaram a 

ocorrer. Depois de quase 20 anos de estagnação, um dos avanços foi à aprovação pelo 

governo federal do marco legal do setor, estabelecendo as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. Ele definia as ferramentas e as regras para o planejamento, a fiscalização, 

a prestação, a regulação dos serviços e possibilitava o controle social sobre todas essas tarefas 

(Projetos FGV, 2014; Santos & Santos, 2014). A regulamentação impôs a obrigatoriedade de 

contratos de concessão entre as concessionárias do setor e os poderes estaduais e municipais. 

Esse fato conduziu a CEDAE a negociar um contrato com seu maior “cliente”, a prefeitura do 

Rio de Janeiro, o que resultou em um acordo de concessão de 100 anos. O referido acordo, foi 

significativo para a companhia, pois possibilitou que estabelecesse um planejamento 

estruturado de longo prazo (Projetos FGV, 2010)  

Assim, a partir do mesmo ano, rebatizada como NOVA CEDAE, a companhia iniciou 

um profundo plano de mudanças voltado para a modernização de sua gestão, passando por 

modificações na sua cultura organizacional e em todas as áreas: operacional, administrativa, 

técnica, de recursos humanos e, em especial, as áreas de finanças e de governança. Isto 

permitiu que a companhia equacionasse logo nos sete anos seguintes, cerca de R$ 9 bilhões 

em valores atualizados, abrangendo débitos e compromissos herdados de administrações 

passadas (FGV Projetos, 2014). Os resultados financeiros da companhia levam a observação 

de um cenário de melhora de seus processos de gestão. Segundo dados obtidos através do 

portal da CEDAE (CEDAE, 2018) a receita operacional medida entre os anos de 2010 e 2016 

superou a casa dos R$ 4,3 bilhões, seus ativos e seu patrimônio líquido alcançaram, até 2016, 

os montantes totais de mais de R$ 13 bilhões e em torno R$ 6 bilhões respectivamente.  
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Ocorre que, no ano de 2017, mesmo diante do cenário de evolução apresentado, o 

governo do Estado, representado pelo então governador Luís Fernando Pezão, decidiu iniciar 

um processo visando a desestatização da companhia. Cabe ressaltar que o processo em 

questão foi objeto de uma série de manifestações contrárias, organizadas por trabalhadores da 

companhia, as quais foram inclusive apoiadas por parlamentares e entidades de classe.  

A justificava para o início do processo foi um acordo estabelecido entre os governos 

federal e o estadual, que diante do cenário de crise fiscal e financeira que o estado do Rio de 

Janeiro atravessa desde 2015, recorreu ao apoio da União. Tal acordo integrava o chamado 

Plano de Recuperação Fiscal do Estado, disponível no portal da transparência do governo do 

estado (Transparência RJ, 2018). Neste acordo, os pontos centrais eram o empréstimo de R$ 

3,5 bilhões e também a suspensão da dívida que o Estado possui com a União por três anos, 

com a diminuição dos valores cobrados mensalmente, estendendo o pagamento até 2049 

(Barreira, 2017).  Uma possível explicação que levou o governo federal a exigir 

especificamente a desestatização da CEDAE como condição para a consolidação do acordo, 

seria o Programa de Parcerias para Investimento (PPI). 

Antes da análise de tal programa, cabe uma reflexão sobre o termo adotado por todos 

os envolvidos diretos, para definir o processo de transição da CEDAE para a iniciativa 

privada, foi “desestatização”. Sobre esse aspecto, existe uma curiosidade: não seria no caso 

uma privatização? Segundo o que consta no portal do BNDES (BNDES, 2018a) há diferenças 

entre os termos desestatização e privatização. O primeiro corresponde a vendas de ativos ou 

transferência de serviços públicos à iniciativa privada, podendo ocorrer na forma de: (i) 

privatização ou a venda de empresa estatal, com passagem do controle sobre os ativos à 

iniciativa privada em definitivo; ou (ii) concessão ou a transferência da prestação de serviço 

público à iniciativa privada por prazo determinado. No entanto, de acordo com o próprio 

banco, o processo prevê a desestatização integral da CEDAE podendo se optar pela a 

alienação de controle societário da companhia, o que caracterizaria uma privatização. Talvez 

uma justificativa para a não adoção do termo privatização seja o fato que a privatização esteja 

sempre associada a algo prejudicial ao interesse público (Machado, 2015). 

Ainda sobre o PPI e a doção de políticas de “privatizações”, ou no caso 

“desestatizações”, segundo o que consta no portal do Governo (Governo Brasil, 2018), sua 

elaboração traz a bandeira da atração de investimentos da iniciativa privada a obras de 

infraestrutura. O Programa foi criado pela Medida Provisória (MP) 727 de maio de 2016 e 

posteriormente regulamentado através da Lei nº 13.334 (2016). Segundo o executivo federal, 
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sua base de apoio parlamentar e conforme também consta expresso no próprio texto da lei, “o 

programa se destina à ampliação e o fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa 

privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos 

públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização”.  

O PPI acena para uma significativa retomada de uma agenda política de cunho 

neoliberal no país, com a transferência de empresas públicas ao capital privado. Como 

estratégia do programa, o Governo Federal selecionou inicialmente específicos setores de 

infraestrutura pública, que estão sob a competência da União, mas também de Estados, do 

Distrito Federal e de Municípios, que irão passar assim para a iniciativa privada. Isto poderia 

ocorrer por meio de processos de concessão e licitação, onde as esferas governamentais 

permanecerão como reguladores e fiscalizadores, como consta no portal do BNDES (BNDES, 

2018a).  

Outro indício que reforça a raiz neoliberal do programa é a observação de que ele se 

apoia na adoção de medidas de um outro programa, que também previa a transferência de 

empresas públicas ao capital privado: o chamado de Programa Nacional de Desestatização 

(Nascimento, 2016). Este programa foi criado através da Lei nº 9.491 (1997), pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir de sua política de privatizações. 

 Um ponto relevante no PPI é a definição do papel de atuação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Banco seria uma espécie de condutor dos 

processos instituídos pelo programa, atuando na estruturação de projetos, identificando 

oportunidades e conduzindo o processo desde a fase de estudos e modelagem, até a assinatura 

do contrato de concessão entre governos e a iniciativa privada, de acordo com o que consta no 

portal do BNDES (BNDES, 2018a). Como ação estratégica, o banco também reformulou suas 

políticas operacionais visando atender linhas de financiamento específicas de apoio aos 

projetos do PPI. No mesmo sentido, o BNDES recebeu a atribuição de indicar 

empreendimentos que se qualificassem para transferência à iniciativa privada. 

O setor de água e saneamento, dentre as áreas de infraestrutura pública, foi 

selecionado pelo Banco para a primeira etapa da implementação do PPI, ou seja, para passar 

pelo processo de desestatização. Quanto aos argumentos defendidos para escolha do setor, foi 

colocado que isto ocorreu em razão do atraso do país no segmento e, principalmente, pelo seu 

impacto em saúde, qualidade de vida, na produtividade na educação e no trabalho, no meio 

ambiente e na geração de renda e empregos, como está descrito no portal do BNDES 

(BNDES, 2018a). Nesse sentido, o PPI, por indicação do BNDES, aprovou para qualificação 



21 
 

três projetos de concessão de empresas públicas: o da própria CEDAE, o da Companhia de 

Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD) e o da Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA). 

Como descrito, o modelo de desestatizações adotado pelo governo federal através do 

PPI que se estende até a outras esferas – estaduais e municipais - como o caso específico do 

estado do Rio de Janeiro e da CEDAE, é pautado em políticas neoliberais, que preveem a 

redução do Estado e a ampliação da atuação da iniciativa privada nas áreas de serviços 

públicos. Tais ações, abrem um extenso caminho para a discussão sobre as relações entre o 

Estado e o Mercado por meio de suas estratégias corporativas. Estas relações são objeto de 

estudos em administração/gestão e também de múltiplas outras áreas de conhecimento, 

inseridos em um campo de investigações chamado de Atividade Política Corporativa (APC). 

A APC surge da relação entre empresas, que atuam em estratégias de criação ou a 

preservação de vantagens competitivas, obtidas através de contribuições de campanha, lobby 

direto, acordos voluntários, entre outros (Lawton, Mcguire & Rajwani, 2013) com agentes 

públicos, que por sua vez procuram obter através dessa relação a perpetuação de poder. Ao 

explorar o campo de pesquisas em APC, é possível identificar um considerável volume de 

publicações, contudo originários principalmente de universidades e pesquisadores da Europa e 

dos Estados Unidos.  

Nesse sentido, o mainstream na área de investigação tende a negligenciar 

características sociais, políticas e econômicas de fora do “Centro Global”. Por essa razão, 

buscou-se trazer a análise e o debate para fora do eixo américo-eurocêntrico, com uma 

abordagem particular no contexto nacional, frisa-se, em um país tratado como “periférico”. 

Não se pode deixar de considerar no presente trabalho, como bem destacaram Abdalla & 

Faria (2017, pp. 17-18), “a posição ambivalente do Brasil na América Latina e em contextos 

de economias “periféricas” e a atenção na gestão do âmbito da geopolítica do conhecimento 

para que seja evitada a radicalização do eurocentrismo e a correspondente ampliação da 

população de vítimas do capitalismo neoliberal”. 

Em torno do debate sobre a desestatização da água e do saneamento chama a atenção 

um fato de que enquanto no Brasil discute-se a adoção desse tipo de iniciativa, em outros 

exemplos globais, o que se observa é um caminho oposto. Em países como Estados Unidos, 

França, Alemanha, Espanha, Hungria, Argentina, Bolívia, Moçambique entre outros, houve 

no período de 2000 a 2014 cerca de 180 casos de reestatizações no setor (Satoko et. al., 2015). 

Quanto às possíveis causas que tenham levado ao fracasso da gestão dos serviços pela 
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iniciativa privada e, por consequência, a retomada destes pelo Estado, o Prof. Léo Heller - 

Relator da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre água e saneamento (Toledo, 2017) 

pontua não haver uma razão única do insucesso. Ele descreve como uma delas, a dificuldade 

do setor privado de cumprir metas contratuais. O Relator ainda cita estudos apresentando que 

o setor privado raramente coloca recursos substanciais para investir no país. Assim, os 

investimentos são feitos, por exemplo, com crédito do BNDES e que a iniciativa privada 

prefere atuar em uma grande cidade que tem escala suficiente para produzir lucro e 

dificilmente vai escolher expandir o serviço para áreas rurais ou carentes. 

  

1.2  QUESTÕES E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.2.1 Questões da Pesquisa 

 

Analisando o cenário do processo de desestatização da CEDAE, tem-se uma empresa 

pública que, apesar de ainda não gozar de um status de excelência na prestação dos serviços 

públicos como anseia a sociedade, vem buscando evoluir e incrementar seus processos 

organizacionais e de gestão. Em complemento a isso, a CEDAE é uma companhia que gera 

lucros aos cofres do Estado, como mostra os resultados financeiros dos últimos anos. Nesse 

sentido e considerando suas dimensões operacionais, ou seja, o número de cidades e cidadãos 

atendidos, é possível imaginar que possam existir outros fatores relacionados ao interesse 

privado que de alguma forma possam estar influenciando para a concretização de tal processo.  

Assim, a questão que norteia essa pesquisa é justamente de que forma o Mercado vem 

influenciando no processo de desestatização da CEDAE? Procurou-se levantar atores de 

Mercado e também da esfera política e os tipos de estratégias adotadas que os aproximam 

nesse processo que envolve a CEDAE. Desta forma, pela lente do campo de estudos em 

Atividades Política Corporativa consolidada através da proposta de um Framework analítico, 

resultado de um esforço de pesquisa teórica desenvolvido pelo autor, propõe-se analisar o 

cenário formado pelas corporações interessadas no controle da CEDAE e a relação delas com 

atores políticos. 

 

1.2.2 Objetivos da Pesquisa 
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Como objetivo geral, a pesquisa visa desenvolver um estudo sobre o campo da 

Atividade Política corporativa, trazendo como proposta um Framework analítico resultado de 

um esforço de meta-análise, que permitiu, através de suas dimensões e categorias, analisar o 

processo de desestatização da CEDAE. O que se buscou como objetivos específicos foi, por 

meio de uma ampla pesquisa exploratória e descritiva, além de tratamento e análise de dados, 

identificar os atores de Mercado e políticos envolvidos direta ou indiretamente no processo de 

desestatização em questão, e analisar a relação entre eles e possíveis estratégias que os 

aproximam ou os unem, inseridas no contexto da Atividade Política Corporativa. Foi 

analisado desde possíveis antecedentes que conduzem a essa aproximação Mercado e esfera 

política e governamental, até prováveis resultados obtidos por meio dessa relação. 

 

1.2.3 Delimitação 

 

Com relação ao PPI existem dois pontos que não serão abordados na presente 

pesquisa.  O primeiro diz respeito a sua origem e motivações, que remetem a um programa de 

governo, elaborado pelo partido do então Presidente Michel Temer, o MDB, intitulado de 

“Ponte para o Futuro”. O segundo refere-se à extensão do PPI, que também é orientado para a 

desestatização de outros setores, como o rodoviário e aeroportuário, como consta no portal do 

BNDES (BNDES, 2018a), bem como outros que possam ser inseridos no programa ao longo 

do desenvolvimento da pesquisa. 

Outro aspecto a ser observado no decorrer da pesquisa diz respeito ao processo de 

desestatização da CEDAE, que ainda não foi dado como encerrado. Desta forma, o que se 

seguiu como base para a elaboração, no que diz respeito ao andamento do tal processo, adveio 

de dados obtidos até a finalização da pesquisa em meados de 2018 e que poderão ser 

modificados no tempo por ações diversas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

 Quanto às justificativas que motivaram a construção deste trabalho, elas foram 

originadas por fatores acadêmicos, práticos e sociais. Especificamente com relação ao 

primeiro, em investigações realizadas sobre a o campo de pesquisas da Atividade Política 

Corporativa, foi possível observar um evidente debate sobre o tema, contudo fora do contexto 

dos países dados como “periféricos”, onde se insere o Brasil. A possível evidência encontrada 
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para esta alegação é materializada ao se observar a investigação de caráter bibliométrico 

apresentada no presente trabalho. Assim, frente à relevância do tema para o campo, propõe-se 

com o presente ampliar a presença de pesquisas da academia brasileira nesse debate. 

Sobre a escolha do objeto de estudo da pesquisa, optou-se pela proposta de 

desestatização da companhia fluminense - CEDAE - fundamentalmente por sua importância 

para o Estado em termos de amplitude de atuação, porte econômico e financeiro. Também por 

suas dimensões operacionais, se comparada com as demais companhias selecionadas para o 

PPI. Outros fatores que motivaram a escolha foram: o cenário de crise financeira, política e 

institucional que o estado do Rio de Janeiro vem atravessando desde o ano de 2015 até o 

momento de elaboração da presente pesquisa - 2018.  

Outro ponto fundamental se dá pela importância social do setor. Trata-se de um tipo 

de serviço de caráter monopolista e que afeta diretamente questões públicas de saúde e 

higiene, indo além para fatores mais amplos como direitos de cidadania e aspectos 

econômicos. Cabe ressaltar que não se trata de um pensamento isolado, mas sim de uma 

preocupação mundial, como bem expressa a agenda mundial estabelecida pela ONU para ser 

implementada até o ano de 2030 e seu objetivo de número 6 “assegurar a disponibilidade e a 

gestão sustentável da água e saneamento para todos” (Nações Unidas, 2015). 

Ressalta-se que existem exemplos positivos onde as transferências de serviços 

públicos ao setor privados resultaram em melhora da qualidade e maior acesso pela população 

de forma geral. Contudo, existe um detalha no processo em questão que diz respeito ao 

desmonte do Estado como o objetivo de pagamento de dívidas. Nesse caso, a desestatização 

de empresas estatais representa, também, a desnacionalização de controle sobre recursos antes 

públicos, como o caso da água, que por sua vez, leva não só à internacionalização de lucros, 

mas à internacionalização de preços, aumentando o custo de vida em contextos nacionais de 

ganhos diminuídos e desemprego maciço (Giffin, 2007).  

 O cunho prático da pesquisa se apoia no caso do processo de desestatização da 

CEDAE, que nasce em um programa do governo federal e toma forma por um acordo 

estabelecido com o governo do estado do Rio de Janeiro para outro fim: a ajuda na 

recuperação financeira do Estado. A APC ganha contornos nas informações levantadas a 

partir da investigação dos atores envolvidos e os seus modelos de estratégia política 

corporativa adotados.   

 Como o que está em debate aqui é um setor de serviços significativo ao bem-estar da 

população fluminense, brasileira e global, o trabalho também traz uma contribuição de caráter 
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social, que se evidencia pela crítica ao modelo mercadológico e neoliberal direcionado, que 

coloca em risco o acesso a direitos humanos essenciais, segundo a própria ONU: o acesso à 

água limpa e segura e o saneamento (ONU, 2010).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 NEOLIBERALISMO 

 
O neoliberalismo originou-se após a II Grande Guerra Mundial como uma teoria 

política contra o Estado intervencionista e de bem-estar, tendo como seu ponto de partida, a 

obra do austríaco naturalizado inglês, Friedrich Hayek (1899-1992) - “O Caminho da 

Servidão” -, escrita em 1944 (Spíndola, 2007). De acordo com Misoczky, Abdala & 

Damboriarena (2017) os marcos fundantes da emergência do neoliberalismo são: (i) o ano de 

1947, com a criação da Sociedade de Mont-Pèlerin (nascimento in vitro)1; (ii) o ano de 1973, 

com o golpe de Estado contra o governo Salvador Allende no Chile, que transforma aquele 

país em um laboratório experimental (nascimento in vivo)2; e (iii) o Consenso de Washington, 

em sua versão de 1989, seus sucedâneos agenciados pelos organismos multilaterais de crédito 

e suas dez medidas prescritivas: disciplina fiscal; redução dos gastos públicos; reforma 

tributária; liberalização financeira; taxa de câmbio competitivo; abertura do mercado interno; 

eliminação de restrições ao capital externo; privatização; desregulamentação; e direito de 

propriedade. 

O neoliberalismo é, em primeira instância,  

uma teoria sobre práticas de política econômica que afirma que o bem-estar humano 
pode ser mais bem promovido por meio da maximização das liberdades empresariais 
dentro de um quadro institucional caracterizado por direitos de propriedade privada, 
liberdade individual, mercados livres e livre comércio” (HARVEY, 2007).  
 

Contudo, esta liberdade é frágil e falha, pois os que a defendem, não percebem ou não 

querem perceber que a liberdade econômica gera concentração de poder econômico e 

consequentemente político, fomentando situação de não liberdade, condição esta que os 

governos, principalmente dos países fora do centro, não tem conseguido controlar ou impedir 

(Pereira, 2004). 

Embora seja grande a evidência de que o desenvolvimento do neoliberalismo ocorre 

de maneira geograficamente desigual, é igualmente evidente que quase nenhum lugar pôde 

proclamar-se plenamente imune a ele (salvo poucas exceções como exemplo a Coréia do 

Norte), principalmente devido às regras instituídas pela Organização Mundial do Comércio, a 

OMC (regulando o comércio mundial) e pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI 

                                                
1 Analogamente as terminologias empregadas na área Biomédica, o nascimento in vitro corresponde ao 
desenvolvimento em ambiente experimental ou a criação da fundamentação teórica.  
2 O nascimento in vivo, por outro lado, refere-se aplicação dos modelos pelo cunho prático e empírico. 
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(regulando as finanças internacionais) que o estabeleceram como padrão de regulação global. 

(Harvey, 2007).  

As reformas neoliberais, implementadas a partir da década de 80 e sintetizadas no 

Consenso de Washington, se apoiaram em três pilares principais, sendo um deles ponto chave 

do tema de discussão do presente trabalho: a ideia de redução dos gastos públicos em bens de 

cidadania através da privatização de entidades, bens e serviços públicos que passaram a ser 

fontes de lucro privado, acessados por consumidores através do mercado (Giffin, 2007).  

No Brasil, apesar de ter sido iniciada no governo do presidente Fernando Collor 

através do denominado “Plano Collor”, a introdução de políticas neoliberais ganhou 

contornos de política de governo a partir de programas desenvolvidos no período do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, de 1995 a 2003. Entre eles, cabe destaque ao 

chamado de Programa Nacional de Desestatização (Nascimento, 2016), criado através da Lei 

nº 9.491 de 09 de setembro de 1997. No governo do presidente Michel Temer, o referido 

programa alicerça outro pautado na agenda neoliberal de privatização, ou melhor, 

desestatizações termo então utilizado. Trata-se de Programa de Parcerias para Investimentos 

(PPI). O PPI criado a partir da Medida Provisória (MP) 727, prevê a transferência de diversos 

setores, hoje de responsabilidades do estado, para a iniciativa privada. Entre estes setores, o 

de água e saneamento, abordado no presente trabalho. 

Neste sentido, Harvey (2005) faz um alerta sobre modelos de privatizações, com 

ênfase para países periféricos, principalmente quando o que está em discussão é um bem 

comum como a água. 

Os neoliberais são particularmente ativos na promoção da privatização de ativos. A 
ausência de claros direitos de propriedade – como sucede em muitos países 
“periféricos” – é julgada uma das maiores barreiras institucionais ao 
desenvolvimento econômico e à melhoria do bem-estar humano. O reconhecimento 
e a atribuição de direitos de propriedade são tidos como a melhor maneira de 
proteger as pessoas da chama “tragédia dos bens comuns”, a tendência de 
superexploração por alguns indivíduos de bens comuns a todos como a terra e a 
água. Setores antes geridos ou regulados pelo Estado têm de ser repassados a 
iniciativa privada e desregulados (libertos de todo tipo de interferência) (Harvey, 
2005. pp.75-76). 

 

Justamente compreender esta relação entre iniciativa privada e o Estado, é objeto da 

discussão que se segue. O aprofundamento a partir deste ponto caminha na direção do debate 

a cerca da Atividade Política Corporativa, e como são construídas tais relações entre atores 

políticos e o mercado. 
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2.2 ATIVIDADE POLÍTICA CORPORATIVA 

 

2.2.1 Atividade Política Corporativa e à Estratégia de Não-Mercado 

 
A relação entre o mercado, na figura de empresas, grupos ou conglomerados e os 

governos modernos, é cercada de complexos e mútuos jogos de interesse. Em 

administração/gestão, a discussão a respeito deste tema intensifica-se ao longo do tempo, 

principalmente a partir da década de 1990. A literatura sobre atividade política empresarial 

desta época já tratava da relação de negócios de empresas com o governo, em especial os que 

envolviam interesses de corporações e associações comerciais em processos legislativos e 

regulatórios. Os mecanismos adotados por estas empresas se mostrava de diferentes formas, 

como exemplo, a prática de lobby - o lobbying -, a instituição de comitês de ação política e a 

formação de grupos através de coalizões como associações comerciais (Schaffer, 1995). Ao 

longo do tempo, com o crescimento das investigações no campo, este tema em discussão foi 

se consolidando até chegar ao que se conhece como Atividade Política Corporativa (APC), do 

inglês Corporate Political Activity (CPA).  

A Atividade Política Corporativa refere-se aos esforços realizados por empresas, 

grupos de empresas ou setores da indústria, direcionados a influenciar a política 

governamental em benefícios próprio, com o objetivo de incrementar o desempenho 

corporativo (Hillman et al., 2004; Doh et al., 2012; Liedong et. al., 2014). O campo de 

estudos em APC investiga fundamentalmente como as empresas exercem, de diferentes 

formas, essas influências sobre governos em processos legislativos e regulatórios, atrás de 

objetivos que podem visar a promoção de interesses da sociedade, mas que principalmente 

estão voltados ao atendimento de interesses estratégicos corporativos (Pigott & Williamson, 

1979; Shaffer, 1995; Hillman & Hitt 1999; Hillman, Keim, & Schuler, 2004; Rajwani, 

Lawton & Mcguire, 2013).  

É importante ressaltar que a APC amplia a discussão comumente explorada no 

mainstream dos estudos de estratégia empresarial, na medida em que caminha para fora do 

contexto mercadológico, se apresentando como uma forma complementar às estratégias 

aplicadas ao ambiente de mercado. Contudo, existe uma forte ligação entre estas duas formas 

de estratégias - de mercado e de não-mercado – pois a “adoção efetiva de qualquer uma destas 

formas de estratégia requer a integração com a outra”, apontando assim para uma condição de 

alinhamento entre estas vertentes estratégicas. (Hillman et al., 2004 p. 846). 



29 
 

Uma curiosidade a respeito dos debates sobre estratégias de não-mercado e APC é que 

na mesma época em que os estudos em APC “ganhavam força”, ou seja, na década de 1990, 

de forma distinta, também crescia em relevância a área de estudos da estratégia empresarial 

voltada para o ambiente de não-mercado, que ficou conhecida como “nonmarket strategy”. 

Uma das principais referências de estudo nesse campo foi David P. Baron. Segundo Baron 

(1995, p.48), “um dos propósitos de uma estratégia de não mercado é moldar o ambiente de 

mercado da empresa, como quando uma empresa faz lobbies contra a legislação para reduzir 

as barreiras comerciais. A figura a 2.1 ilustra a inter-relação entre as estratégias de mercado e 

de não-mercado por uma análise através da implementação. 

 

 
 

Figura 2.1 - Estratégias integradas: Análise através da Implementação  
Fonte: Baron (1995 p. 49) 
 

Os estudos relacionados às estratégias de não-mercado analisam “arranjos socais, 

políticos, legais e culturais” (Doh, Lawton & Rajwani, 2012, p.23), “a compreensão do lado 

substantivo das relações entre empresas e outros atores da sociedade e também de que 

maneira estes atores influenciam ou são influenciados, direta ou indiretamente por tais 

empresas” (Costa & Abdalla, 2017, p.1). O trabalho de Baron é descrito por Hillman et al. 
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(2004) como sendo talvez o motor principal de pesquisa de implementação da Atividade 

Política Corporativa, enaltecendo sua importância para este campo de estudos. As 

investigações no ambiente estratégico de não-mercado e também as possibilidades de 

investigações em APC são amplas. Elas permeiam também outros campos de conhecimento 

além da administração/gestão, o que pode demonstrar uma tendência de crescimento e 

consolidação dessas temáticas.  

Existem pesquisas sobre APC em diferentes áreas além da administração/gestão, como 

ciência política, sociologia e economia. O que se observa é um número crescente de 

publicações em todas elas, direcionando para uma estruturação do campo. Porém, cabe 

ressaltar que diante de outros campos de estudos com maior consolidação dentro do 

mainstream dessas áreas citadas, o tema ainda figura marginalmente, sobretudo por sua 

natureza fragmentada, embora desfrute de características de mobilização, motivada pelo 

ambiente político presente nas décadas recentes, em especial no Brasil. Por este motivo, é 

possível identificar uma pequena corrente de pesquisadores que ainda não consideram a APC 

como um campo de estudos, principalmente em países “periféricos”. (Schuler, Rehbein & 

Green, 2016). A análise da evolução do campo de pesquisas permite verificar como ele vem 

se desenvolvendo e se fundamentando. 

 

2.2.2 A Evolução das Pesquisas em Atividade Política Corporativa – 1993 a 2017 

 
Da década de 1990 até o final de 2017 houve um crescente volume de pesquisas sobre 

APC, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Ao investigar as publicações da época, 

foi possível identificar principalmente pesquisas sobre APC em contextos ocidentais tidos 

como “centrais”, a exemplo de países como Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e Itália 

(Rajwani & Liedong, 2015). Em análise da janela temporal de 25 anos de publicação sobre o 

tema (1993 - 2017) é possível identificar quatro relevantes estudos, citados por considerável 

volume de trabalhos, que trazem, de forma consolidada, dimensões de análise para APC. São 

eles: (i) Shaffer, (1995); (ii) Hillman & Hitt (1999); (iii) Hillman, Kein & Schuler (2004); e 

(iv) Rajwani, Lawton & Mcguire (2013). 

O quadro 2.1 apresenta o volume de citações dos referidos trabalhos por bases de 

pesquisa: 
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TRABALHOS 
CITAÇÕES POR BASE DE PESQUISA 

Google 
Acadêmico 

Scopus 
Web of 

Science 

Microsoft 

Academic 

Shaffer (1995) 407 162 144 317 

Hillman & Hitt (1999) 1243 521 467 1243 

Hillman, Keim & Schuler (2004) 853 386 380 736 

Lawton, McGuire & Rajwani (2013) 170 85 68 163 

 
Quadro 2.1 - Volume de citações dos trabalhos referenciados.  
Fonte: Elaborado pelo autor em março de 2018. 

 

Outro detalhe que ajuda a compreender a construção dos estudos de APC ao longo dos 

anos através destes trabalhos é a relação entre eles. Ao posicioná-los em um sequenciamento 

temporal estruturado de forma gráfica, fica evidente tal relação, como apresentado na figura 

2.2. 

 

 
 
Figura 2.2 - Sequência com evolução temporal e relação.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 2.2 traz, em síntese, um descritivo sobre os mesmos trabalhos: 
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# Autor Título Objetivo do Trabalho Resultados alcançados 

1 Shaffer (1995) 

Firm-level 

Responses to 

Government 

Regulation: 

Theoretical and 

Research 

Approaches  

O autor baseou-se na comparação das 
questões e projetos de pesquisa de uma 
série de artigos empíricos, sintetizando o 
estudo em duas tabelas. Definiu 
"especificidade" como sendo a medida em 
que o estudo vincula a atividade política 
corporativa a questões político-estratégicas 
específicas. Também procurou medir 
aspectos gerais da atividade política (por 
exemplo, padrões de adaptação à incerteza 
regulatória); a maioria dos estudos mediu 
construtos teóricos em vez de respostas a 
questões específicas. 

1. Comparação de 
Estudos Empíricos 
sobre Adaptação 
Estratégica à Política 
Pública; e 
2. Comparação de 
estudos empíricos de 
usos estratégicos da 
atividade política 
corporativa 

2 
Hillman & Hitt 

(1999) 

Corporate Political 

Strategy 

Formulation: A 

Model of Approach, 
Participation, and 

Strategy Decisions  

O artigo examina duas abordagens gerais 
para a ação política (transacional e 
relacional), dois níveis de participação 
(individual e coletiva) e três tipos de 
estratégias políticas genéricas (informação, 
incentivo financeiro e constituição de um 
círculo eleitoral), apresentando uma 
taxonomia abrangente de estratégias 
políticas. 

1. Taxonomia de 
Estratégias Políticas; e 
2. Modelo de 
formulação de estratégia 
política para uma árvore 
de decisão. 

3 
Hillman, Keim & 

Schuler (2004) 

Corporate Political 

Activity: A Review 

and Research 

Agenda 

Os autores descrevem uma análise feita 
com trabalhos acadêmicos de 
administração, ciência política, economia e 
sociologia na área de APC, dando atenção 
especial à literatura publicada desde Shaffer 
(1995). Para integrar essa literatura, 
forneceram um modelo com: antecedentes 
da APC, os diferentes tipos de APC, como 
as empresas se organizam para implementar 
a APC e os resultados da APC, tanto para 
políticas públicas quanto para o 
desempenho da empresa. 

Modelo integrativo da 
literatura de APC, 
compreendendo: 
Antecedentes, Tipos de 
APC, Resultados e 
Organizando para 
Implementar. 

4 
Lawton, McGuire 

& Rajwani 
(2013) 

Corporate Political 

Activity: A literature 

review and research 

agenda 

O artigo analisa a literatura diversificada 
sobre APC em empresas e desenvolve um 
quadro que integra e detalha as pesquisas 
existentes no campo crescente. É 
apresentada uma análise sistemática das 
literaturas de APC existentes classificando-
as em três domínios que têm implicações 
para o desempenho organizacional: foco em 
recursos e capacidades, foco institucional e 
foco no ambiente político.  

Framework para APC, 
estruturado com base 
em três Domínios: (i) 
Domínio A: Recursos e 
Capacidades; (ii) 
Domínio B: Foco 
Institucional; e (iii) 
Domínio C: Foco no 
Ambiente Político na 
APC 
Como resultado 
consolidado o 
Framework traz: “APC 
e Desempenho” 

 
Quadro - 2.2 Síntese dos trabalhos de referência.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.2.3 Análise do Campo de Pesquisa em Atividade Política Corporativa na América 

Latina e no Brasil 

 
As pesquisas apresentadas no presente trabalho como de grande relevância para os 

estudos no campo de Atividade Política Corporativa, são baseadas, de forma ampla, em 

pesquisas advindas do universo centro global. É possível identificar que existem esforços para 

se explorar o campo sob uma visão do que ocorre nos países “periféricos”, como especial foco 

para os países da América Latina, e neste contexto o Brasil. Contudo, a revisão da literatura 

em APC em periódicos de gestão reconhecidos existentes nesses países, segundo estudo 

bibliométrico realizado, traz com resultado a descoberta de poucas pesquisas. Este cenário 

contrasta inclusive com o que tem sido observado em países como a China e a Índia, onde já 

existe uma variedade de estutos (Londoño-Correa; Garzon, 2016).  O resultado da 

investigação  bibliométrica no horizonte latino-americano é exibido no quadro 2.3. 

 
Quadro 2.3 - Pesquisa Bibliométrica - Resumo das publicações sobre APC em contextos latino-americanos 
Fonte: Londoño-Correa & Garzon, 2016. 

Referência Periódico Pergunta ou Tópico Abordagem de corte teórico

(BANDEIRA DE 
MELO; MARCON; 
ALBERTON, 2008)

BAR

Explicações para doações 
voluntárias (projetos sociais e 

campanhas eleitorais) das 
empresas no Brasil.

Teoria de Grupos de 
Interesse

Referência Periódico Pergunta ou Tópico Abordagem de corte teórico

(RUFÍN; PARADA; 
SERRA, 2008)

RGBN

Desenvolvimento e natureza das 
estratégias de não mercado das 
empresas de serviços públicos, 
americanas e espanholas, que 

entraram nos mercados da 
América do Sul após 1990

Não mercado e APC

Referência Periódico Pergunta ou Tópico Abordagem de corte teórico

(BANDEIRA DE 
MELO; MARCON, 

2005)
BAR

Heterogeneidade do desempenho 
de empresas em ambientes 

turbulentos. Brasil

Recursos e capacidades 
Organização industrial

Referência Periódico Pergunta ou Tópico Abordagem de corte teórico

(VIERA BAZUCHI et 
al., 2013)

BAR

Analise as interações entre o 
governo local e as transnacionais 
dos países em desenvolvimento 

(DMNC). Brasil

Literatura de inserção 
internacional de 

multinacionais em países em 
desenvolvimento.

(COSTA; BANDEIRA 
DE MELO; MARCON, 

2013)
RAE 

Influência de conexões políticas na 
diversificação de grupos 
empresariais brasileiros.

Econiomia política

Contexto e ação política

Ação política e organização

Ação política e resultados

Ação política e estratégia de mercado
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Com o objetivo de reavaliar e buscar uma análise específica do cenário brasileiro 

adotou-se como estratégia outro estudo bibliométrico concentrado em periódicos nacionais de 

relevância com um levantamento de artigos publicados na área de administração, que 

continham os seguintes termos: “Corporate Political Activity”; “Corporate Political 

Activities”; “Corporate Political Strategy”;  “Corporate Political Strategies”; “Atividade 

Política Corporativa”; “Estratégia Política Corporativa”; “Estratégia Política Empresarial”. A 

análise considerou os termos inteiros – entre aspas – e combinados – sem aspas. Com os 

artigos obtidos inicialmente, foi feita uma triagem destancando os que de fato eram 

relacionados ao tema central desta pesquisa.  

Quanto ao período em que as tais publicações selecionadas ocorreram, foram 

consideradas as realizadas nos últimos 25 anos, ou seja, de 1992 a 2017, acrescentadas as 

ocorrências do ano de 2018 até o momento de encerramento do presente trabalho.  Em relação 

às bases definidas para levantamento todos os periódicos nacionais melhores classificados no 

Qualis da CAPES como A2 e B1, incluindo-se também os B2, da área da administração, 

exceto por aqueles relacionados ao campo pesquisa - finanças, turismo, ciências da 

informação, contabilidade, biblioteconomia, educação, entre outras. A ausência de periódicos 

A1 ocorre ante o fato de no Brasil não se dispor de periódicos com esta classificação na área 

de estudos em questão. 

Cabe ressaltar que fora verificado na plataforma CAPES/Qualis, quanto à distribuição 

de periódicos avaliados e suas qualificações, segundo a revisão vigente ao final de 2016. 

Assim, o levantamento compreendeu periódicos A2, B1 e B2, descrito no quadro 2.4. 
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Periódicos A2 Periódicos B1 Periódicos B2 

1 
Brazilian Administration Review 
– BAR 

Base Revista de Administração e 
Contabilidade 

Civitas: Revista de Ciências 
Sociais 

2 Cadernos EBAPE.BR Caderno CRH Faces: Revista de Administração 

3 
Revista de Administração Pública 
– RAP 

Revista Gestão & Produção Gestão & Regionalidade 

4 
Revista de Administração de 
Empresas – RAE 

RAI: Revista de Administração e 
Inovação 

Revista de Administração da 
UNIMEP 

5 
Revista de Administração de 
Empresas Eletrônica - RAUSP 

RAM - Revista de Administração 
Mackenzie 

Alcance (UNIVALI) 

6 
Revista de Administração 
Contemporânea – RAC 

REAd - Revista Eletrônica de 
Administração 

Ambiente Construído (UFRGS) 

7 
Revista Organizações & 
Sociedade – O&S 

Revista Brasileira de Ciências 
Sociais 

Economia & Gestão (PUC-MG) 

8 Brazilian Business Review – BBR 
Revista de Ciências da 
Administração 

Gestão & Planejamento 

9 
Revista Brasileira de Gestão de 
Negócios (Online) - RBGN 

Revista de Sociologia e Política Gestão & Sociedade (UFMG) 

10 

 

Sociedade e Estado 
 

11 Teoria & Sociedade 

12 
Revista de Administração da 
UFSM 

13 
URBE: Revista Brasileira de 
Gestão Urbana 

 
Quadro - 2.4 Periódicos A2, B1 e B2 investigados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A pesquisas bibliométrica mostrou que o campo de pesquisas em APC no Brasil ainda 

encontra-se em estado de incipiência, com poucos trabalhos identificados.  Além dos artigos 

já identificados por Correa & Garzon, (2016), os trabalhos identificados são os listados no 

quadro 2.5. 
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QUALIS PERIÓDICO ARTIGO PALAVRAS-CHAVE 

A2 

Revista de 
Administração de 
Empresas Eletrônica 
- RAUSP 

GAMA, Marina Amado Bahia; 
BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; 

SPULDARO, Juliano Danilo. Estratégia 
política e crescimento dos grupos 

empresariais RAUSP Management 
Journal. 2017. 

Grupos empresariais; 
Estratégia política; 
Diversificação 

Brazilian Business 
Review – BBR 

BASTOS, Sérgio Augusto Pereira et al. 
Management of Corporate Political 

Strategies: the Case of Light. Brazilian 
Business Review, v. 11, n. 2, p. 62, 

2014. 

Strategic  management.  

Corporate  political  strategies.  

Analytic  framework  from the 

relational perspective. 

Regulation. Electricity  

distribution. Strategic 

alliances. 

B1 
RAM - Revista de 
Administração 
Mackenzie 

BREY, Nathanael Kusch et al. 
Conexões políticas em estruturas de 

propriedade: o governo como acionista 
em uma análise descritiva. Revista de 

Administração Mackenzie, v. 15, n. 1, 
p. 98, 2014. 

Estrutura de propriedade. 
Conexões políticas. Estratégia 
política corporativa. Governo. 
Privatização. 

B2 
Faces: Revista de 
Administração 

LOCH, Murialdo; FISCHER 
GÜNTHER, Helen. Estratégias de não 

mercado: uma revisão integrativa. 
Revista de Administração FACES 

Journal, v. 14, n. 1, 2015. 

Estratégia de política 
empresarial. Revisão 
integrativa. Desempenho 
organizacional. Estratégia 
organizacional. 

 
Quadro 2.5 - Resultado obtido na pesquisa bibliométrica  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
2.2.4 Descrevendo a Prática de APC 

 

Empresas atuam junto aos governos através de mecanismos de influência, de forma 

individual ou por meio de grupos de interesse e de pressão. Os governos respondem a tais 

influências com, por exemplo, reformulações de políticas públicas ou mudanças em 

regulamentações. Tais respostas vão assim ao encontro das estratégias empresarias, que 

podem culminar em um proceso de adapção ou modificação destas estratégias.  
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Nota-se, em uma visão simples da APC baseada na relação entre Empresas e 

Governos, uma espécie de movimento cíclico, realimentado por tais motivações. A figura 2.3 

ilustra este de ciclo:  

 
 

 
 

Figura 2.3 Ciclo da Atividade Política Corporativa.  
Fonte: adaptado de Shaffer (1995). 

 

Em síntese, este ciclo de APC conduz a constatação de que, em uma ampla variedade 

de ações, de um lado os governos exercem diferentes formas de influência sobre o 

comportamento corporativo, que em resposta, procuram tentar influenciar seus ambientes 

legais e de regulamentação (Funk & Hirschman, 2017). Em proporções nem sempre iguais de 

forças, o que une estes dois atores – empresas e governos – é uma combinação de fatores, 

entre eles, a permissividade, o interesse particular e o poder. Importante para a melhor 

compreensão de como cada um dos atores age, é analisar ambos de maneira individualizada, 

iniciando pelos atores de mercado, as empresas, e posteriormente passando para os atores 

políticos relacionados a governos. Mais detalhes a este respeito serão apreentados e analisados 

em partes específicas a seguir. 

A respeito das empresas que optam por uma postura politicamente ativa, existem 

consideráveis variações de estratégias baseadas em APC que podem vir a ser adotadas. 

Estudos no campo apontam que entre as variações, existem três estratégias políticas genéricas 

de engajamento,  conceitudas por Hillman & Hitt (1999) – (i) informação, (ii) incentivo 
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financeiro e (iii) construção de eleitorados. Essas variações de estratégias baseam-se de 

maneira geral  na Teoria da Troca e são consideradas como as mais citadas nos estudos do 

campo (De Villa et al., 2018). Exemplos de táticas usadas para a implementação dessas 

estratégias incluem fazer lobby junto aos tomadores de decisão, fornecendo informações sobre 

impactos de possíveis legislações. Um dos principais recursos utilizados pelas empresas para 

aproximação de políticos  é o que envolve contribuições de campanha.  

Nota-se que a análise das estratégias descritas até aqui traz uma visão que remonta as 

decisões corporativas sob um aspecto que trata a empresa de forma personificada. Indo além, 

é fundamental entender também qual o papel dos gestores na escolha e construção destas 

estratégias. Pela análise dos pressupostos comportamentais subjacentes ao envolvimento 

político corporativo, existem evidências de que os gerentes operam em um mundo de 

informações imperfeitas e estão sujeitos à "racionalidade limitada", na medida em que tomam 

decisões "satisfatórias", por causa de restrições organizacionais e limitações cognitivas, 

perseguindo metas econômicas – metas de desempenho – ou não econômicas, como por 

exemplo, questões ideológicas (Schuler, 1996). A ordem de priorização ou escolha de metas 

econômicas ou não econômicas pode depender de seu grau de envolvimento no cenário 

político, mais ainda, o quão permissivo a este envolvimento os governos possam ser.  

Transferindo a observação para o ator “governos”, estudos no campo apontam para as 

diferenças institucionais, ou seja, regras formais e valores culturais informais de cada país. No 

contexto americano, por exemplo, existem os chamados Political Action Committees – PAC 

(organizações legais que repassam recursos em formato de doações para campanhas) e as suas 

contribuições corporativas (Hillman et al., 2004). Existe também a atividade de lobby 

regulamentada, cujas despesas são, de longe, a maior forma de atividade política corporativa. 

Para se ter idéia, a prática de lobby é um dos meios mais utilizados, tanto pelo número de 

empresas que praticam como pelo valor em dólar gasto. O lobby supera em muito o PAC 

corporativo ou ainda outras fontes como doações corporativas de quantias “ilimitadas” de 

dinheiro para contas "não federais" dos partidos nacionais, o chamado soft money - prática 

banida por lei (Chen et al., 2015). 

Saindo do exemplo americano para as economias “periféricas”, existe um contexto 

interessante onde o capital social tende a compensar a falta de instituições de apoio ao 

mercado. Tal fator possibilita a formação de laços informais entre empresas e políticos, que 

em regra, acarretam favoritismo político e nepotismo, o chamado “capitalismo baseado em 

relacionamentos”, ou ainda por outros termos como “capitalismo de compadrio” ou 
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“capitalismo de laços” (Lazzarini, 2011). Com a ausência de instutuições fortes, estes 

relacionamentos acabam por determinar o ambiente de mercado, permitindo que certas 

empresas obtenham vatagens econômicas, encorajando outros empresários a entrarem na 

política atrás dos mesmos resultados (Rajwani & Liedong, 2015).  

De acordo com estudiosos do campo, a combinação dos fatores “laços informais” e 

“ausência de instituições fortes”conduzem a constatação de que a APC em economias 

“periféricas”, via de regra, tende a envolver o uso extensivo de conexões em uma situação de 

abuso de autoridade para ganho privado, podendo em um estágio mais profundo, levar a atos 

de corrupção (Lawton et al., 2013). As incertezas sobre APC em economias “periféricas” se 

apresenta como um extenso objeto de estudos para os invvestigadores deste campo. 

 
2.2.5 Proposta de um Framework analítico da APC 

 

Inclinado a aprofundar os estudos de APC em economias “periféricas”, em específico 

o contexto brasileiro, este trabalho se propõe a apresentar um Framework analítico da APC. O 

modelo proposto visa possibilitar a aproximação do arcabouço teórico com estudos práticos, 

como será apresentado no presente trabalho. A construção deste modelo foi alicerçada em 

trabalhos seminais e também de relevância, considerados como de referência no campo de 

estudos em Atividade Política Corporativa. Entre estas investigações, cita-se Shaffer (1995) e 

Hillman et al., (2004), que trazem revisões da literatura no campo, chamando a atenção para 

trabalhos relacionados dentro da ciência política, economia política, sociologia, economia e 

finanças, bem como gestão (Rodriguez et al., 2006).  

 

2.2.6 Base Científica para a Construção 

 

O modelo foi construído através da análise de um conjunto de pesquisas no campo de 

estudos de APC, citados na descrição que se segue, com maior destaque para os seguintes 

trabalhos: (i) Shaffer, 1995; (II) Hillman & Hitt, 1999; (II) Hillman, Kein & Schuler, 2004; e 

(IV) Rajwani, Lawton & Mcguire, 2013. Cabe ressaltar que, do significativo volume de 

pesquisas analisadas para a construção do modelo, os quatro trabalhos estavam referenciados 

em quase sua totalidade. Este indicativo contribui para sinalização da relevância destas quatro 

pesquisas para o campo.  

Através da investigação de pesquisas existentes até 1995 que abordavam a relação 

entre governo e empresas, pôde-se notar uma ampla gama de discussões principalmente 
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objetivando relacionar a atuação de empresas junto ao governo, os esforço e valores 

empregados e mensuração de ganhos obtidos nestas relações. Shaffer (1995) apontou que 

neste período as visões trazidas por acadêmicos de administração estratégica consideravam 

basicamente os efeitos da regulamentação governamental sobre a concorrência intra-industrial 

e as tentativas das empresas de controlar a agenda política para obter ganhos competitivos.  

Nessa direção, Rasche (2015) expõe dois pontos importantes sobre a pesquisa de 

Shaffer. O primeiro, que as teorias de APC baseam-se no pressuposto de que governos - neste 

caso os que se consideram neoliberais - não seguem políticas econômicas de laissez-faire 

devido à provisão de elementos como controles de preços, barreiras de entrada e outras 

intervenções. Tais fatores, dentro da visão de APC, acabam por ter relação direta com os 

resultados obtidos pelas empresas beneficiadas por estas intervenções. O segundo faz menção 

a estudos que destacam a capacidade (ou incapacidade) de empresas de se adptarem 

estrategicamente às políticas governamentais.  

Sobre esta adptabilidade estratégica, ela irá depender de que Tipos e Estratégias de 

APC serão adotadas pelas empresas e também de quão serão eficázes. Além disso, de acordo 

com Li, Xia, & Zajac (2018) citando Shaffer (1995) e outros autores, as empresas que 

mantém uma relação mais próxima aos governos provavelmente receberão informações mais 

precoces e melhores sobre regulamentações governamentais específicas e políticas de 

inovação ou até, em alguns casos, poderão vir a pressionar estes governos no sentido de 

ajustar suas políticas e regulamentações em proveito próprio. Sobre estas estratégias e táticas 

em APC, Hillman & Hitt (1999) trazem significativa contribuição ao campo de estudos. 

O trabalho de Hillman & Hitt (1999) procura agregar valor no que eles chamaram, na 

ocasião, de estratégias políticas corporativas – o mesmo que APC como expresso em Hillman 

et. al., (2004) -  através do desenvolvimento de uma taxonomia abrangente de estratégias 

políticas específicas. Tal objeto posteriormente apoiou a construção de um modelo de árvore 

de decisão de formulação de estratégia política, integrando e estendendo a literatura anterior 

difusa, que explora variáveis afetas a formulação da estratégia política (Hillman & Hitt, 

1999).  A tabela 2.6 ilustra o referido modelo de taxonomia. 
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Taxonomia da Estratégia de Estratégias Políticas 

Estratégias Táticas Características 

Estratégia de 
informação  

* Lobbying  

Alvos políticos 
tomadores de decisão, 

fornecendo 
informações. 

* Comissionamento de projetos de pesquisa e relatórios de 
resultados de pesquisas  

* Prestação de declarações como testemunha especialista  

* Fornecimento de documentos de posição ou relatórios técnicos 

Estratégia de 
incentivo 
financeiro  

* Contribuições para políticos ou partidos  

Alvos políticos 
tomadores de decisão, 
fornecendo incentivos 

financeiros. 

* Honorários para falar  

* Viagens pagas, etc. 

* Atendimento pessoal (contratação de pessoas com experiência 
política ou com um membro ativo em exercício) 

Estratégia de 
construção de 

círculos 
eleitorais 

* Mobilização popular de funcionários, fornecedores, clientes, etc.  

Alvos políticos 
tomadores de decisão, 
indiretamente através 
de apoio de eleitores. 

* Publicidade de advocacia  

* Relações públicas  

* Conferências de imprensa 

* Programas de educação política 

 
Quadro 2.6 - Taxonomia de Estratégias Políticas.  
Fonte: Hillman & Hitt (1999, p. 835) 

 

Entre as várias contribuições da investigação em questão, uma foi a de “destacar a 

importância da formulação de políticas governamentais para o conjunto de oportunidades de 

uma empresa, descrevendo o potencial que elas têm para moldar a política governamental, 

moldando também assim seu próprio espaço competitivo” (Hillman & Hitt, 1999 p. 838). 

Cabe ressaltar que, mesmo nos mercados desenvolvidos ou do “centro”, existe um esforço 

empregado por empresas para a obtenção de vantagens que são possibilitadas por cenários de 

incertezas políticas (Rajwani & Liedong, 2015). Tomando este fator como parâmetro de 

avaliação das tais possibilidades de obtenção de vantagens, certamente é possível inferir que 

modelos de análise aplicados a economias “periféricas” - onde tal nível de incertezas tende a 

ser mais elevado - possam vir a ser adaptados e aplicados. 

Outra significativa contribuição trazida por Hillman & Hitt (1999), foi a apresentação 

do primeiro modelo de análise do campo. Com uma literatura variada desde a sua criação, o 

campo de estudos em estratégias políticas, até o momento da elaboração daquela investigação, 

não dispunha de nenhum modelo geral. O modelo em questão propunha um conjunto de 

variáveis, correlacionando a escolha entre, como denominado na pesquisa, dois Tipos de 
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Abordagem: (i) transacional e (ii) relacional. Tais dimensões foram usados para análise em 

várias pesquisas do campo, como por exemplo, a avaliação sobre em quais condições certas 

empresas buscariam a abordagem transacional (Holburn & Vanden Bergh, 2014) ou para 

verificação de benefícios de práticas relacionais em estudos sobre empresas multinacionais 

(Banerjee & Venaik, 2017).  

O modelo descrito é apresentado em um formato de árvore de decisão de formulação 

de estratégias políticas corporativas, sendo estruturado em três níveis de atuação das 

empresas: (i) abordagem à estratégia política, (ii) nível de participação, e (iii) escolhas de 

estratégia específicas (Hillman & Hitt, 1999).  A figura 2.4 ilustra a arvore de decisões. 

 

 
 

Figura 2.4 - Modelo de formulação de estratégia política a partir de árvore de decisões.  
Fonte: Hillman & Hitt (1999, p. 837) 
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Além dos Tipos de Abordagem, o Nível é outro importante indicador apontado, muito 

utilizado na interpretação de estratégias em APC. Ele corresponde à forma através da qual a 

empresa pretende atuar, ou seja, sozinha ou em grupos, podendo ser através de grupos de 

interesse ou de pressão (Hillman et al., 2004; Hadani et al., 2017; De Villa et al., 2018; 

Lawton et al., 2013), ou em ação conjunta como prevê a Teoria da Ação Coletiva (Hillman et 

al., 2004; Hadani, 2012; Lawton et al., 2013; Lodoño-Correa & Garzón, 2016). Como trazido 

no modelo de Hillman & Hitt (1999), existe todo um desdobramento da estratégia atrelado ao 

nível de atuação, prevendo variações na formulação, ou seja, se ocorrerá por meio de 

Informação, Incentivo Financeiro ou Construção de Base de Apoio ou em outras palavras, 

Construção de Eleitorado (Hillman & Hitt, 1999).  

Com a evolução do campo de estudos a partir destas pesquisas, foram surgindo novas 

contribuições para o aprofundamento do conhecimento em APC e assim, outros dimensões 

foram identificados. Hillman et al. (2004) trazem uma revisão da agenda de estudos sobre 

Atividade Política Corporativa, apresentando percepções sobre algumas áreas específicas com 

crítica necessidade de maior desenvolvimento. O esforço dos autores concentra-se 

principalmente em pesquisas publicadas em grandes periódicos acadêmicos, desde a época da 

publicação de Shaffer (1995) no periódico Journal of Management e mais várias outras 

pesquisas advindas tanto dos EUA quanto de outros locais. O trabalho em questão apresenta 

uma construção mais abrangente de dimensões, conforme pode ser visto na figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Modelo integrativo da literatura de APC.  
Fonte: Hillman, Keim & Schuler (2004, p. 838) 

 

O modelo traz em primeiro plano, um conjunto de categorias chamados de 

“Antecedentes” da APC. Eles correspondem a características estruturais e de comportamento 

que conduzem a formação de uma estratégia voltada a prática da atividade política (Oliver & 

Holzinger, 2008). Além dos “Antecedentes”, o modelo aborda também: “Tipos de APC”, 

“Organização para Implementar” estratégias e “Resultados”. O último indicador mencionado 

– os “Resultados” que podem ser obtidos através de estratégias voltadas para APC – são 

objeto de investigação de uma vasta quantidade de pesquisadores do campo. Isso ocorre 

principalmente pelo fato de que grande parte dos estudos no campo é impulsionada por 

fatores de ordem mercadológica. Uma evidência para este fato pode ser observada em 

trabalhos direcionados a avaliar justamente os Resultados da APC, como por exemplo, o 

estudo de meta-análise elaborado por Hadani et al. (2017), focado em analisar e medir o 

desempenho corporativo por este indicador.  

 Aprofundando na temática e no levantamento de dimensões, identificou-se o trabalho 

elaborado por Lawton et al. (2013). De acordo com os autores, a pesquisa foi a primeira a 

tentar mapear o campo de estudos em APC em termos de limites, níveis e teorias claros. A 
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partir do estudo de uma gama de trabalhos apontados na pesquisa, os autores em questão 

elaboraram um agrupamento e mapeamento do campo, desenvolvido através de observações 

conceituais de recursos e capacidades, instituições e de ambientes políticos. O resultado do 

mapeamento foi consolidado em um Framework de APC, como exibido na figura 2.6.  

 

 

 
 
 
 

Figura 2.6 - Framework para APC.  
Fonte: Lawton, McGuire & Rajwani (2013, p.14). 
 
 O Framework chama a atenção para, como é denominado pelos autores, três 

“Domínios” dentro da APC. O Primeiro, Domínio A – Recursos e Capacidades - apresenta 

características endógenas e exógenas (respectivamente, previsíveis e imprevisíveis). Este 

modelo tem como teoria aderente a Estratégia no Ambiente de Não-Mercado e como 

mecanismos principais: recursos políticos, prática de lobby, financiamento direto – 

contribuições de campanhas políticas ou financiamento indireto – eventos e conferências.  

Já o domínio subsequente, o Domínio B – Foco Institucional – se caracteriza em 

estratégias isomórficas como resposta a pressões institucionais comuns. Suas teorias aderentes 

são a Teoria Institucional e a Visão Baseada em Recursos - Resource-based View (RBV). 

Dentre seus principais mecanismos estão a corrupção (um abuso de autoridade - cargo público 

neste contexto - para ganho privado) ou favoritismo, mais presentes, conforme os autores, em 

economias “periféricas”.  

O último domínio, Domínio C - Foco no Ambiente Político – é bastante semelhante ao 

Domínio B, diferindo-se apenas por dispor de aspectos mais difíceis e quantificáveis das 

instituições com pouca referência aos conceitos mais amplos de instituições como a cultura do 

país, incertezas e incerteza história, ou seja, sua construção, normas, regras formais e 

aplicação. 
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Complementando o debate sobre a eficácia das práticas de APC, os autores ponderam 

que, mesmo no contexto americano – onde já existem diversos estudos a respeito - ela não é 

clara, sendo também contestada nos mercados “periféricos”, sobretudo pelo fato das empresas 

serem comumente vistas como particularmente poderosas em ambientes fracamente 

institucionalizados (Lawton et al., 2013). Soma-se a estes aspectos, segundo o que trazido na 

pesquisa em questão, o fato de que políticos trocam favores por recursos de grupos de 

interesse organizados, objetivando maximizar suas perspectivas eleitorais, favorecidos por um 

cenário onde a maioria dos eleitores permanece racionalmente ignorante sobre as 

características da política devido aos “custos” para estar totalmente informado, resultando em 

políticas que podem divergir do interesse público. 

 

2.2.7 A Construção da proposta de um Framework analítico 

 

Apesar da forte influência de caracteríscas américo-eurocêntricas, como já 

mencionado, dada a origem dos referidos trabalhos, buscou-se a aproximação do contexto de 

economias “periféricas” com a abordagens de outros relevantes estudos oriundos ou que 

tratam destas economias. Contudo, há de se ressaltar que o campo de estudos em APC, 

principalmente na América Latina, apresenta trabalhos focados principalmente na análise de 

estratégias e a observação de resultados obtidos, negligenciando de certo modo os 

desdobramentos da prática de APC para o contexto amplo, como exemplo, pelo impacto 

social gerado. Assim, existem lacunas a serem exploradas, como a falta de estudos que 

examinem estratégias financeiras e informais, talvez por que os estudos neglienciem 

intencionalmente tais estratégias e seus antecedente, suprimindo a atuação de corporações na 

esfera política (Rajwani & Liedong, 2015).  

Os esforços empregados na construção do framework analítico visam possibilitar o 

que é tratado como o “caminho inverso” das investigações no campo. As pesquisas de 

referência que foram exploradas trazem modelos que consolidam o que foi levantado nas 

diversas investigações realizadas em diferentes áreas relacionadas ao campo de estudos em 

APC. O que se pretende é consolidar os resultados que se apresentaram nos trabalhos tratados 

como de relevância no campo e, em um esforço de meta-análise, construir um framework 

analítico propositivo. Ele servirá de arcabouço para a análise das empresas envolvidas no caso 

de desestatização da CEDAE, objeto de investigação do presente trabalho. 
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O resultado da consolidação dos modelos observados é um novo framework formado 

por seis partes e seus dimensões: (i) Antecedentes; (ii) Abordagem; (iii) Nível de 

Participação; (iv) Tipos de APC; (v) Modelos de Estratégia; e (vi) Resultados. Este novo 

modelo propõe a análise focada na visão da empresa, porém sem o distanciamento das 

questões correspondentes à esfera de atores políticos e governo. Ressalta-se que se trata de um 

modelo propositivo, elaborado sem a pretensão de cercar ou mapear todas as teorias e 

abordagens existentes no campo, ou muito além, outras interpretações e ramificações de 

estudos desenvolvidos. 

 
Figura 2.7 - Proposição do Framework Analítico para Atividade Política Corporativa 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na revisão meta-analítica. 

 

O início da análise do fenômeno da Atividade Política Corporativa parte de seus 

Antecedentes, o que significa a tentativa de compreender a APC pelos fatores e condições que 

impulsionam a sua prática. O modelo traz, de forma consolidada, quatro antecedentes: (i) 

Empresa; (ii) Indústria; (iii) Questões Políticas; e (iv) Fatores Institucionais. Sobre os 

antecedentes que dizem respeito à Empresa o que se sabe é que elas optam por se engajar em 

estratégias políticas para criar ou manter seu valor, sendo significativamente mais propensas 

em adotar tais estratégias em determinadas situações específicas, quando dependerem 

especificamente do ambiente político ou possuírem interesse material na política pública 

existente (Oliver & Holzinger, 2008). De acordo com Hillman et al. (2004) entre as 
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características específicas relacionadas a estes fatores estão: tamanho da firma, sua 

dependência da firma da relação com o governo, seu nível de diversificação, sua participação 

em mercados estrangeiros, sua idade, suas estruturas formalizadas e a influência gerencial. 

Já os antecedentes relacionados à Indústria dizem respeito à análise sob a ótica de um 

setor industrial ou segmento, verificando “se” e “como” varáveis estruturais correspondentes, 

como concentração e número de empresas, podem afetar a capacidade de mobilização ou 

organização em direção a uma ação política (Hillman et al., 2004). Existem três fatores 

relacionados ao setor ou indústria: (i) concentração – quanto mais concentrado maior será o 

nível de APC, (ii) competição internacional – o estímulo para se buscar de políticas 

protecionistas e barreiras de mercado, e (iii) oportunidade econômica – a influência positiva 

ou negativa para se investir em APC, afetada por condições econômicas de mercado 

favoráveis ou desfavoráveis. (Lux, Crook & Woehr, 2011) 

Com relação aos antecedentes correspondentes às Questões Políticas, duas 

características principais são destacadas: “saliência política” e “questões de competição” 

(Hillman et al., 2004). A primeira diz respeito à importância da questão política para a 

estratégia da empresa, e como esta importância, consequentemente, a conduzirá a se tornar 

politicamente ativa. Empresas que atuam em segmentos específicos que desempenham 

atividades ligadas a questões de governo tendem a influenciar membros do Congresso a 

legislarem ou votarem em favor de tais segmentos. A segunda característica indica que a 

decisão de uma empresa de se tornar politicamente ativa depende da atratividade do mercado 

político, influenciado pelo grau de competição, ou seja, como as empresas podem competir 

politicamente em questões amplamente relacionadas à primeira característica, saliência 

política. 

Os Antecedentes em termos Institucionais fornecem informações sobre os níveis de 

APC dentro e entre os países (ou seja, em contextos institucionais). Em termos institucionais, 

existem seis proposições possíveis que possibilitam explicar os níveis de APC das empresas 

dentro de um mesmo país e dos níveis de APC nas próprias instituições. (Lux, Crook & 

Woehr, 2011) As proposições são: (i) políticos poderosos, (ii) ideologia, (iii) concorrência 

política, (iv) regulamentação, (v) vendas do governo, (vi) dependência política, (vii) questões 

de “saliência política”, e (viii) necessidades constituintes. Tais proposições são comumente 

influenciadas por fatores como as regras formais e os valores culturais, diferentes em cada 

país ou região.  
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2.2.8 Tipos de Abordagens 

 

É possível identificar duas significativas Abordagens Gerais de APC, que são: i) 

Abordagem Transacional; e ii) Abordagem Relacional. (Hillman & Hitt, 1999; Liedong, 

2013). Na Abordagem Transacional as empresas aguardam o desenvolvimento de uma 

importante questão de política pública antes de criar uma estratégia que irá afetar esta mesma 

questão (Hillman & Hitt, 1999). Essa abordagem é tratada no campo de estudos de APC, 

principalmente por pesquisas que visem medir a eficácia e o desempenho da APC, como uma 

estratégia fraca. A razão para isto seria por não considerar o aprendizado da APC e os 

chamados custos de oportunidade, considerando normalmente a incerteza política como 

negativa, desconsiderando os aspectos dados como positivos da incerteza no desenvolvimento 

de APC em mercados estrangeiros (Lawton et al., 2012)  

Já na Abordagem Relacional, por outro lado, existe a procura pela construção de 

relacionamentos entre empresas e governos de forma prospectiva e proativa, podendo 

inclusive ser iniciadas na medida em que surgem problemas de ordem política (Liedong, 

2013).  Este tipo de abordagem denota uma relação de troca de longo prazo, bem diferente da 

primeira abordagem que se refere a uma relação de interação de curto prazo (Hillman & Hitt, 

1999).  Nessa direção, a teoria sugere que as empresas mais proativas, ou seja, as que 

estabelecem relacionamentos com formuladores de políticas que se estendem para além de um 

único assunto, irão desfrutar de um maior acúmulo de benefícios. Sobre tais relacionamentos, 

evidências apontam para uma tendência de fortalecimento por um efeito de lobbying 

incremental, praticado pelas empresas envolvidas (Brown et al., 2014). 

 

2.2.9 Nível de Participação 

 

O Nível de participação corresponde à decisão sobre desenvolver uma estratégia de 

APC para ação individual ou coletiva. O nível individual refere-se não só a atuação de uma 

empresa somente, mas a atuação do conglomerado corporativo pertencente a um mesmo 

empresário, família de empresários ou grupo. Já participação coletiva diz respeito a escolha 

de atuação de duas ou mais empresas através de uma estratégia conjunta, podendo agir em 

Grupos de Interesse ou de Pressão, (Hillman & Hitt, 1999; Hillman et al., 2004). A escolha da 

ação individual ou coletiva é influenciada pelos custos e benefícios da APC, pois as empresas 

que acreditam que uma ação política trará benefícios privados provavelmente tomarão ações 
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individuais. Por outro lado, se os benefícios forem coletivos, as empresas preferirão ações 

coletivas para compartilhar os custos da ação política com outros beneficiários (Liedong, 

2013). Exemplos típicos de ação coletiva são aqueles envolvendo associações comerciais, 

sindicatos e grupos industriais. 

 

2.2.10 Tipos de APC 

 

Existem três Tipos de APC: (i) Proativa, (ii) Reativa e (iii) de Aproximação. Esses 

tipos podem refletir uma abordagem de curto prazo ou mais reativa, enquanto outras refletem 

uma abordagem de longo prazo baseada na construção de relacionamentos com os 

formuladores de políticas na tentativa de construir relações estáveis, proporcionando a ambos 

os lados uma chance de se conhecerem e se avaliarem (Hadani et al., 2016).  As abordagens 

do tipo Proativas correspondem a ações diretas de influência em processos legislativos ou 

regulamentares, desenvolvidos, por exemplo, através de contribuições de campanhas 

eleitorais e atividades de lobby.  

Por outro lado, a do tipo Reativa se comparada com a forma proativa, apresenta-se de 

forma mais sutil, desenvolvendo-se através de uma postura mais observadora e complacente 

no acompanhamento do processo legislativo ou regulatório, ao invés de um empenho em 

direção a ações de barganhas com atores políticos. A abordagem por Aproximação se 

caracteriza principalmente por representar o estabelecimento de relações duradouras e 

abrangentes entre empresas e atores políticos, ou seja, o envolvimento de ambos não é 

baseado em questões específicas ou transacionais, mas sim em direção de parceria ampla de 

longo prazo ou relacionais (Hillman et al., 2004). 

 

2.2.11 Modelos de Estratégia 

 

Os três modelos de estratégias são: (i) estratégia de informação, (ii) estratégia de 

incentivo financeiro, (iii) estratégia de construção de eleitorados. A primeira, estratégia de 

informação, visa fornecer informações e conhecimento aos tomadores públicos de decisão. 

Isso pode envolver informações sobre posições políticas de empresas líderes, bem como 

informações de mercado, por exemplo, sobre decisões pendentes de investimento ou 

realocação que podem ter um grande impacto econômico (Taminiau & Wilts, 2006). A 

adoção deste tipo de estratégia visa afetar políticas públicas através de táticas como o lobby, 
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feito tanto por profissionais e executivos através do fornecimento de resultados de projetos de 

pesquisa em think-tanks, como por especialistas pela atuação testemunhal em audiências e 

perante órgãos governamentais, ou com fornecimento de documentos como relatórios 

técnicos. (Hillman & Hitt, 1999).  

A estratégia de incentivo financeiro em termos gerais é o estabelecimento de uma 

troca na qual, de um lado estão os políticos que necessitam de recursos financeiros para 

obterem sucesso em seus objetivos eleitorais e legislativos e de outro, empresas (e outros 

grupos de interesse) dispondo desses recursos financeiros, porém interessadas nas ações 

desses mesmos políticos. Este tipo de estratégia comumente combina financiamento de 

campanhas e atividades de lobby (Schuler et al., 2002). É uma estratégia fundamentada em 

apoios financeiros, que podem vir de duas formas: direta, como doações para campanhas 

eleitorais, prática hoje proibida por lei (Lei nº 13.165/2015) no Brasil, ou doações para 

partidos político, e ainda de maneira indireta, como o custeio de viagens, hospedagens, ou 

pagamento de serviços prestados por terceiros. 

 Enquanto as estratégias de informações e incentivos financeiros têm como alvo os 

tomadores de decisões políticas diretamente, os que utilizam da estratégia de construção de 

eleitorado tentam influenciar as políticas públicas, ganhando apoio de eleitores e cidadãos 

que expressam suas preferências políticas aos tomadores de decisão política. Estas ações se 

assemelham à estratégia de comunicação "bottom-up", que incluem táticas como a 

mobilização de funcionários, clientes, fornecedores, aposentados ou outros indivíduos ligados 

à empresa, estratégias de publicidade como, por exemplo, quando uma determinada posição 

política da empresa é divulgada ao público, ou até mesmo através de conferências de 

imprensa sobre questões de política pública (Hillman & Hitt, 1999). 

 Envolvida em todos os tipos de estratégias de APC está a atividade de lobby, ou 

simplesmente o lobbying. Essa atividade pode prover subsídios ao governo através de 

informações consubstanciadas em ações individuais ou de grupos de interesses, os quais 

certamente poderão ser afetados por ações governamentais ou por leis. De um lado, 

puramente como comunicação, tal informação pode ajudar o governo a tomar decisões mais 

embasadas, mas por outro, o lobbying é frequentemente caracterizado como um instrumento 

de interesses que visa cooptar o processo de formação de políticas e benefícios diretos para 

seus interesses. Alguns famosos exemplos, são os das empresas envolvidas em ações judiciais 

e escândalos, como Enron, WorldCom, Phillip Morris e Halliburton (Chen et al., 2015). 
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Como tais existe uma variedade muito grande de empresas envolvidas com atividades 

políticas, em setores diversos como petróleo e gás, transporte aéreo, tecnologia da 

informação, tabaco e produtos farmacêuticos. O lobbying é algo presente na grande maioria 

dos casos, vindo combinado com outras ações como a de inserção de membros do governo em 

conselhos de empresas ou, por vezes, influenciando governos através de práticas corruptoras 

(Lawton et al., 2013). Como parte de uma estratégia de “acesso geral”, com frequência 

empresas combinam lobby e contribuições de campanha. Estes gastos chegam a representar a 

maior parte de todas as despesas com grupos de interesse e de contribuições a partidos 

políticos (Schuler et al., 2002; Ripathi, Ansolabehere & Snyder, 2002).  

As pesquisas investigadas evidenciaram que em APC dificilmente existirá uma 

estratégia completamente desassociada do lobbying. Este detalhe fica mais evidente quando 

analisado o fluxo de processos de APC (Lux, Crook & Woehr, 2011) representado na figura 

2.8. Cabe ressaltar que, como se observou, a contribuição financeira, principalmente de 

campanhas, também é representada como ponto central da atividade política no fluxo de 

processo. Outro importante ponto notado no desenvolvimento da presente investigação, foi 

que no campo de APC a atividade de lobby possui um peso maior na formação de estratégias. 

Tais características de representatividade e de condição associativa, colocam a prática de 

lobby em situação de destaque. Isso explica o motivo pelo qual o lobbying é representado no 

modelo proposto na presente pesquisa - Framework Analítico da APC, figura 2.7 -  com 

destaque tracejado envolvendo todas as dimensões estratégicas. 

 

 
 
Figura 2.8 - O Processo da Atividade Política Corporativa. 
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Fonte: Lux, Crook & Woehr (2011) 
 
 

A prática de lobby é, na maioria das vezes, relacionada a ações que transitam no limiar 

do ético ou do ilícito, como o caso do suborno. Embora tanto o lobby quanto o suborno sejam 

usados para estabelecer um relacionamento com o governo, em tese, os mecanismos 

subjacentes dessas duas estratégias não são idênticos. (Yim et al., 2017). Estudos apontam 

para diferentes práticas de lobby com definições específicas. Algumas destas “modalidades” 

de prática de lobby são: (i) Procurement Lobbying, (ii) Deliberative Lobbying, (iii) 

Responsible Lobbying e (iv) Corporate Lobbying. O Procurement Lobbying, diz respeito aos 

processos de aquisição conduzidos por entidades governamentais estaduais, locais e federais. 

Tais processos, que normalmente já são demorados e complicados, ante regulamentações, leis 

e eventos burocráticos, costumam também compartilhar uma mesma constante: o 

procurement lobbying, ou simplesmente a atividade de lobby executada por empresas 

interessadas em decisões relativas a compras de bens ou contratações de serviços específicos 

(Nownes, 2006).  

Outra modalidade é o chamado Corporate Lobbying, que diz respeito a comunicação 

estratégica de informações politicamente relevantes, por funcionários de uma corporação, 

para aqueles atores políticos que têm o poder de influenciar substancialmente os resultados de 

políticas públicas (Anastasiadis et al., 2017). Os gastos com este tipo de atividade de lobby, 

utilizando-se como exemplo o cenário americano e valores em dólares, corresponde 

tipicamente, em ordem de grandeza, a uma ou duas vezes mais que os gastos dos Comitês de 

Ação Política (PAC). Os valores de lobby são dados como gastos corporativos diretos, ao 

contrário das doações dos PAC. (Chen & Yang, 2015).  

Existe também formas proativas de lobbying. Como é proposto pela teoria da 

Responsabilidade Social Empresarial, (RSE), as corporações podem ser atores políticos, desde 

que mudem suas táticas políticas corporativas para o chamado de Deliberative Lobbying.  A 

prática deste tipo de lobbying visa cumprir as exigências normativas da RSE política, 

conhecidas como discurso, transparência e responsabilidade (Lock & Seele, 2016). Seria a 

APC através de estratégias de lobbying alinhadas a RSE, baseada no discurso da transparência 

e na prestação de contas, focada em auxiliar questões públicas.  

Muito semelhante à Deliberative Lobbying é à definição do Responsible Lobbying. 

Trata-se de uma visão de lobby apoiada em categorias como "responsabilidade individual" e 

"responsabilidade organizacional", onde fatores como diálogo, transparência, deontologia e 
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responsabilidade são colocados como pré-requisitos para os CEO de empresas (Rival & 

Major, 2016).  

 

 

2.2.12 Resultados da APC 

 

Estudos no campo de APC apontam que a adoção de estratégias alinhadas a esforços 

de atividade política, de forma consolidada, objetiva três tipos de resultados, a saber: (i) 

Ganhos Financeiros; (ii) Incremento no Desempenho Corporativo; e (iii) Mudanças 

favoráveis de Legislações e de Políticas Públicas. Os Ganhos Financeiros são resultados 

considerados como primários ou imediatos. Basicamente, correspondem ao retorno financeiro 

direto pela adoção de estratégias de APC, como exemplo, o procurement lobbying.  

Trazendo para uma realidade brasileira poderia significar a aproximação de uma 

empresa a um governo, iniciada ainda em um período pré-campanha eleitoral, com o intuito 

de obter “vantagens” em participações de processos de contratações ou aquisições. 

Estabelecer este tipo de prática é um caminho adotado para a obtenção de contratos com 

governos, pois seguramente, os relacionamentos com funcionários do governo podem prover 

as referidas empresas vantagens diferenciadas sobre seus concorrentes. Isso, devido ao 

conhecimento interno que pode ser usado em benefício do contratado, o que em suma, 

significa que uma empresa que dispõe de maior conexão política, provavelmente terá um 

volume maior de contratos com o governo (Ridge et al., 2017). 

O Incremento no Desempenho Corporativo diz respeito aos debates ou até mesmo 

as alterações de regulamentações propriamente ditas, que podem afetar significativamente o 

valor de uma empresa, levando-a a uma retração da participação no mercado, entre outros 

fatores correlacionados à perda do desempenho corporativo. A prática da Atividade Política 

Corporativa neste sentido objetivará afetar justamente os processos legislativos, para 

possibilitar a mitigação ou eliminação de tais efeitos. (Hillman et al., 2004).  

O Desempenho Corporativo através da APC é objeto de estudos de muitos 

pesquisadores do campo. Existe um volume considerável de pesquisas que traz diferentes 

exemplos onde fatores ligados a prática de APC influenciaram no desempenho corporativo. 

Dentre essas pesquisas está uma sobre a visão da agência e o impacto do papel moderador da 

discrição do CEO (Hadani et al., 2015), ou outra sobre quais tipos de resultados advêm da 

APC praticada em momento anterior a realização da IPO - tomada inicial de ações na bolsa de 

valores - de uma empresa como um sinal para os investidores, visando a redução de incertezas 
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colocadas pelo mercado sobre o valor do seu patrimônio (Rudy & Cavich, 2017). Um terceiro 

exemplo é uma investigação onde os dados pesquisados sugerem que a APC é mais valiosa 

em países “periféricos” e que as estratégias APC relacionais são mais comuns em nestes 

países (versus do “centro”) (Rajwani & Liedong, 2015)  

Como outro tipo de resultado da APC, as mudanças de legislações ou de políticas 

públicas podem beneficiar uma empresa em uma escala muito mais ampla que outros tipos de 

resultados esperados. Trata-se, por exemplo, de leis que podem ser relacionadas a condições 

contrárias ou favoráveis a práticas monopolistas (Hillman et al., 2004), também de regulações 

antitruste (Lawton et al., 2013) ou ainda políticas de caráter protecionista (Boddewyn, 2015). 

Tais mudanças podem colocar uma empresa, grupo ou setor da indústria em condição de 

mercado muito superior as demais concorrentes ou de outros segmentos. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa com um enfoque exploratório e 

fundamentalmente descritivo, onde buscou-se analisar e compreender o envolvimento de 

atores relacionados ao mercado – empresas – no processo de desestatização da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Para isso, foram investigadas as 

formações das estratégias políticas corporativas desses atores e o envolvimento deles com os 

atores da esfera governamental através da visão do campo de estudos em Atividade Política 

Corporativa. A escolha deste método de pesquisa se apoia no fato dele empregar diferentes 

alegações de conhecimento e procedimentos de coleta e análise de dados, baseando-se em 

textos e imagem e valendo-se de estratégias diversas de investigação (Creswell, 2007).  

O cunho exploratório do presente trabalho justifica-se pelas formas de obtenção e de 

composição do corpus de dados, desenvolvido através da investigação de diferentes fontes, 

como documentos, trabalhos científicos, conteúdos jornalísticos e informações obtidas em 

websites.  A pesquisa também é definida como descritiva, pois este tipo de investigação 

atende a forma mais adequada de estudos que pretendem expor características de um 

determinado fenômeno (Vergara, 2005). 

 A estratégia adotada na investigação foi a construção de um cenário de estudos que 

tornasse possível observar, pela visão do campo de estudos da Atividade Política Corporativa, 

os atores de governos e de mercado envolvidos no processo de desestatização da CEDAE, as 

relações entre eles e os fatores motivadores para a construção destas relações. A pesquisa foi 

iniciada de maneira horizontal, onde foram identificados os envolvidos no processo de 

desestatização da CEDAE. Em seguida, a investigação tomou um direcionamento vertical 

quando procurou-se levantar os níveis e as formas de interesse dos atores no processo. O 

terceiro esforço, diagonal, buscou interligar atores com os níveis e as formas em que se 

relacionavam. Os dados utilizados foram obtidos através de Análise Documental, ou seja, “um 

conjunto de operações objetivando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente a do original, a fim de facilitar, em um estado ulterior, a sua consulta e 

referenciarão” (Bardin, 2016). 

Norteada pelo tema proposto e pela questão de pesquisa, em virtude de se tratar de um 

caso ainda em processo de evolução, a escolha dessa técnica de coleta para a formação da 
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base estudada, foi concentrada em dados secundários, ou seja, quando coletados por pessoa 

que não estava presente por ocasião da sua ocorrência (Godoy, 1995). Em primeiro plano, 

foram obtidas informações através de pesquisa documental, composta também por material 

jornalístico e informações levantadas por meio de pesquisas em sites com conteúdo atinente 

ao contexto pesquisado. O foco desta investigação foi à obtenção de informações sobre os 

atores envolvidos direta e indiretamente no caso da desestatização da CEDAE pelo olhar da 

Atividade Política Corporativa. Também foram levantados trabalhos acadêmicos e conteúdos 

históricos que mostraram a evolução do setor de água e saneamento no estado do Rio de 

Janeiro, passando pela formação das companhias atuantes no segmento, chegando até os 

tempos atuais com o momento presente da CEDAE. 

A Figura 3.1 apresenta em síntese, a descrição da tipificação da pesquisa. 
 

 
Figura 3.1 Tipificação da Pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor 
3.2 COLETA DOS DADOS 
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A coleta dos dados consistiu em um processo exploratório denominado de “fase 

exploratória da pesquisa”, cujos esforços foram aplicados para “interrogar” preliminarmente o 

objeto, os pressupostos, as teorias pertinentes para a construção do chamado “projeto de 

investigação” (Cruz Neto, Deslandes & Minayo, 2002). Optou-se prioritariamente por uma 

pesquisa de caráter documental pelo entendimento de que se trata de um tema polêmico, que 

envolve interesses diversos, o que dificulta a obtenção por outras formas, como por meio de 

entrevistas e análise do discurso. Isto posto, principalmente pela natureza complexa do 

cenário estudado, somado a outras questões como de fundo político-ideológico. Dessa forma, 

foi avaliado que o esforço através desses recursos de pesquisa, dificilmente conduziria a um 

resultado satisfatório dentro da janela temporal prevista para a elaboração da pesquisa. 

Nessa fase da pesquisa foram efetuadas buscas em bases científicas (Scopus, SciELO, 

CAPES Periódicos, Google Acadêmicos, Jstor e Spell.org) e websites de organizações e 

empresas, além de portais digitais de órgãos de imprensa como jornais e revistas. A 

investigação foi organizada em quatro temas gerais e respectivos subtemas, cada um deles 

correspondendo a um assunto específico relacionado ao objeto e as questões da pesquisa. Esta 

organização de temas e subtemas está disposta nos quadros 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 

 

TEMA 01: 
Água, Esgoto, Saneamento e a História da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do 

Rio de Janeiro (CEDAE). 

# SUBTEMAS: 

1 Saneamento Básico no Estado do Rio de Janeiro  

2 Água e Esgoto no Rio de Janeiro 

3 História do Saneamento Básico no Brasil 

4 História da CEDAE 

5 Evolução da CEDAE ao longo dos anos 

6 Dados institucionais da CEDAE 

7 A “Nova CEDAE” 
 
Quadro 3.1 - Tema 01 e Subtemas correspondentes.  
Fonte: elaborado pelo autor 
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TEMA 02: 
Movimento para a Desestatização da CEDAE. 

# SUBTEMAS: 

1 Visão política e envolvidos da esfera estadual 

2 Visão política e envolvidos da esfera federal 

3 Motivações políticas para o início da desestatização no ano de 2017 

 
Quadro 3.2 - Tema 02 e Subtemas correspondentes.  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

TEMA 03: 
O processo de desestatização da CEDAE em si. 

# SUBTEMAS: 

1 Leis e regulamentações 

2 As fases do processo 

3 O momento da interrupção do processo 

 
Quadro 3.3 - Tema 03 e Subtemas correspondentes.  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

TEMA 04:  
O interesse do mercado no processo de desestatização da CEDAE. 

# SUBTEMAS: 

1 Empresas interessadas no processo 

2 Constituição destas empresas 

3 Histórico de envolvimento destas empresas com governos e política 

 
Quadro 3.4 - Tema 04 e Subtemas correspondentes.  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Outro esforço empregado visando gerar dados que possibilitaram a investigação da 

relação dos atores identificados - tanto do lado do mercado quanto do lado do governo, foi o 

levantamento de doações de campanhas advindas de pessoa jurídica. Esse mecanismo, que era 

permitido pela legislação vigente nos anos de 2010 e 2014, anos eleitorais analisados, 
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auxiliou na identificação de outros indícios de validação que proporcionaram inferências 

quanto a proximidades entre os atores estudados. 

A investigação como um todo, guiada pelos temas gerais apontados e seus subtemas, 

resultou em um considerável volume “bruto” de dados, formado por trabalhos acadêmicos, 

leis, regulamentos, documentos institucionais de empresas, artigos jornalísticos, informações 

de doações de campanha entre outras fontes. O esforço seguinte a esse foi à preparação dos 

dados para o processo detalhado de análise. Tal esforço, tratado por Creswell (2007) como de 

organização e preparação dos dados, envolveu a ordenação, separação e classificação de todo 

conteúdo após “leitura ótica”. Nesse sentido, foi possível observar a formação das primeiras 

suposições correspondentes ao objetivo da presente pesquisa, fornecendo assim subsídios para 

o início da fase de Análise dos Dados. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A técnica de análise dos dados utilizada foi a Análise de Conteúdo. Esta técnica busca 

analisar o que foi dito ou observado pelo pesquisador, usando técnicas de organização do 

material pesquisado em temas ou categorias que irão auxiliar na compreensão do conteúdo 

investigado. (Silva & Fossá, 2015). O desenvolvimento da análise seguiu o modelo formado 

por um conjunto de técnicas, descrita em Bardin (2016). A figura 3.2 ilustra o sequenciamento 

da aplicação do conjunto de técnicas. A análise do conteúdo seguiu as três fases conforme o 

modelo: (i) Pré-análise; (ii) Exploração do Material; e (iii) Tratamento dos Resultados e 

Interpretações.  

Cabe ressaltar que importante recurso para a análise dos dados da pesquisa foi a 

utilização do framework analítico proposto. Por meio dele, foi possível estruturar os dados 

através das suas dimensões, possibilitando inclusive a separação e classificação das 

informações obtidas. 
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Figura - 3.2 Desenvolvimento de uma análise.  
Fonte: Adaptado de Bardin (2016) 
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3.4 PRÉ-ANÁLISE 

 

A pré-análise, ou a fase onde são operacionalizadas e sistematizadas as ideias iniciais 

(Bardin, 2016), conduziu a um esforço de organização, resultando na estruturação dos dados 

em três categorias distintas, sendo cada uma delas correspondente a uma parte do estudo. As 

três categorias são: (i) Categoria I – Dados históricos e característicos dos serviços de água e 

esgoto e da CEDAE; (i) Categoria II – Dados de cunho político e governamental referentes ao 

processo de desestatização; e (iii) Categoria III – Dados correspondentes a empresas 

interessadas direta e indiretamente na desestatização da CEDAE. Por sua vez, estas categorias 

foram organizadas em subgrupos de pesquisa, definidos segundo os enfoques de pesquisa. 

A pesquisa em torno da Categoria I focou-se na busca pela reconstrução histórica da 

CEDAE até os dias atuais, passando pelo recente processo de reestruturação que a companhia 

sofreu. Buscou-se com a investigação dos dados referentes a esta categoria, compreender 

como os serviços de água e saneamento foram originados e posteriormente se desenvolveram 

no estado do Rio de Janeiro, considerando somente que se refere aos municípios atendidos 

pela CEDAE. Ainda nessa direção, esforços de pesquisas foram aplicados no levantamento de 

informações sobre a reestruturação que a companhia iniciou em 2007 e os resultados de 

desempenho deste período em diante.  Tais informações subsidiaram a compreensão de 

motivações governamentais e de mercado, favoráveis e contrárias a desestatização da 

companhia.  

O cenário político e governamental, os atores envolvidos e o histórico do processo 

estão compreendidos na Categoria II. Foram estudados nesta categoria: (i) a agenda neoliberal 

do governo federal; (ii) a participação do BNDES nesta agenda, (iii) a participação dos órgãos 

governamentais estatais no processo de desestatização. Como principais fontes de subsídios 

para as investigações compreendidas na categoria, estão documentos, leis e regulamentos, 

planos de governo, editais, além de um acervo de origem jornalística. Por se tratar, em sua 

grande maioria, de dados de domínio público, o levantamento dos documentos mencionados 

foi feito através de buscas pela internet nos sites das respectivas fontes. 

Na Categoria III foram elencados os atores governamentais e os de mercado. Sobres 

estes últimos, cabe um esclarecimento a respeito. O processo de desestatização da CEDAE, 

como inicialmente definido no projeto de Medida Provisória (MP) 727 que o regulamenta, 

contaria com o envolvimento da iniciativa privada em dois momentos distintos. No primeiro, 

seria realizada a contratação através de processo licitatório, da categoria de empresas 
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responsável pelo trabalho de estudos e elaboração do memorial descritivo, projeto básico e o 

edital de convocação. Nesta fase inicial, duas categorias seriam habilitadas, para em fase 

posterior, uma categoria apenas permanecer como responsável. O segundo momento, após a 

conclusão do primeiro, seria executado o processo de desestatização e a transferência da 

CEDAE para a empresa vencedora.  

Cabe ressaltar que o processo fora interrompido, por decisão judicial como 

apresentado no presente trabalho, ainda no primeiro momento, logo após a pré-seleção das 

duas categorias credenciadas. Contudo, a investigação apontou duas possíveis empresas 

interessadas e postulantes a assumir o controle da companhia fluminense. Assim, para a 

composição do cenário de empresas envolvidas no processo, estas duas empresas foram 

objeto de estudos. 

 

3.5 EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

 

Concluída a pré-análise, avançou-se para fase seguinte, correspondente a exploração 

do material. Esta etapa consistiu “na construção das operações de codificação, considerando-

se os recortes dos textos em unidades de registros, a definição de regras de contagem e a 

classificação e agregação das informações em categorias simbólicas ou temáticas” (Silva & 

Fossá, 2015 p. 4) A partir desta fase, ou seja, tanto na exploração do material quanto na 

análise dos resultados, usou-se como base para categorização do conteúdo, o framework 

analítico da Atividade Política Corporativa, proposto no presente trabalho. Isso significou que 

os resultados obtidos através da pesquisa foram trabalhados e classificados segundo as 

categorias correspondentes em cada uma das partes expressas no modelo.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A etapa de análise e interpretação dos resultados foi estruturada em três partes. A 

primeira corresponde à identificação e apresentação dos atores de mercado e de governo. Em 

seguida, baseado nos atores de mercado identificados, buscou-se levantar informações das 

doações de campanha feitas por eles nas eleições de 2010 e 2014. Ressalta-se que, como já 

debatido no presente trabalho, um ponto central da estratégia de lobby é a utilização de 

recursos financeiros. A ausência de regulamentação para essa prática no Brasil faz com que o 

levantamento de evidências no tocante, seja pouco substancial. Dessa forma, as doações de 

campanha surgem como significativa fonte de dados para investigação.  

Sobre a parte final da análise e a interpretação dos resultados, ela foi feita através do 

framework analítico proposto. Ele funcionou como guia de análise através de suas categorias, 

possibilitando uma interpretação aproximada da Atividade Política Corporativa, debatida no 

mainstream do campo, em um caso puramente nacional, de um país de fora do “centro”. 

 

 
4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS 

 

Para a compreensão dos atores, suas relações e níveis de entendimento, optou-se por 

classifica-los em duas classes: (i) Atores primários e (ii) Atores secundários. Pela estratégia 

de estudos adotada, os atores primários foram categorizados desta forma pois fizeram parte da 

investigação e da análise através do framework proposto no presente trabalho. Já os atores 

categorizados como secundários, foram identificados e listados na pesquisa por estarem 

envolvidos no processo, porém não foram submetidos aos mesmos critérios de análise. 

Quanto à primeira classe citada, ela foi subdividida em duas categorias distintas: (i) 

atores da esfera governamental; e (ii) atores interessados em assumir a CEDAE pós processo 

de desestatização (concessão). Já os chamados atores secundários tratam-se das empresas 

participantes da primeira fase do processo de desestatização (Edital). O quadro 3.5 apresenta 

os atores mapeados. 
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ATORES ENVOLVIDOS 
P

R
IM

Á
R

IO
S 

ATORES GOVERNO 

ESFERA FEDERAL 

EXECUTIVO 
Presidência e Ministros / PPI 

BNDES 

LEGISLATIVO 
Deputados 

Senadores 

ESFERA ESTADUAL 
EXECUTIVO 

Governador E Secretários 

CEDAE 

LEGISLATIVO Deputados / ALERJ 

ATORES EMPRESAS 

INTERESSE NA CONCESSÃO 

Aegea 

Equipav 

GIC 

IFC 

Águas do Brasil 

Carioca Engenharia 

Queiroz Galvão 

New Water 

Cowan 

S
E

C
U

N
D

Á
R

IO
S

* 

FORMULAÇÃO DE EDITAL 

Consórcio FATOR / CONCREMAT / VG&P  
(Formação do consórcio: Banco Fator S/A, Concremat Engenharia 
e Tecnologia S/A e Vernalha Guimarães & Pereira Advogados 
Associados) 
 

Nota: Consórcio vencedor do Pregão Eletrônico AARH Nº 
49/2017 – BNDES) 

* Atores identificados que não farão parte do objeto do estudo. 
 

Quadro 3.5 - Atores Envolvidos.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 3.3 apresenta os atores de envolvimento primário no processo de 

desestatização, posicionados junto ao ciclo da Atividade Política Corporativa. 
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Figura 3.3 - Posicionamento dos atores envolvidos no ciclo de APC 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Os Atores Governo 

 
4.1.1.1 Esfera Estadual 

 

O estado do Rio de Janeiro vive desde meados dos anos 2010, o que os especialistas 

descrevem como a maior crise financeira de sua história. Várias razões são apontadas como 

possíveis causas que explicam o caos em que o estado se encontra. A primeira seria a queda 

acentuada do preço do petróleo no mundo a partir de 2014.  Sabe-se que boa parte da 

economia do Rio de Janeiro é impulsionada pela indústria do petróleo. Com a queda, houve 

também a desaceleração da cadeia produtora do setor, e por consequência a diminuição da 

arrecadação com impostos e tributos. Além do impacto nesse segmento, houve também a 

redução do montante recebido em repasses de royalties provenientes da compensação pela 

exploração desse tipo de commodity. Para se ter uma ideia da queda, no período de 2013 a 

2016, os recebimentos com royalties diminuíram de R$ 10 bilhões para R$ 3,5 bilhões. 

(Redação do Jornal da Band, 2016).  

Somado ao encolhimento das receitas do Estado, um outro fator apontado como 

determinante para a crise, foi o aumento das despesas da previdência estadual, que saltaram 

de R$ 11,8 bilhões para mais de R$ 15,5 bilhões no período de 2013 a 2016. Especialistas 

descrevem que um grande erro cometido pelos últimos governantes que assumiram o estado, 

foi o de se apoiarem justamente nos royalties como auxilio ao pagamento de aposentadorias. 

Este fato teve início durante a gestão da governadora Rosinha Garotinho, com o Decreto nº 

37.571 (2005) que incorporou ao patrimônio do RIOPREVIDÊNCIA os direitos de 

propriedade do Estado do Rio de Janeiro sobre os royalties. 

Outro fator apontado foi o processo de desindustrialização nacional que trouxe grande 

impacto a toda economia do país, mas que se apresentou de forma severa no estado do Rio de 

Janeiro. Além da queda na arrecadação provocada pela crise da indústria do petróleo 

mencionada, as reduções advindas de outros setores produtivos agravaram a situação.  Entre 

2006 e 2016, a receita corrente líquida do governo fluminense teve queda real de 3,3%, 

enquanto que a soma dos governos estaduais que possuem os maiores PIBs do País (SP, RJ, 

MG e RS) apresentaram um aumento real de 21,2%. (Quental, 2017). 

Como se não bastasse todos estes fatores citados, existem fortes indícios que apontam 

na direção de má gestão das contas públicas e a corrupção nas esferas executiva e legislativa. 

A este respeito, existem vários exemplos de casos de investigação envolvendo obras públicas 

e prejuízos causados a economia do Estado. Dentre esses, têm-se a construção do Arco 
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Metropolitano, objeto de investigação do TCU (TCU, 2018) e a obra da Linha 4 do metrô e 

seu oneroso contrato de concessão, que se tornou objeto de um inquérito que apura 

malversação de recursos públicos (MPRJ, 2018). 

Frente a crítica situação apresentada, como medida visando sanear as contas públicas e 

honrar compromissos financeiros, o então governador em exercício Francisco Dornelles, 

publicou o decreto N. º 45.692 de 17 de junho de 2016 decretando estado de calamidade 

pública, no âmbito da administração financeira do estado do Rio De Janeiro, dando também 

outras providências. Com este decreto o Estado passou a contar com a ajuda do governo 

federal, que estabeleceu como regra de apoio, a instituição do Plano de Recuperação Fiscal 

(PRF). Nesse Plano é citada como premissa para execução, a desestatização da CEDAE. 

No ano de 2017, mesmo diante de uma série de manifestações contrárias, organizadas 

por trabalhadores da companhia, apoiadas por parlamentares e entidades de classe, o governo 

do estado iniciou o processo para a desestatização da companhia. No acordo estabelecido 

através do PRF, o ponto central foi o empréstimo de R$ 3,5 bilhões e a suspensão da dívida 

que o Estado possui com a União por três anos, a diminuição dos valores cobrados 

mensalmente e a extensão do prazo para o pagamento da dívida para até 2049 (Barreira, 

2017).  Curiosamente, antes mesmo do PRF ou do decreto de calamidade financeira do 

Estado, o governo federal do presidente Michel Temer já havia manifestado o interesse pela 

desestatização da CEDAE e de mais outras companhias do setor de água e saneamento, como 

é apontado no Programa de Parcerias para Investimentos (PPI), tratado a seguir. 

 
4.1.1.2 Esfera Federal 

 
Criado a partir da Medida Provisória (MP) 727 de maio de 2016 e posteriormente 

regulamentado através da Lei nº 13.334 de 13 de setembro de 2016, o Programa de Parcerias 

para Investimento (PPI), de acordo com o executivo federal do presidente de Michel Temer, 

sua base parlamentar e ainda como está expresso no próprio texto da tal lei, “o programa se 

destina à ampliação e o fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por 

meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de 

infraestrutura e de outras medidas de desestatização”. 

Entende-se que o PPI vem a representar a retomada de uma significativa agenda de 

políticas neoliberais com a aproximação e a transferência de empresas públicas ao capital 

privado. Uma provável evidencia para este fato, é que o Programa se apoia na adoção de 

medidas de outro iniciado na década de 1990, criado através da Lei nº 9.491 (1997), pelo 
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então Presidente Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, em sua política de privatizações. O 

referido programa previa a transferência de empresas públicas ao capital privado, o chamado 

de Programa Nacional de Desestatização. Cabe ressaltar, como já mencionado, que a 

introdução de políticas de cunho neoliberal no país fora iniciada pelo presidente Fernando 

Collor de Mello no início dos anos 1990 com o chamado “Plano Collor”. Contudo, esse fato 

não foi tomado como objeto de investigação da presente pesquisa. 

Com a publicação da lei que o cria, o PPI estabelece novas atribuições tanto para o 

Conselho Nacional de Desestatizações, criado por aquela lei de 1997 do presidente FHC, 

quanto para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Banco 

foi definido como o condutor dos processos instituídos pelo referido programa, atuando na 

estruturação de projetos, na identificação de oportunidades e na condução de processos desde 

a fase de estudos e modelagem, até a assinatura do contrato de concessão entre governos e a 

iniciativa privada. Nesse sentido, o BNDES foi atribuído de indicar empreendimentos que se 

qualificassem para sua transferência à iniciativa privada. 

Outra função atribuída ao BNDES foi à responsabilidade por constituir e participar do 

Fundo de Apoio a Estruturação de Parcerias (FAEP) que tem como finalidade a prestação 

onerosa, por meio de contrato, de serviços técnicos profissionais especializados para a 

estruturação de parcerias de investimentos e de medidas de desestatização, segundo o que 

estabeleceu a Lei nº 13.334 (2016). Coube também ao Banco a responsabilidade por 

administrar o Fundo Nacional de Desestatização (FND), fundo este “de natureza contábil, 

constituído mediante vinculação a este, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade 

direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa 

Nacional de Desestatização”, conforme determina a Lei nº 9.491 (1997, p. 2). 

Como já mencionado no presente trabalho, um dos primeiros segmentos selecionados 

pelo BNDES para a implementação do PPI foi o setor de água e de saneamento. Dentre os três 

projetos de concessão definidos, um foi para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do 

Rio de Janeiro (CEDAE). O Processo seguiria, entre outras, através de duas etapas de seleção 

de empresas participantes. A primeira consistiu na convocação dada como Pré-qualificação 

01/2016, visando à qualificação prévia de consórcios para participação em licitações 

destinadas a contratações de serviços técnicos especializados para processos de desestatização 

no setor de saneamento básico, tais como concessões, subconcessões e Parcerias Público-

Privadas. 
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Nesta primeira etapa, através o pregão eletrônico AARH Nº 49/2017 – BNDES 

(BNDES, 2018b), cujo objeto foi a contratação de serviços técnicos especializados 

necessários à estruturação de projeto de desestatização dos serviços de água e saneamento 

prestados pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, no Estado do Rio de 

Janeiro, o banco selecionou o consórcio FATOR / CONCREMAT / VG&P, formado pelas 

empresas: Banco Fator S/A, Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e Vernalha Guimarães 

& Pereira Advogados Associados. O consórcio vencedor teria após a assinatura do contrato, 

um prazo de sete meses para conclusão dos seus trabalhos. 

Esta etapa e a seguinte, a publicação do edital e consequentemente a abertura do 

processo que conduziria a escolha da empresa interessada que assumiria a CEDAE, não foram 

concretizadas. O que ocorreu foi que em setembro de 2017 pouco tempo depois da conclusão 

do pregão mencionado, por uma decisão liminar da juíza Maria Gabriela Nuti, da 57ª Vara do 

Trabalho, houve a determinação para a suspensão do processo. Nessa decisão, a juíza 

determinou que a CEDAE e o governo do estado não praticassem qualquer ato envolvendo a 

desestatização da companhia, sob uma pena de multa diária equivalente a R$ 500 mil. No 

entendimento da magistrada, o governo deveria levar em conta o artigo 68, parágrafo 4º da 

Constituição Estadual (1989), que determina que nos casos de desestatização ou privatização 

de empresas públicas, seus "empregados terão preferência, em igualdade de condições, para 

assumi-las sob a forma de cooperativas" (Rosas, 2017 p. 1). 

Ainda durante a condução do processo de desestatização da CEDAE e até mesmo após 

a sua paralização, segundo noticiado e divulgado pelas próprias empresas, duas corporações 

se posicionaram como interessadas em assumir o controle da companhia. Tratava-se de duas 

gigantes que já atuam a décadas na concessão de serviços de água e saneamento no país: a 

Aegea e a Águas do Brasil, conforme ilustrado nas figuras 4.1 4.2 e 4.3. 
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JORNAL O GLOBO 

17/08/2016 

Aegea e Águas do Brasil concorrerão à privatização do saneamento no Rio 
POR GLAUCE CAVALCANTI / LUCIANNE CARNEIRO 

 

“A proposta de concessão do serviço de saneamento do Estado do Rio à iniciativa privada 

despertou o interesse das principais companhias que atuam no setor. A Aegea e a Águas do 

Brasil, entre as maiores do segmento e que já têm operações em municípios fluminenses, 

afirmam que vão participar da licitação. Dependendo dos termos finais do modelo, que ainda 

não está concluído, o processo deve atrair também grupos internacionais, segundo analistas. 
 

Link: https://oglobo.globo.com/economia/Aegea-aguas-do-brasil-concorrerao-privatizacao-do-saneamento-no-

rio-19938096#ixzz5PPWqq5qz  

 
Figura 4.1 - Jornal O Globo - Aegea e Águas do Brasil concorrerão à privatização do saneamento no Rio 
Fonte: Cavalcanti & Carneiro (2016) 
 
 
 

JORNAL ESTADÃO 

25/02/2017  

Lucrativa, CEDAE tem potencial de atrair investidores. 
POR VINÍCIUS NEDER 

 

“Segundo Fernando Marcato, sócio da consultoria GO Associados, entre as empresas 

que atuam nas concessões de saneamento, o fundo canadense Brookfield (que em outubro 

comprou 70% da Odebrecht Ambiental por R$ 2,5 bilhões) e a Aegea (do grupo Equipav, de 

Campinas, em sociedade com o GIC, o fundo soberano de Cingapura, e o IFC, fundo do 

Banco Mundial) são consideradas as mais capitalizadas para aquisições. “Comenta-se que a 

Brookfield teria R$ 10 bilhões em dinheiro próprio para investir”, afirmou Marcato. A Águas 

do Brasil, concessionária dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na zona oeste do Rio, 

estaria posicionada para levar a Cedae, mas seus principais acionistas (as construtoras Carioca 

Engenharia e Queiroz Galvão, citadas na Lava Jato) podem ter dificuldade em levantar 

capital, disse Marcato. Corre por fora a GS Inima controlada pela construtora coreana GS. ” 
 

Link: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lucrativa-cedae-tem-potencial-de-atrair-

investidores,70001679263 

Figura 4.2 - Jornal O Estado de SP - Lucrativa, CEDAE tem potencial de atrair investidores. 
Fonte: Neder (2016) 
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JORNAL GGN 

14/06/2017 

A disputa pela privatização das águas no Brasil 
POR JOÃO PAULO CALDEIRA 

A lei 7.529, que permite a privatização da CEDAE, foi sancionada por Pezão no dia 7 

de março. A partir daí o governo tem seis meses, prorrogáveis por mais seis, para contratar 

bancos federais para estruturar o modelo de venda da companhia. (...). Nas apostas do 

mercado de quem pode levar a CEDAE os mais cotados são Brookfield, Águas do Brasil e 

Aegea Saneamento. 
 

Link: https://jornalggn.com.br/noticia/a-disputa-pela-privatizacao-das-aguas-no-brasil 

 

Figura 4.3 Jornal GGN - A disputa pela privatização das águas no Brasil 
Fonte: Caldeira (2016) 

 

A parte seguinte do presente trabalho visa aprofundar na apresentação e na descrição 

de quem são estas corporações interessadas em assumir o controle da CEDAE. Cabe destacar 

que, para a análise de um cenário dentro da Atividade Política Corporativa, o primeiro passo 

necessário a ser dado é o levantamento e o conhecimento dos atores envolvidos. Isso permitirá 

a compreensão e o maior entendimento de posturas e ações estratégicas adotadas por eles. 

 

4.1.2 Os Atores Empresa: as interessadas na concessão da CEDAE 

4.1.2.1 Aegea  

 
A Aegea é uma das maiores empresas privadas que atuam no segmento de água e 

saneamento no país. Ela está presente em 49 cidades, em onze estados brasileiros, sendo eles 

Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Santa Catarina, 

Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, Piauí e Amazonas. Criada em 2010, alcançou a atuação 

em 33% do mercado privado de saneamento básico do Brasil, atendendo a mais de 7,6 

milhões de pessoas. A companhia atua no gerenciamento de ativos de saneamento por meio 

de concessões plenas ou parciais e parcerias público-privadas (PPPs), como administradora de 

concessões públicas em todo processo do ciclo integral da água – abastecimento, coleta e 

tratamento de esgoto, segundo informações contidas no site da empresa (Aegea, 2018). 

Formam a holding Aegea: Águas Guariroba no Mato Grosso do Sul, Prolagos no Rio de 
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Janeiro, Águas do Mirante em São Paulo, Nascentes do Xingu no Mato Grosso do Sul e 

Nacional Águas e Saneamento em Santa Catarina. 

A Aegea é controlada por três corporações: O Grupo Equipav, o Government of 

Singapore Investment Corporation GIC e o International Finance Corporation (IFC) A figura 

4.4 ilustra a composição acionária da Aegea. 

 
 

 
 
Figura 4.4 - Composição acionária da Aegea em abril de 2018 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 

 

Cabe destacar que a participação da Equivap na composição acionária da Aegea é feita 

por meio de outras empresas pertencentes ao grupo. Para a compreensão de como é este 

formato de atuação / controle, a figura 4.5, decomposta em quatro partes (figuras 4.6, 4.7, 4.8 

e 4.9), apresenta a estrutura hierárquica Equipav – Aegea, empresas e participações.  
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Figura 4.5 - Estrutura hierárquica corporativa Aegea 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 

1/4 

2/4 3/4 

4/4 
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Figura 4.6 - Estrutura hierárquica corporativa Aegea – parte 1 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 

 

 

1/4 
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Figura 4.7 - Estrutura hierárquica corporativa Aegea – parte 2 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 
 

 

2/4 
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Figura 4.8 - Estrutura hierárquica corporativa Aegea – parte 3 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 

3/4 
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Figura 4.9 - Estrutura hierárquica corporativa Aegea – parte 4 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 15, janeiro, 2018) 
 

4.1.2.2 Empresas controladoras da Aegea 

 

Como apresentado no quadro acionário da Aegea, a empresa é controlada por outras 

quatro corporações, como apresentado na figura 4.5. A sócia majoritária é a empresa 

brasileira Equipav com 67,21%. Parte significativa da empresa, ou seja, 21,44%, pertence ao 

Government of Singapore Investment Corporation (GIC), um fundo soberano de Singapura. 

Com respectivamente 6,00% e 5,35 estão a IFC e a FIP IFC, ligadas ao Banco Mundial. 

Para o entendimento de quem são essas empresas controladoras, a próxima parte do 

trabalho visa apresentá-las através de informações corporativas oriundas dos próprios sites das 

empresas, descritas nas figuras a 4.10, 4.11 e 4.12 a seguir.  

 

  

4/4 
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EQUIPAV 

 

 
 

GRUPO EQUIPAV 

 

 Dentre as corporações acionistas da Aegea, a Equipav é a que possui maior na 

composição acionária com mais de 67%. O Grupo Equipav foi criado a mais de 50 anos 

atuando principalmente nos setores de infraestrutura e agronegócio. Também atua no setor 

sucroalcooleiro, como sócio minoritário (49%) da Renuka do Brasil. Atualmente a empresa 

está presente em outros segmentos como mineração e engenharia, além de possuir concessões 

de rodovias e terminais rodoviários em São Paulo e no Mato Grosso do Sul com as 

concessionárias CTRC, responsável pelo Termina l Rodoviário de Campinas, e a CTRCG, do 

Terminal Rodoviário de Campo Grande, e também na área de saneamento através da Aegea, 

objeto do presente estudo. 

 

 

 

 
Figura 4.10 - Descritivo do Grupo Equipav 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados disponíveis no site da empresa 
(http://www.grupoequipav.com.br/, acessado em 16, janeiro, 2018) 
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GIC FUNDO SOBERANO DE CINGAPURA 

 

 

 

GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 

 
Estabelecida em 1981 para gerenciar as reservas internacionais de Cingapura, a GIC é 

uma investidora global de longo prazo com mais de US $ 100 bilhões em ativos em mais de 

40 países em todo o mundo. Segundo o que é apresentado em seu site: “Trabalhamos para 

garantir o futuro financeiro de Cingapura, investindo em uma variedade de classes de ativos 

nos mercados público e privado. ”  Com relação a sua finalidade, a GIC é uma das três 

entidades de gerenciamento de reservas em Cingapura, juntamente com a Autoridade 

Monetária de Cingapura (MAS) e a Temasek. A corporação gerencia a maior parte dos ativos 

financeiros do governo e investimos em longo prazo é tem como foco preservar e aumentar o 

poder de compra internacional dos fundos colocados sob nossa administração.  

 

Escritório Brasil 

Em 2014 a GIC inaugura oficialmente um novo escritório no Brasil, o décimo em todo 

o mundo, focado em buscar oportunidades de investimento na América Latina, principalmente 

em áreas como imóveis, saúde, serviços financeiros e empresariais, recursos naturais e 

infraestrutura. Como diferencial competitivo a corporação aponta que seus parceiros ganharão 

acesso à rede global de contatos comerciais e informações de mercado da GIC.  

 

 
Figura 4.11 - Descritivo da corporação GIC 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados disponíveis no site da empresa 
(https://www.gic.com.sg/acessado em 18, janeiro, 2018) 
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IFC 

 

 
 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

 

A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento 

global voltada para o setor privado nos países em desenvolvimento. De acordo com o que é 

divulgado através do sita da corporação: 

Utilizamos e alavancamos nossos produtos e serviços – bem como os 
produtos e serviços de outras instituições do Grupo Banco Mundial – para oferecer 
soluções de desenvolvimento personalizadas para atender às necessidades dos 
clientes. Aplicamos nossos recursos financeiros, conhecimentos especializados, 
pensamento inovador e nossa experiência global para ajudar nossos parceiros a 
superar desafios financeiros, operacionais e políticos. Os clientes consideram a IFC 
uma provedora e mobilizadora de capital escasso, conhecimentos e parcerias de 
longo prazo que podem ajudar a abordar limitações críticas em áreas como finanças, 
infraestrutura, capacidade profissional e ambiente normativo. 

 
 

 A corporação financia de projetos no setor privado atuando como mobilizadora de 

recursos de terceiros. Quanto a sua atuação na América Latina e no Caribe, a IFC investiu US 

$ 88 bilhões, inclui fundos mobilizados de parceiros, em financiamento de longo prazo desde 

seu primeiro projeto no Brasil, em 1957. Em 2017, a IFC já dispunha de escritórios em 16 

países da América Latina e do Caribe para gerenciar suas operações na região. Conforme 

informações da corporação, uma empresa ou empreendedor que pretenda estabelecer um novo 

empreendimento ou expandir uma empresa existente pode abordar a IFC diretamente, 

enviando uma proposta de investimento. 

 Em específico quanto a sua atuação voltada ao setor de infraestrutura, e nele a área de 

água e saneamento, enquanto a maioria das atividades do Grupo Banco Mundial no segmento 

envolve o apoio a empresas públicas - por meio de doações, empréstimos e assistência técnica 

– existe também situação onde a ação da corporação ocorre em meio a parcerias público-

privadas cuidadosamente gerenciadas ou através de licitações privadas. A IFC fornece 

financiamento, consultoria sobre transações e suporte técnico em situações nas quais os 

governos buscam soluções do setor privado para serviços de fornecimento e fornecimento de 

água ou para atualizações de infraestrutura municipal. 

 
Figura 4.12 - Descritivo da corporação IFC 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados disponíveis no site da empresa 
(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_pt /acessado 
em 18, janeiro, 2018) 
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4.1.2.3 Águas do Brasil 

 

Com atuação desde 1998, o Grupo Águas do Brasil – Saneamento Ambiental Águas 

do Brasil (SAAB) é uma empresa do setor de concessões privadas prestadoras de serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no País. Através de concessões 

públicas a empresa é constituída por 13 concessionárias com 14 municípios atendidos. A 

figura 4.8 ilustra a disposição geográfica das concessionárias em 2017 

 

 

Figura 4.13 - Disposição geográfica das concessionárias em 2017 
Fonte: Site Águas do Brasil (https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/ acessado em 20, janeiro, 2018) 
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 Como estratégias voltadas para alavancar seu desempenho corporativo nos anos de 

2018 e 2019, a empresa procurou apoiar-se na perspectiva das possíveis novas concessões e 

licitações que poderão advir do PPI, já discutido no presente trabalho.  

Buscou-se, para melhor compreensão da estratégia política corporativa da empresa, 

dentre outros fatores relacionados a ela, o levantamento de sua composição acionária, 

investidores ou controladores. No entanto, tais informações, diferentemente do que foi 

observado no portal corporativo da Aegea, não estão disponíveis para livre consulta. A 

empresa estabelece que o acesso aos possíveis dados só pode ser obtido mediante a uma 

solicitação prévia realizada através de cadastro e fornecimento de dados pessoais. A figura 4.9 

ilustra essa informação. 

 

 
Figura 4.14 - Site Águas do Brasil - area de acesso a informações corporativas  
Fonte: Site Águas do Brasil (https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/ acessado em 20, janeiro, 2018) 

 

Neste sentido, visando inclusive à preservação do presente pesquisador frente à 

exposição de seus dados pessoais, foram adotadas alternativas de investigação como o 

“levantamento inverso” de tais informações. O levantamento consistiu na varredura de outras 

fontes, como exemplo material de cunho jornalístico, que apontassem os possíveis 

controladores da empresa, conforme apresentado nas figuras 4.15, 4.16 e 4.17. 
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JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO  

01/06/2016 

Empresa de água e esgoto faz nova reforma societária 
POR MARIA CRISTINA FRIAS 

 

“A Águas do Brasil, uma empresa que assume concessões de água e esgoto, passou por um 

rearranjo societário, e a participação da Developer - anteriormente de 45% - agora vai ser de 

54%. A vendedora foi a Cowan, construtora de Minas Gerais, que repassou 9% da Águas do 

Brasil por R$ 150 milhões. Com o novo arranjo, ela detém 5% da sociedade. ” 
 

Link: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/06/1776885-empresa-de-agua-e-esgoto-faz-
nova-reforma-societaria.shtml 

 

Quadro 4.7 - Jornal Folha de São Paulo - Empresa de água e esgoto faz nova reforma societária 
Fonte: Frias (2016) 
 

 

 

JORNAL VALOR ECONÔMICO 

31/08/2016 

Investidores mostram interesse em aquisições 
POR VICTÓRIA MANTOAN 

 

“A Águas do Brasil, que tem entre suas principais concessões a Águas de Niterói... O capital 

social da empresa está nas mãos da Developer, grupo de engenharia; Queiroz Galvão 

Saneamento; New Water; e Construtora Cowan. ” 
 

Link: https://www.valor.com.br/empresas/4693621/investidores-mostram-interesse-em-aquisicoes 

  

Quadro 4.8 - Jornal Valor Econômico - Investidores mostram interesse em aquisições 
Fonte: Mantoan (2016) 
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SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

24/07/2017 

Privatização da companhia de saneamento do RJ põe em risco o acesso à água como 

direito humano 
 

“O maior grupo privado de saneamento básico atuante no país é o Águas do Brasil, que já 

demonstrou interesse pela compra da estatal fluminense. Com atuação no estado do Rio, em 

São Paulo, em Minas Gerais e no Amazonas, a organização foi criada pela união de quatro 

empresas, das quais três são envolvidas em esquemas investigados na Lava Jato: Developer 

S.A. do grupo Carioca Engenharia, Queiroz Galvão Saneamento e Cowan S.A.” 
 

Link: http://www.sengerj.org.br/posts/2784-privatizacao-da-companhia-de-saneamento-do-rj-poe-em-risco-o-
acesso-a-agua-como-direito-humano 

 

 
Quadro 4.9 - SENGE RJ - Privatização da companhia de saneamento do RJ põe em risco o acesso à água como 
direito humano 
Fonte: Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (2017) 

 

Estendendo a pesquisa das controladoras da Águas do Brasil em bases científicas, 

identificou-se o trabalho elaborado por Britto & Rezende (2017) que descreve a Developer 

S.A, que seria um Grupo 100% nacional, formado pelas empresas Carioca Engenharia, 

Queiroz Galvão Saneamento, New Water e Construtora Cowan S.A.  

Diante dos resultados do levantamento e os prováveis controladores identificados, a 

investigação direcionou-se em buscar informações sobre as quatro empresas identificadas, ou 

seja, a Carioca Engenharia, Queiroz Galvão, a New Water e a Cowan. Como esforço de 

validação, levantou-se novos dados “de dentro para fora”, ou seja, informações de domínio 

público atinentes a estas empresas e a suas respectivas ligações com a Águas do Brasil.  

A primeira investigação deu-se através do site da empresa Carioca Engenharia, 

resultando na confirmação da sua participação no controle acionário da referida companhia, 

como é apresentado nas figuras 4.10 e 4.11. 
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Figura 4.18 - Evidencia da participação da Carioca Engenharia no controle da Águas do Brasil 
Fonte: Site Carioca Engenharia (http://www.cariocaengenharia.com.br/v3/, acessado em 16, maio, 2018) 

 

A verificação posterior seguiu através do site da empresa Queiroz Galvão, onde 

também foi identificada relação da empresa com a Águas do Brasil. Mais detalhes são 

apresentados na figura 4.13. 

 

 
 

Figura 4.19 - Evidencia da participação da Queiroz Galvão no controle da Águas do Brasil 
Fonte: Site Queiroz Galvão (https://www.grupoqueirozgalvao.com.br/areas-de-negocio/gestao-de-negocios/ 
acessado em 20, maio, 2018) 
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Como último esforço de validação das informações sobre os controladores da Águas 

do Brasil, buscou-se dados sobre a New Water e ainda no site da Construtora Cowan, porém 

sem sucesso. A primeira sequer dispõe de site, enquanto o portal eletrônico da segunda 

permaneceu com status “em manutenção, durante todo o período de realização da presente 

pesquisa, como é exibido na figura 4.13. 

 
 

4.1.2.4 Empresas controladoras da Águas do Brasil  

 

Como apresentado através de informações obtidas em sites corporativos e em veículos 

de imprensa, a empresa é controlada por outras quatro corporações ou grupos corporativos. 

Para o entendimento de quem são essas empresas controladoras, a parte que se segue do 

trabalho visa apresentá-las, através de informações corporativas oriundas de seus sites. A 

forma de apresentação escolhida, como adotado na descrição da Aegea, foi através das figuras 

4.20 e 4.21, apresentadas a seguir. 
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CARIOCA ENGENHARIA 

 

 

CARIOCA ENGENHARIA 

 

Fundada na década de 1940, a empresa iniciou suas atividades em projetos de 

urbanização no subúrbio do Rio de Janeiro. Três décadas depois, a empresa passa a atuar 

também fora do Rio de Janeiro, iniciando esta etapa com a pavimentação da Rodovia BR367 

– Porto Seguro Cabrália. Na década de 1980 a Carioca adquiriu a Christiani-Nielsen 

Engenheiros e Construtores, incorporando ao seu acervo de obras centenas de 

empreendimentos da construtora dinamarquesa no Brasil, principalmente relacionados ao 

setor de obras marítimas. Na década seguinte a empresa expande seu envolvimento em obras 

no setor público, com sua participação na construção da Linha Vermelha no Rio de Janeiro e 

na construção de dutos para a Petrobrás - Poliduto Replan-Brasília. Nesta mesma década de 

1990 a empresa então passa também a atuar no mercado de concessões públicas 

especificamente no segmento de rodovias e no setor de água e saneamento através das 

concessionárias que compõem o Grupo SAAB – Águas do Brasil. Na década atual de 2010, a 

empresa ampliou sua participação em obras advindas da esfera pública através Parcerias 

Público-Privada, onde atuou em obras como da região do Porto do Rio de Janeiro, 

Transcarioca (RJ), Arco Metropolitano (RJ) Metrô Linha 4 Zona Sul e Barra (RJ), expansão 

da Linha 5-Lilás do Metrô (SP), Terminal GNL (BA) e Transposição do Rio São Francisco 

(PE). 

 
Figura 4.20 - Descritivo da Carioca Engenharia 
Fonte: Site Carioca Engenharia (http://www.cariocaengenharia.com.br/v3/, acessado em 16, maio, 2018) 
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QUEIROZ GALVÃO 

 

 

QUEIROZ GALVÃO 

 

A Queiroz Galvão foi fundada como uma pequena construtora em Pernambuco, em 1953, 

pelos os irmãos Dario, Antônio, João e Mário que estabeleceram o negócio e iniciaram os 

trabalhos com pequenas obras de saneamento e pavimentação de estradas. A entrada no 

cenário nacional da construção civil foi dada com obras rodoviárias no Estado de São Paulo. 

Após consolidar-se no mercado nacional, a Queiroz Galvão expandiu suas fronteiras, para 

atuar em outros países da América do Sul, Caribe, África e Oriente Médio. 

A partir de 2013 a empresa expande seus com a operacionalização da Queiroz Galvão Gestão 

de Negócios (QGGN), criada para atuar nos segmentos de mobilidade urbana, energia, 

concessões de rodovias, saneamento, alimentos, produção de cimento e siderurgia. Em 

específico para o setor de saneamento, a empresa cria um “braço” chamado de QG 

Saneamento, que participa da operação da empresa Águas do Brasil,  

 

 
 
Figura 4.21 Descritivo da Queiroz Galvão  
Fonte: Site Queiroz Galvão (https://www.grupoqueirozgalvao.com.br/ acessado em 20, maio, 2018) 
 

 

NEW WATER e COWAN 

 

 Sobre as empresas New Water e Cowan, como já mencionado, a investigação não 

apresentou dados suficientes que pudessem ser tratados, materializados e concretizados como 

objeto de pesquisa. Foi possível levantar alguns poucos documentos e materiais jornalísticos. 

Sobre estes últimos, a grande maioria era para noticiar possíveis atos ilegais da empresa 

Cowan que estavam sob denuncia ou investigação. Partes dessas informações obtidas são 

apresentadas no presente trabalho, em específico na análise da Atividade Política Corporativa 

através Framework proposto.  

 Como um esforço de levantamento de dados e possíveis associações dessas empresas e 

das demais levantadas no presente trabalho, a pesquisa seguiu para a análise das doações de 

campanha, efetuadas no período das eleições de 2010 e 2014, como é apresentado a seguir. 
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4.2 ANALISANDO A RELAÇÃO ENTRE OS ATORES GOVERNO E EMPRESA 

4.2.1 A Análise pelas doações de campanha nas eleições de 2010 e 2014 

 

Um importante e necessário questionamento diz respeito a razão pela qual foram 

investigadas e levantadas as informações sobre as controladoras acionarias das companhias 

interessadas na desestatização da CEDAE e o porquê de submetê-las a análise. A resposta 

para esta questão é um tanto complexa, porém incisiva. O foco principal dos Modelos de 

Estratégia em APC, como demonstrado, é a atividade de lobby. Envolto nesta prática estão as 

doações e contribuições financeiras feitas pelas empresas a partidos e candidatos. Até as 

eleições de 2014 era permitido que tanto partidos quanto candidatos recebessem tais doações 

privadas. Contudo, por força da própria legislação vigente, e neste caso o que se cita é a Lei 

das Eleições – Lei nº 9.504 (1997), as doações não poderiam partir de empresas que 

possuíssem concessões públicas. Segue o texto da lei: 

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de:  
Lei nº 9.096/1995, art. 31: contribuição ou auxílio pecuniário vedado ao partido 
político. 
Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: inconstitucionalidade das expressões 
constantes da Lei nº 9.096/1995 que autorizam, a contrario sensu , a realização de 
doações a partidos políticos por pessoas jurídicas. 
I – entidade ou governo estrangeiro; 
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do poder público; 
III – concessionário ou permissionário de serviço público;  

 

Por outro lado, não havia impedimento para que as controladoras destas mesmas duas 

empresas – Aegea e Águas do Brasil – praticassem tais doações. Assim, com intuito de 

promover outras possíveis análises, foram levantados os dados de doações das referidas 

controladoras correspondentes as eleições de 2010 e 2014, e possíveis estratégias e reflexos 

dentro da APC. Em complemento a essas informações, está o fato de que o Brasil não dispõe 

de uma regulamentação para a atividade de lobby, o que coloca sua prática a margem do não 

ético ou do não lícito, implicando assim, em dificuldades para a obtenção concisa de 

informações para a aplicação em pesquisa. Dessa forma, entendeu-se que uma estratégia de 

estudos substitutiva seria a investigação apoiada nas doações de campanha. 
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ANÁLISES PELAS DOAÇÕES DE CAMPANHA: AEGEA: 

 

- EQUIPAV: 

 

* DOAÇÕES PARA PARTIDOS:  

Ranking Nacional  

Partido  Doações 2010   Doações 2014   Total  

PT R$ - R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00 
Quadro 4.1 - Doações para partidos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Maiores doações por estado: 

 

1º Rio Grande do Sul: R$ 90.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PPS RS R$ 90.000,00 R$ - R$ 90.000,00 
Quadro 4.2 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 1º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

* DOAÇÕES PARA CANDIDATOS  

Ranking Geral – Principais recebedores de doação 

Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

Jose de Anchieta Junior PSDB RR R$ 280.000,00 0 R$ 280.000,00 

Yeda Rorato Crusius PSDB RS R$ 162.500,00 0 R$ 162.500,00 

Marconi Ferreira Perillo Júnior PSDB GO R$ 135.000,00 0 R$ 135.000,00 

José Alberto Fogaça de Medeiros MDB RS R$ 125.000,00 0 R$ 125.000,00 

Giovani Cherini PDT RS R$ 100.000,00 0 R$ 100.000,00 

Márcio Della Valle Biolchi MDB RS R$ 100.000,00 0 R$ 100.000,00 

Pedro Bandarra Westphalen PP RS R$ 62.500,00 0 R$ 62.500,00 

Edson Meurer Brum MDB RS R$ 50.000,00 0 R$ 50.000,00 

Adão Roberto Rodrigues 
Villaverde 

PT RS R$ 50.000,00 0 R$ 50.000,00 

Vilmar da Silva Rocha DEM GO R$ 50.000,00 0 R$ 50.000,00 

Valcenor Braz de Queiroz PTB GO R$ 50.000,00 0 R$ 50.000,00 

Quadro 4.3 - Doações para candidatos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
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Ranking Rio de Janeiro 

Não há. 
 

ANÁLISES PELAS DOAÇÕES DE CAMPANHA: ÁGUAS DO BRASIL: 

 

- CARIOCA ENGENHARIA: 

* DOAÇÕES PARA PARTIDOS  

Ranking Nacional  

Partido  Doações 2010   Doações 2014   Total  

PT R$ 1.830.000,00 R$ 1.950.000,00 R$ 3.780.000,00 

PR R$ 1.150.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.150.000,00 

PSD    R$ -    R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 

SD    R$ -    R$ 2.120.000,00 R$ 2.120.000,00 

PSDB R$ 620.000,00 R$ 1.040.000,00 R$ 1.660.000,00 

PTB    R$ -    R$ 1.400.000,00 R$ 1.400.000,00 

PDT    R$ -    R$ 1.150.000,00 R$ 1.150.000,00 

PSC    R$ -    R$ 1.050.000,00 R$ 1.050.000,00 

PRB R$ 500.000,00    R$ -    R$ 500.000,00 

MDB R$ 400.000,00    R$ -    R$ 400.000,00 

PSB R$ 150.000,00    R$ -    R$ 150.000,00 

PP R$ 100.000,00    R$ -    R$ 100.000,00 
Quadro 4.4 - Doações para partidos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 
Maiores doações por estado: 

1º Rio de Janeiro: R$ 12.982.010,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

MDB RJ R$ 1.380.000,00 R$ 3.050.010,00 R$ 4.430.010,00 

PDT RJ R$ 1.200.000,00 R$ 550.000,00 R$ 1.750.000,00 

PT RJ R$ 1.147.000,00 R$ 300.000,00 R$ 1.447.000,00 

PPS RJ R$ 170.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.170.000,00 

PSC RJ    R$ -    R$ 1.150.000,00 R$ 1.150.000,00 

PP RJ R$ 200.000,00 R$ 400.000,00 R$ 600.000,00 

PTB RJ R$ 15.000,00 R$ 500.000,00 R$ 515.000,00 

PC do B RJ R$ 500.000,00    R$ -    R$ 500.000,00 

PSD RJ    R$ -    R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 

PMN RJ    R$ -      R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 

PTC RJ    R$ -    R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 

PR RJ R$ 210.000,00    R$ -    R$ 210.000,00 

PSB RJ R$ 130.000,00    R$ -    R$ 130.000,00 

PSDB RJ    R$ -    R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 
Quadro 4.5 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 1º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
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2º São Paulo: R$ 3.461.700,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

DEM SP    R$ -    R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 

PC do B SP R$ 100.000,00    R$ -    R$ 100.000,00 

PSB SP R$ 40.000,00 R$ 250.000,00 R$ 290.000,00 

PSDB SP R$ 846.700,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.846.700,00 

PT SP R$ 250.000,00 R$ 500.000,00 R$750.000,00 

PTB SP R$ 75.000,00    R$ -    R$ 75.000,00 

PV SP R$ 200.000,00    R$ -    R$200.000,00 
Quadro 4.6 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 2º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

3º Minas Gerais: R$ 100.000,22 
Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

MDB MG R$ 100.000,22    R$ -    R$ 100.000,22 
Quadro 4.7 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 3º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

4º Rondônia: R$ 70.000,00 
Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

MDB RO R$ 70.000,00    R$ -    R$ 70.000,00 
Quadro 4.8 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 4º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

5º Rio Grande do Sul: 60.000,25  
Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PTB RS R$ 60.000,25    R$ -    R$ 60.000,25 
Quadro 4.9 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 5º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 
 
* DOAÇÕES PARA CANDIDATOS  

Ranking Geral – Principais recebedores de doação 
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Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 
Fernando Bezerra de Souza 
Coelho 

PSB PE    R$ -    R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 

Carlos Alberto Rolim Zarattini PT SP R$ 500.000,00    R$ -    R$ 500.000,00 

Henrique Eduardo Lyra Alves MDB RN    R$ -    R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 

Marcos da Rocha Mendes MDB RJ    R$ -    R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 

Christino Aureo da Silva PSD RJ    R$ -    R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 

José Anibal Peres de Pontes PSDB SP R$ 210.000,00    R$ -    R$ 210.000,00 

Dyonizio Ruy Junior PT do B ES R$ 200.000,00    R$ -    R$ 200.000,00 

Gilberto Kassab PSD SP    R$ -    R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 

Luis Carlos Coutinho PDT ES R$ 200.000,00    R$ -    R$ 200.000,00 

Sergio de Oliveira Cabral Santos 
Filho 

MDB RJ R$ 200.000,00    R$ -    R$ 200.000,00 

Quadro 4.10 - Doações para candidatos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Ranking Rio de Janeiro – Principais recebedores de doação 
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Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

Marcos da Rocha Mendes MDB RJ    R$ -    R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 

Christino Aureo da Silva PSD RJ    R$ -    R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 

Sergio de Oliveira Cabral Santos 
Filho 

MDB RJ R$ 200.000,00    R$ -    R$ 200.000,00 

Marcelo Borges Sereno PT RJ R$ 2.000,00 R$ 100.000,00 R$ 102.000,00 

Jorge Ricardo Bittar PT RJ R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 80.000,00 

André Gustavo Pereira Correa da 
Silva 

PPS RJ R$ 50.000,00    R$ -    R$ 50.000,00 

Edson Albertassi MDB RJ R$ 50.000,00    R$ -    R$ 50.000,00 

Luiz Sergio Nobrega de Oliveira PT RJ R$ 50.000,00    R$ -    R$ 50.000,00 

Luiz Paulo Correa da Rocha PSDB RJ R$ 30.000,00    R$ -    R$ 30.000,00 

Vladimir Gracindo Soares 
Palmeira 

PT RJ R$ 30.000,00    R$ -    R$ 30.000,00 

Leonardo Soares Giordano PT RJ R$ 20.000,00    R$ -    R$ 20.000,00 

Otavio Santos Silva Leite PSDB RJ R$ 20.000,00    R$ -    R$ 20.000,00 

Washington Reis de Oliveira MDB RJ R$ 20.000,00    R$ -    R$ 20.000,00 

Alexandre Jose dos Santos MDB RJ R$ 15.000,00    R$ -    R$ 15.000,00 

Maria Aparecida Diogo Braga PT RJ R$ 15.000,00    R$ -    R$ 15.000,00 

Paulo César Melo de Sá MDB RJ R$ 12.500,00    R$ -    R$ 12.500,00 

Robson Campos Leite PT RJ R$ 12.500,00    R$ -    R$ 12.500,00 

Carlos Minc Baumfeld PT RJ    R$ -    R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Quadro 4.11 - Doações para candidatos - ranking Rio de Janeiro 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

- QUEIROZ GALVÃO: 

 

* DOAÇÕES PARA PARTIDOS:  

Ranking Nacional 
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 Partido  Doações 2010   Doações 2014   Total  

MDB   R$ 5.300.000,00     R$ 15.830.000,00    R$ 21.130.000,00  
PT   R$ 7.880.000,00     R$ 10.800.000,00    R$ 18.680.000,00  

PSDB   R$ 8.030.000,00   R$ 3.860.000,00    R$ 11.890.000,00  
PSB   R$ 7.300.000,00   R$ 4.350.000,00    R$ 11.650.000,00  

PR   R$ 2.101.000,00   R$ 2.000.000,00    R$ 4.101.000,00  
PDT   R$ 1.000.000,00   R$ 3.050.000,00    R$ 4.050.000,00  
PSD     R$ -     R$ 3.539.081,00    R$ 3.539.081,00  
PP    R$ 500.000,00   R$ 2.900.000,00    R$ 3.400.000,00  

DEM     R$ -     R$ 2.750.000,00    R$ 2.750.000,00  

PTB     R$ 40.000,00   R$ 1.200.000,00    R$ 1.240.000,00  
PRB   R$ 1.200.000,00     R$ -      R$ 1.200.000,00  

PC do B   R$ 1.000.000,00     R$ -      R$ 1.000.000,00  
PSC     R$ -      R$   600.000,00   R$ 600.000,00  
SD     R$ -      R$   300.000,00   R$ 300.000,00  

PPS     R$ -      R$   200.000,00   R$ 200.000,00  
Quadro 4.12 - Doações para partidos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Maiores doações por estado: 

1º Rio de Janeiro: R$ 8.350.100,50 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

MDB RJ   R$ 1.100.100,00    R$ 2.000.000,00    R$ 3.100.100,00  

PR RJ   R$ 2.200.000,00      R$ -      R$ 2.200.000,00  

PT RJ   R$ 1.500.000,00      R$ -      R$ 1.500.000,00  

PP RJ   R$ 1.300.000,00      R$ -      R$ 1.300.000,00  

PPS RJ   R$    150.000,50      R$ -      R$    150.000,50  

PC do B RJ   R$    100.000,00      R$ -      R$    100.000,00  
Quadro 4.13 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 1º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

2º Minas Gerais: R$ 4.750.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PSDB MG   R$ 1.840.000,00       R$ -      R$ 1.840.000,00  

MDB MG   R$ 1.560.000,00       R$ -      R$ 1.560.000,00  

PPS MG   R$   710.000,00       R$ -      R$     710.000,00  

PT MG      R$ -      R$    500.000,00    R$     500.000,00  

DEM MG   R$    100.000,00       R$ -      R$     100.000,00  

PSB MG   R$      40.000,00       R$ -      R$       40.000,00  
Quadro 4.14 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 2º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
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3º São Paulo: R$ 3.540.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PSDB SP R$ 1.350.000,00 R$ - R$ 1.350.000,00 

PP SP R$ - R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 

PT SP R$ 350.000,00 R$ 300.000,00 R$ 650.000,00 

MDB SP R$ 150.000,00 R$ - R$ 150.000,00 

PSB SP R$ 150.000,00 R$ - R$ 150.000,00 

SD SP R$ - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

PRB SP R$ - R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 

PTB SP R$ - R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 
Quadro 4.15 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 3º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

4º Rio Grande do Norte: R$ 2.940.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PSB RN R$ 1.000.000,00 R$ - R$ 1.000.000,00 

DEM RN R$ 980.000,00 R$ - R$ 980.000,00 

MDB RN R$ 420.000,00 R$ 500.000,00 R$ 920.000,00 

PMN RN R$ 40.000,00 R$ - R$ 40.000,00 
Quadro 4.16 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 4º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

5º Ceará: R$ 2.940.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PSB CE R$ 1.500.000,00 R$ - R$ 1.500.000,00 

MDB CE R$ 664.920,00 R$ - R$ 664.920,00 

PSDB CE R$ 250.000,00 R$ - R$ 250.000,00 

PRB CE R$ 100.000,00 R$ - R$ 100.000,00 

PHS CE R$ 80.000,00 R$ - R$ 80.000,00 

PC do B CE R$ 50.000,00 R$ - R$ 50.000,00 
Quadro 4.17 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 5º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 
 
* DOAÇÕES PARA CANDIDATOS  

 
Ranking Geral – Principais recebedores de doação 
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Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

Dilma Vana Rousseff PT BR      R$ -    R$ 3.500.000,00 R$ 3.500.000,00 

Sergio de Oliveira Cabral Santos 
Filho 

MDB RJ R$ 800.000,00      R$ -    R$ 800.000,00 

Ricardo Vieira Coutinho PSB PB R$ 772.500,00      R$ -    R$ 772.500,00 

Aloizio Mercadante Oliva PT SP R$ 500.000,00      R$ -    R$ 500.000,00 

Nelson Meurer PP PR R$ 500.000,00      R$ -    R$ 500.000,00 

Aline Lemos Correa de Oliveira 
Andrade 

PP SP R$ 350.000,00      R$ -    R$ 350.000,00 

Fernando Leite Siqueira PDT RJ R$ 250.000,00      R$ -    R$ 250.000,00 

Roberto Sergio Ribeiro Coutinho 
Teixeira 

PP PE R$ 250.000,00      R$ -    R$ 250.000,00 

Jose Otavio Germano PP RS R$ 200.000,00      R$ -    R$ 200.000,00 

Pedro Eurico de Barros E Silva PSDB PE R$ 170.000,00      R$ -    R$ 170.000,00 

Quadro 4.18 - Doações para candidatos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Ranking Rio de Janeiro – Principais recebedores de doação 

Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 
Sergio de Oliveira Cabral Santos 
Filho 

MDB RJ R$ 800.000,00      R$ -    R$ 800.000,00 

Fernando Leite Siqueira PDT RJ R$ 250.000,00      R$ -    R$ 250.000,00 

Gilberto Silva Palmares PT RJ R$ 40.000,00      R$ -    R$ 40.000,00 

Quadro 4.19 - Doações para candidatos - ranking Rio de Janeiro 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 
 

- COWAN: 

 

* DOAÇÕES PARA PARTIDOS:  

Ranking Nacional 

 Partido  Doações 2010   Doações 2014   Total  

MDB R$ 1.936.659,78 R$ - R$ 1.936.659,78 

PDT R$ - R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

PSD R$ - R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 

SD R$ - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 
Quadro 4.20 - Doações para partidos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Maiores doações por estado: 
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 1º Minas Gerais e São Paulo: R$ 150.000,00 

Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

PPS MG R$ 150.000,00 R$ - R$ 150.000,00 

PTB SP R$ 150.000,00 R$ - R$ 150.000,00 
Quadro 4.21 - Doações para partidos – maiores doações por estado, 1º colocado 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

* DOAÇÃO AOS CANDIDATOS  

Ranking Geral – Principais recebedores de doação 

Candidato Partido Estado Doações 2010 Doações 2014 Total 

Rodrigo Batista de Castro PSDB MG R$ 9.207,54      R$ -    R$ 9.207,54 

Gustavo de Faria Dias Correa DEM MG R$ 9.654,13      R$ -    R$ 9.654,13 

Priscila Rita Rocha Banaszewski PDT PR      R$ -    R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Samuel Moreira da Silva Júnior PSDB SP R$ 50.000,00      R$ -    R$ 50.000,00 

Quadro 4.22 - Doações para candidatos – ranking nacional 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Ranking Rio de Janeiro – Principais recebedores de doação 

Não há. 
 

  

Os dados obtidos através das investigações das doações de campanha serviram 

também para análises mais profundas dentro do contexto do framework analítico proposto no 

presente trabalho, dentre outros dados e informações obtidas, como abordado a seguir 

 
4.3 A ATIVIDADE POLÍTICA CORPORATIVA E A ANÁLISE POR MEIO DO 

FRAMEWORK 

 

Com o levantamento dos envolvidos direta e indiretamente no processo de 

desestatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAE, e 

também das doações de campanha feitas pelos atores empresa nas eleições de 2010 e 2014, a 

pesquisa daqui em diante passou a analisar essas e outras informações levantadas pela lente 

do campo de pesquisa da Atividade Política Corporativa (APC). Para tal fim, como já tratado 

no presente trabalho, empregou-se dimensões que, em uma composição sequencial, formam o 

Framework analítico proposto. A figura 4.15 traz novamente o Framework. 
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Figura 4.22 - Proposição do Framework Analítico para Atividade Política Corporativa 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na revisão meta-analítica. 
 

 Os tópicos descritos a seguir detalham cada uma das dimensões apresentadas no 

framework, tendo como base o envolvimento entre os atores discutidos no processo de 

desestatização da CEDAE e outros detalhes atinentes que os circundam, observados na 

investigação. 

 

4.3.1 Análise dos Antecedentes: Empresa, Indústria, Questão Política e Institucional. 

 

A análise pelos antecedentes trouxe indícios alinhados as quatro categorias apontadas 

nessa dimensão do framework. Os fatores Empresas e Indústria estão no contexto 

investigado – o de concessões públicas - intimamente ligados. Primeiro pelo tipo de atividade 

desempenhada, ou seja, a prestação de serviços públicos de água e saneamento. Segundo, pois 

toda a regulamentação, tanto para a forma de concorrência, visando o alcance da concessão, 

como durante o processo de fiscalização e controle do exercício dessa atividade, é oriunda de 

uma mesma esfera e natureza governamentais. 

Para a análise do antecedente Empresa, em especifico o que tange o envolvimento dos 

atores de mercado e no seu centro, as corporações Aegea e Águas do Brasil, cabe observar as 

participações em concessões de serviços de água e saneamento, tanto em termos de volume de 
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concessionárias quanto pelo tempo em que essas companhias atuam no setor. A Aegea possui 

concessões em 49 municípios em 11 estados atuando no setor, através de suas empresas, 

desde 1998. Já a Águas do Brasil dispõe de 13 concessões com 14 municípios atendidos, 

atuando no setor também desde 1998. Se a análise for estendida até as suas controladoras, é 

possível notar que concessões, ou mais além, a prestação de serviços na esfera pública, se 

expande para outros setores. Os quadros 4.23, 4.24 e 4.25 apresentam em sínteses, alguns 

exemplos que evidenciam a participação das controladoras em outras áreas ligadas ao setor 

público.  

 
Aegea 

Controlador: Grupo Equipav 

Área de Atuação Descrição Ano / Período 

Obras civis no setor 
público 

Construção de estradas, centrais hidrelétricas e execução 
de obras de infraestrutura e de saneamento. 

Exemplos: Obra do Arco Metropolitano no estado do Rio 
de Janeiro e na Companhia das Docas do Estado da 

Bahia (CODEBA) 

Desde a década 
de 1960 

Concessão para operação 
de terminais rodoviários 

Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo, o CTRC, em 
Campinas/SP 

Desde a década 
de 1990 

Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, o 
CTRCG, em Campo Grande/MS 

Quadro 4.23 - Participação do Grupo Equipav em atividades ligadas ao setor público 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados disponíveis no site da empresa 
(http://www.grupoequipav.com.br/, acessado em 16, janeiro, 2018) 
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Águas do Brasil 

Controlador: Carioca Engenharia 

Área de Atuação Descrição Ano / Período 

Obras civis no setor 
público 

Projetos de urbanização na cidade do Rio de Janeiro 
Desde a década 

de 1940 

Enrocamento e a terraplanagem da praça do pedágio da 
Ponte Rio-Niterói e a modernização do Parque de 

Minério e Carvão da Companhia das Docas do Rio de 
Janeiro. 

Década de 1960 

Pavimentação da Rodovia BR367 – Porto Seguro 
Cabrália. 

Década de 1970 

Construção de 140 CIEPs (Centros Integrados de 
Educação Pública) no Estado do Rio de Janeiro. 

Década de 1980 

Construção da primeira etapa da Linha Vermelha (RJ) 

Década de 1990 

Construção do Poliduto Replan-Brasília para a Petrobras. 

Construção do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) Década de 2000 

Concessionária Porto Novo, Parceria Público-Privada 
responsável pelos serviços de revitalização e operação da 

região do Porto do Rio de Janeiro. 

Década de 2010 

Obras de construção da Transcarioca (RJ),  

Obras de construção do Arco Metropolitano (RJ)  

Obras do Metrô Linha 4 Zona Sul e Barra (RJ), e de 
expansão da Linha 5-Lilás do Metrô (SP),  

Obras do Terminal GNL (BA) 

Obras de Transposição do Rio São Francisco (PE). 

Concessão pública para 
operação de rodovias 

Rodovia Rio-Teresópolis (CRT) 
* em conjunto com a Construtora OAS, Construtora Queiroz Galvão 

S/A e EIT-Empresa Industrial Técnica S/A 
Década de 1990 

VIAPAR - Rodovias Integradas do Paraná S/A  

Quadro 4.24 - Participação do Carioca Engenharia em atividades ligadas ao setor público 
Fonte: Site Carioca Engenharia (http://www.cariocaengenharia.com.br/v3/, acessado em 16, maio, 2018) 
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Controlador: Queiroz Galvão 

Área de Atuação Descrição Ano / Período 

Obras civis no setor 
público 

Obra do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER), hoje Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT): a construção de 
um trecho da BR-262, rodovia ligando Belo Horizonte, 

em Minas gerais, a Vitória, no Espírito Santo.  
Década de 1960 

Participa da construção da Rodovia BR-376 (Curitiba-
Ponta Grossa). 

Atua na construção da estrada Belém-Brasília 

Década de 1970 Inicia a construção da Rodovia Transamazônica.  

Participa de outros projetos em barragens e hidrelétricas. 

Executa o projeto da Hidrelétrica Miranda, no Triângulo 
Mineiro. 

Década de 1990 
Executa o projeto da Rodovia Carvalho Pinto, em São 

Paulo 

Executa o projeto da Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. 

Concessão pública para 
operação de rodovias 

Rodovia Rio-Teresópolis (CRT)  
* em conjunto com a Construtora OAS, Carioca Engenharia S/A e EIT-

Empresa Industrial Técnica S/A 
Década de 1990 

Quadro 4.25 - Participação da Queiroz Galvão em atividades ligadas ao setor público 
Fonte: Site Queiroz Galvão (https://www.grupoqueirozgalvao.com.br/ acessado em 20, maio, 2018) 

 

Com relação aos antecedentes correspondentes a Questões Políticas, como já 

apresentado, duas características principais são destacadas: “saliência política” e “questões de 

competição” (Hillman et al., 2004). A primeira diz respeito à importância da questão política 

para a estratégia da empresa, e como esta importância, em consequência, conduzirá a empresa 

a se tornar politicamente ativa. A atuação direta dentro da esfera de concessões e prestações 

de serviços públicos, segundo os pesquisadores do campo, já pode indicar uma maior 

proximidade com os atores políticos e governamentais.  

Quanto à segunda característica apontada, ela está diretamente ligada a atratividade do 

mercado político, ou seja, como as empresas podem competir politicamente em questões 

amplamente relacionadas à primeira característica, saliência política. A análise sobre as 

doações de campanha pode ser um relevante indício de que esta competição possa estar 

ocorrendo através do incentivo financeiro. Como observado nos dados levantados junto ao 

TSE nas campanhas correspondentes aos pleitos de 2010 e 2014, as controladoras tanto da 

Aegea quanto da Águas do Brasil, fizeram doações em um ou nos dois pleitos. 
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A dimensão dos antecedentes em caráter Institucional é melhor compreendida quando 

analisadas as políticas e estratégias adotadas pelos atuais governantes em esferas federal e 

estadual. Como já debatido no presente trabalho, pelo lado da esfera federal tem-se o 

Programa de Parcerias para Investimentos (PPI) que visa impulsionar a transferência de 

serviços, hoje prestados por empresas do governo, para a iniciativa privada. Já pela estadual, 

pelos fatores já citados, a transferência de uma empresa pública ao capital privado, é vista 

como condicionante para a obtenção de uma contrapartida dentro do processo de 

reestruturação econômica e financeira imposta previamente pelo governo federal. Juntos os 

governos federal e estadual, com adoção das referidas políticas de desestatização, conduzem a 

criação de um ambiente favorável a aproximação das empresas, em especial as apontadas na 

presente pesquisa, ao ambiente político e a prática da atividade política corporativa. 

 

4.3.2 Tipos de Abordagens em Atividade Política Corporativa: Transacional e 

Relacional. 

 

A observação dos atores pelas categorias dos tipos de abordagem em APC, apresentou 

uma tendência para adoção do tipo Relacional, tanto no caso da Aegea quanto da Águas do 

Brasil. Essa tendência pôde se justificar ao estender a análise para as respectivas empresas 

controladoras de ambas as companhias. Dois fatores em uma observação cruzada, podem ser 

úteis para isso: doações de campanhas e atuação em obras ou concessões públicas. Nesse 

contexto, tomando como observação a Aegea e sua controladora majoritária, a Equipav, pôde-

se observar, entre outros possíveis, o cenário envolvendo o estado de Goiás, apresentado a 

seguir. 

Foi levantado inicialmente a doação a dois candidatos, como mostra o quadro 4.37. 

Candidato Partido Estado Doações 2010 

Marconi Ferreira Perillo Júnior PSDB GO R$ 135.000,00 

Vilmar Da Silva Rocha DEM GO R$ 50.000,00 

Quadro 4.26 - Doações para candidatos no estado de Goiás nas eleições de 2010 
Fonte: Site TSE (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ acessado em 20, julho, 2018) 
 

Na eleição de 2010 o então candidato a governador Marconi Perillo, fora eleito para o 

mandato que compreendeu ao período de 2011 a 2014. Outro que recebeu doação foi Vilmar 

Rocha, candidato a deputado estadual na oportunidade. Vilmar foi nomeado secretário da casa 

civil de Goiás por Marconi em 2011. Durante o período eletivo mencionado, houve a 
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discussão para a concessão de serviços de saneamento em quatro cidades do estado: Trindade, 

Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Jataí, como mostra matéria jornalística do portal G1 do e 

do Valor Econômico (figuras 4.23 e 4.24): 

 

PORTAL G1 

24/09/2012 

Saneago vai terceirizar serviço de rede de esgoto em quatro cidades 
 

 “A Empresa de Saneamento de Goiás (Saneago) vai terceirizar o serviço de rede de esgoto 

em quatro cidades do estado: Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Jataí. Nesses 

municípios vivem cerca de 830 mil pessoas e apenas 30% da população conta o benefício. 

Todo o restante convive com a fossa. Sem recursos para investir em saneamento básico, o 

governo apelou para a iniciativa privada. "A Saneago, através de uma decisão estratégica, está 

terceirizando [o serviço] para que o usuário possa ter mais qualidade, manutenção da rede e 

esgoto tratado na porta da sua casa, com a manutenção da tarifa atual", explicou o secretário 

estadual de Cidades, Sílvio Silva Sousa. ” 
 

Link: http://g1.globo.com/goias/noticia/2012/09/saneago-vai-terceirizar-servico-de-rede-de-esgoto-em-quatro-
cidades.html 

 
Figura 4.23 - PORTAL G1- Saneago vai terceirizar serviço de rede de esgoto em quatro cidades 
Fonte: PORTAL G1 (2012) 
 
 A Equipav, através da controlada Aegea, também era dada como uma das interessadas  
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JORNAL VALOR ECONÔMICO 

01/04/2013 

Equipav eleva receita com novas concessões 
POR BEATRIZ CUTAIT 

 

 “Para este ano, a empresa se prepara para expandir a atuação para a região Norte do Brasil. 

As oportunidades previstas pela companhia estão em concessões plenas (água e esgoto) em 

cidades pequenas de Rondônia e também no interior de São Paulo. A empresa também segue 

na disputa conduzida pela Saneago, estatal de saneamento de Goiás, para ser a fornecedora 

dos serviços de esgoto de quatro cidades do Estado: Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio 

Verde e Jataí. 
 

Link: https://www.valor.com.br/empresas/3067184/equipav-eleva-receita-com-novas-concessoes 
 
 

Figura 4.24 Jornal Valor Econômico - Equipav eleva receita com novas concessões 
Fonte: Cutait (2013)  
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4.3.3 Nível de Participação em Atividade Política Corporativa: Individual e Coletiva. 

 

Com relação ao Nível de Participação, a investigação possibilitou a observação dos 

dois casos - Individual e Coletiva. O pressuposto de atuação individual já era considerado 

pelo seu campo de atuação e a proximidade com a esfera governamental. No entanto, a 

atuação coletiva se mostrou mais evidente em três sentidos. Inicialmente, quando analisadas 

as doações e a proximidade das controladoras com governos. Também foi identificado a ação 

conjunta através de estratégias de informação, propiciadas por meio de instituições como as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Um exemplo levantado foi o 

da Trata Brasil, uma OSCIP que promove pesquisas e fornecimento de informações dentro 

do mercado relacionado ao setor de água e saneamento. Estas instituições são patrocinadas 

por grupos de empresas que atuam dentro de um mesmo segmento, neste caso, o setor de água 

e saneamento. As OSCIP, segundo a lei nº 9.790 (1999) que dispõe a respeito, são pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com objetivos sociais, tais que tenham pelo 

menos uma das seguintes finalidades:  

(i) promoção da assistência social; (ii)  promoção da cultura, defesa e conservação 
do patrimônio histórico e artístico; (iii) promoção gratuita da educação de acordo 
com previsões descritas em lei; (iv) promoção gratuita da saúde, observando-se a 
forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei; (v)  
promoção da segurança alimentar e nutricional; (vi) defesa, preservação e 
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; (vii) 
promoção do voluntariado; (viii) promoção do desenvolvimento econômico e social 
e combate à pobreza; (ix) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-
produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; (x) 
promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; (xi) promoção da ética, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; (xii) 
estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; ou (xiii) estudos 
e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de 
tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte. 
 
 

A figura 4.25 apresenta um breve descritivo sobre a Trata Brasil. 
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TRATA BRASIL 

 

O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP, formado por empresas com interesse nos 

avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Atua desde 2007 

trabalhando para que o cidadão seja informado e reivindique a universalização do serviço 

mais básico, essencial para qualquer nação: o saneamento básico.  

O Trata Brasil, dentre os estudos que desenvolve, está o Ranking do Saneamento 

Básico – 100 Maiores Cidades do Brasil. Elaborado anualmente desde 2009, é um trabalho 

desenvolvido em parceria com a GO Associados que objetiva apresentar os indicadores de 

água e esgotos com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), divulgado anualmente pelo Ministério das Cidades, e que reúne informações 

fornecidas pelas empresas prestadoras dos serviços nessas cidades. 

Outro trabalho elaborado pelo instituto foi o chamado “Saneamento Básico e as 

Eleições Municipais 2016”. O estudo traz desde princípios básicos do saneamento até 

informações sobre a necessidade de os municípios investirem em água e esgoto, a 

obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento (PMSB), as instâncias 

de apoio junto ao Governo Federal, entre outros pontos.  

O Trata Brasil possui um conjunto de empresas associadas que o apoia, que são: 

 

 
 
 
 
Figura 4.25 - Descritivo do Instituto Trata Brasil 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações disponíveis no site da Trata Brasil 
(http://www.tratabrasil.org.br/ acessado em 18, junho, 2018) 
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Os citados estudos desenvolvidos pelo Trata Brasil apresentam em suma, informações 

quantitativas e qualitativas ponderando sobre as condições de fornecimento de água e os 

serviços de saneamento, apoiando-se nos princípios do que é tratado no campo de estudos em 

estratégia empresarial como sendo a Responsabilidade Social Empresarial, tema esse já 

mencionado no presente trabalho. Mais detalhes a respeito dos estudos são abordados em 

Modelos de Estratégia em APC, em especifico quando da abordagem das estratégias de 

Informação. 

Um terceiro meio de participação coletiva é desenvolvido através das ações de 

associações e sindicatos, como exemplo a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas 

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

Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (SINDCON). As Figuras 4.37 e 4.38 trazem 

mais informações a respeito das duas entidades. 
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ABCON 

 

Fundada em agosto de 1996, a ABCON congrega empresas privadas prestadoras de 

serviços públicos de água e esgoto, bem como outras empresas ligadas direta ou indiretamente 

à cadeia produtiva do setor de saneamento básico, abaixo descritas: (i) empresas privadas, 

nacionais ou estrangeiras, operantes ou que venham a operar no brasil na prestação de 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) holdings privadas 

nacionais ou estrangeiras que detenham participação societária em empresas que operam 

serviços públicos de água e esgoto; (iii) fundos de investimento que já invistam ou pretendam 

investir no setor de água e esgotamento sanitário; (iv) empresas fornecedoras de bens 

serviços, entre elas: construtoras, fabricantes de máquinas, equipamentos e materiais, 

empresas de consultoria econômica, jurídica e de engenharia; (v) instituições financeiras 

públicas e privadas; (vi) organizações da sociedade civil; e (vii) instituições de pesquisa, 

universidades, centros de estudos.  

 As empresas associadas a ABCON são: 

 

 
  
 A ABCON defende a ampliação da iniciativa privada no setor de água e saneamento, 
apresentando dados financeiros e estatísticos que ilustram tal posicionamento. Segundo 
ABCON (Abconsindcon, 2018): 

“A realidade do saneamento no Brasil, no que se refere aos serviços de água e 
esgoto, é marcada por enormes déficits de atendimento à população e um impasse: 
de um lado, temos o setor público, sem capacidade de alocar os recursos necessários 
para o setor avançar. De outro, o segmento privado encontrando, ainda, dificuldades 
políticas, legais e institucionais para ampliar sua contribuição à universalização dos 
serviços. 

 

 

Figura 4.26 - Descritivo da ABCON 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações disponíveis no site da ABCON 
(http://abconsindcon.com.br/ acessado em 01, agosto, 2018) 
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SINDCON  

 

 O SINDCON foi fundado em 2001 para atuar como braço técnico da ABCON, 

congregando as concessionárias privadas de serviços públicos de água e saneamento básico 

do país. Integram o quadro associativo: (i) Empresas privadas que operam serviços públicos 

de água e esgoto mediante contratos de concessão, parcerias público-privada e outras 

modalidades de contrato, de acordo com a legislação vigente; e (ii) Holdings privadas cujo 

contrato social estabeleça objetivo específico de planejamento, gestão, exploração e prestação 

de serviços públicos de água e esgoto. 

As empresas associadas a SINDCON são: 

 

 
 
 
 
 
 
Quadro 4.27 - Descritivo do SINDCON 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações disponíveis no site do SINDCON 
(http://abconsindcon.com.br/ acessado em 01, agosto, 2018) 
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Como pode ser observado no próprio site conjunto dessas duas entidades, existe um 

estreito interesse das empresas privadas organizadas que atuam no setor no cenário político. O 

texto a seguir extraído do site (ABCON SINDCON, 2018) exibe esse fato: 

A ansiedade do mercado em relação ao processo eleitoral, tanto no âmbito federal 
quanto estadual, deve influenciar o comportamento das ações de empresas que 
atuam em setores regulados, como o de saneamento. Segundo Jorge Penteado Cunha 
Lima, sócio da Eu Investimentos, as privatizações previstas no segmento elétrico 
dão às ações dessas companhias, potencial relevante de valorização caso um 
candidato pró-mercado vença as eleições. “As elétricas fizeram a lição de casa e 
estão preparadas para uma mudança estrutural maior”. Obede Rodrigues, gestor de 
renda variável da Fator Administração de Recursos (FAR), amplia esse escopo para 
incluir também as empresas que atuam no ramo de concessões de infraestrutura – 
como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos -, uma vez que a atuação de empresas 
nesse segmento também depende da modelagem governamental. “Empresas 
controladas pelos Estados, como Cemig, Sabesp, Copel e Sanepar, também vão 
oscilar (com o perfil dos candidatos a governador) ”.  As pesquisas de intenção de 
voto para governador, embora menos frequentes, também já podem servir como 
baliza para os investidores interessados nos papéis de empresas estaduais. No início 
da noite de ontem, pesquisa do Ibope mostrou empate técnico na disputa pelo 
governo de São Paulo. O ex-prefeito João Doria (PSDB) apareceu com 20% das 
intenções de voto, e o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), com 18%. 
Foi a primeira pesquisa realizada pelo Ibope sobre a disputa pelo governo de São 
Paulo depois que as candidaturas foram oficializadas. No entanto, o tema de 
concessões e privatizações não gera opiniões unânimes entre os especialistas. Para 
um profissional do mercado que prefere não ser identificado, uma eventual vitória 
de Geraldo Alckmin (PSDB) – um dos candidatos mais alinhados ao mercado 
financeiro – pode trazer alguma instabilidade às empresas ligadas a essas teses de 
investimento, dado o histórico dele no comando de São Paulo. “O arcabouço 
regulatório em São Paulo não é bom”, diz ele, citando embates judiciais envolvendo 
revisões tarifárias para as concessionárias de rodovias e a não realização do leilão da 
Cesp como fatores que geram certa reticência dos investidores em relação ao ex-
governador.  

 

Nesse sentido, o que é possível notar é que há indícios de uma mobilização em forma 

de grupo de interesse direcionada ao apoio de certos candidatos, conforme informação do site. 

Quanto a outras extensões desse apoio, como por meio de recursos financeiro, cabe ressaltar 

que, pelo recorte temporal e investigativo adotado nesse trabalho, não foi efetuada a 

investigação de possíveis doações particulares aos referidos candidatos advindas por exemplo, 

de sócios, diretores ou quaisquer pessoas ligadas a essas empresas. 

4.3.4 Tipos de Atividade Política Corporativa: Proativa, Reativa e Aproximação. 

 

Com relação aos Tipos de APC, dois se mostraram de mais viável observação - 

Proativas e Aproximação – cabendo apenas, em consonância com o conteúdo investigado, 

tecer inferências a respeito. No caso das ações do tipo proativas, ou as correspondentes as 

ações diretas de influência em processos legislativos ou regulamentares, uma avaliação pôde 

ser feita através das doações de campanhas a partidos e a candidatos por empresas e a 
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ampliação de participação delas em processos oriundos de governos. Um exemplo é o próprio 

estado do Rio de Janeiro e a participação da empresa Carioca Engenharia - controladora da 

Águas do Brasil - em obras nos anos 2010, como as do Arco Metropolitano e da Linha 4 do 

Metrô carioca (ver Figura 4.34 - Participação do Carioca Engenharia em atividades ligadas ao 

setor público).  

Nesse mesmo período, as doações de campanhas a partidos e a candidatos do estado 

superaram a casa dos R$ 14.000.000,00. O então candidato ao executivo estadual, Sergio 

Cabral e o diretório estadual do seu partido MDB, por exemplo, receberam nas eleições de 

2010 e 2014 uma quantia que supera a casa de R$ 4.500.000,00. Tanto o posterior eleito e 

reeleito governador - Sergio Cabral - e a sua doadora, a empresa Carioca Engenharia, 

tornaram-se réus em investigações relacionadas as obras citadas, com pode ser observado em 

matéria jornalista publicada pela Agência Brasil (Corrêa, 2017): 

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou hoje 
(23) mais uma denúncia contra o ex-governador do estado Sérgio Cabral e mais 
nove pessoas no âmbito da Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato. Com 
esta medida, Cabral torna-se réu pela nona vez, acusado nessa denúncia pelos crimes 
de corrupção ativa e esquema de pagamento de propina. (...) A nova denúncia 
oferecida pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro cita 
esquema de pagamento de propina envolvendo a empreiteira Carioca Christiani-
Nielsen, em contratos milionários das obras do Arco Metropolitano, do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) Favelas e da Linha 4 do metrô. A denúncia do 
Ministério Público Federal (MPF) é resultado das investigações das Operações 
Calicute, Eficiência e Tolypeutes e das colaborações premiadas celebradas com 
executivos da empreiteira. (...)A nova denúncia oferecida pelos procuradores da 
força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro cita esquema de pagamento de propina 
envolvendo a empreiteira Carioca Christiani-Nielsen, em contratos milionários das 
obras do Arco Metropolitano, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
Favelas e da Linha 4 do metrô. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) é 
resultado das investigações das Operações Calicute, Eficiência e Tolypeutes e das 
colaborações premiadas celebradas com executivos da empreiteira. 

 

Cabe ressaltar que uma evidenciação clara de ações como o procurement lobbying nos 

processos licitatórios dessas mesmas obras, esbarra na indisponibilidade de informações e na 

ausência de regulamentação. 

Ainda sobre as doações de campanha e as ações de Atividade Política Corporativa é 

importante destacar que nem sempre se encontram dentro de um contexto onde a corrupção e 

o ilícito são regras. Existem sim posicionamentos que são legítimos e que expressam uma 

visão baseada na participação política de empresas e grupos por razões diversas, mas que 

tenham como resultado, benefícios amplos a sociedade ou que pelo menos não sejam lesivos a 

causa comum. No entanto, existe uma linha tênue que separa esses dois horizontes, como 

procurou-se apresentar esse trabalho.  
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Sobre o tipo de APC de Aproximação, tomando-se ainda como exemplo o estado do 

Rio de Janeiro, foi possível identificar, extensas relações entre as controladoras da Aegea e da 

Águas do Brasil e o estado, como apresentado no tópico Antecedentes. Também, pelas 

concessões que ambas, Aegea e Águas do Brasil, já possuem dentro do estado do Rio de 

Janeiro, como descrito no quadro 4.44, permanece a discussão sobre como e de que forma 

esses processos foram conduzidos e se neles houve ações estratégicas relacionadas a APC. É 

importante frisar que informações a respeito de doações de campanha feitas por empresas a 

partidos e candidatos em períodos eleitorais anteriores aos de 2010 não foram levantadas 

dentro do recorte temporal previsto para a construção da presente investigação.  

 

Companhia Concessionária Municípios 
Início da 

Concessão 

Aegea 

Prolagos 
Cabo Frio, Armação dos Búzios, Iguaba 
Grande, Arraial do Cabo e São Pedro da 

Aldeia 
1998 

Ambiental Meriti São João de Meriti 2015 

Águas do Brasil 

Águas do 
Imperador 

Petrópolis 1998 

Águas de 
Juturnaíba 

Araruama, Silva Jardim e Saquarema 1998 

Águas de Niterói Niterói 1999 

Águas do Paraíba Campos dos Goytacazes 1999 

Águas das 
Agulhas Negras 

Resende 2008 

Águas de Nova 
Friburgo 

Nova Friburgo 2009 

Zona Oeste Mais 
Saneamento 

Rio de Janeiro (Região da Zona Oeste) 2012 

 
Quadro 4.27 - Concessões de água e saneamento Aegea e Águas do Brasl no estado do Rio de Janeiro  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações disponíveis nos sites coprporativos das companhias 
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4.3.5 Modelos de Estratégia em Atividade Política Corporativa (lobbying): Informação, 

Incentivo Financeiro e Construção de Círculos Eleitorais. 

 

Para as categorias correspondentes aos modelos de estratégia, o que se pôde identificar 

prioritariamente foram detalhes relacionados a Informação e ao Incentivo Financeiro. Sobre 

o primeiro, as estratégias analisadas deram-se principalmente por ações através das OSCIP, 

como o Trata Brasil, e seus estudos que focavam em apontar a precariedade dos serviços 

prestados no setor de água e saneamento. Tais estudos foram utilizados como subsídios para 

discussões e decisões políticas no congresso nacional. Como exemplos dessas ações estão 

casos como a apresentação de resultados sobre estudos sobre o saneamento no País. Em abril 

de 2018, o então presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos em pronunciamento a 

respeito na Câmara dos Deputados divulgou dados de uma pesquisa feita pelo instituto 

trazendo números que indicavam que o saneamento havia avançado no país nos últimos anos, 

mas num ritmo lento: uma evolução de apenas 0,9%, o que segundo ele, levariam a um 

cenário de universalização ao acesso à água potável, ao saneamento e à higiene adequados só 

possível em 50 anos (Júnior & Ferriche, 2018). Ele ainda defendeu a mobilização da 

sociedade para cobrar das autoridades água potável como um direito e uma prioridade, 

Outro exemplo sobre a participação desse mesmo instituto foi relacionado a discussão 

para a aprovação de campanhas educativas visando o uso racional da água. Durante o debate a 

respeito do tema Comissão de Meio Ambiente do congresso, como apresentado pelo portal do 

Senado (Agência Senado, 2018a), em agosto de 2018 o senador Humberto Costa mencionou 

uma pesquisa conduzida pelo Instituto Trata Brasil, que demonstrava dados sobre o 

desperdício da água coletada e tratada no país com vazamentos, roubos e ligações 

clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo da água, além de 

desperdícios em geral que resultam em significativo prejuízo. 

Um terceiro exemplo é o debate acerca de um projeto na Comissão de 

Desenvolvimento Regional e Turismo que propunha facilitar a obtenção de recursos 

objetivando o aumento de investimentos no setor de saneamento em todo o país. Durante esse 

processo o senador Roberto Muniz (PP-BA) citou dados do Instituto Trata Brasil para 

enfatizar a necessidade do saneamento se expandir no país: apenas 83,3% dos brasileiros são 

atendidos com abastecimento de água tratada, ou seja, 35 milhões de brasileiros estão sem 

acesso a este serviço (Agência Senado, 2018b). 

  

  



116 
 

As informações produzidas pelo instituto Trata Brasil também foram utilizadas por 

seus associados como possíveis objetos de divulgação dentro da discussão da 

Responsabilidade Social Empresarial, como mostra as figuras 4.18, 4.19 e 4.20. 

 

 

 
 
Figura 4.28 - Exemplo 01 de ação através de RSC da Aegea com uso de informações do Trata Brasil 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 12, julho, 2018) 
 
 

 

 
 
Figura 4.29 - Exemplo 02 de ação através de RSC da Aegea com uso de informações do Trata Brasil 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 12, julho, 2018) 
 
 

  
 
Figura 4.30 - Exemplo 03 de ação através de RSC da Aegea com uso de informações do Trata Brasil 
Fonte: site Aegea (http://www.aegea.com.br/, acessado em 12, julho, 2018) 
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Como já apontado no presente trabalho, o levantamento de evidências da prática de 

lobby no cenário brasileiro é um tanto complexo pelo fato da ausência de uma regulação que 

trate do tema, diferentemente do que ocorre em países como Estados Unidos e Bélgica. Por 

outro lado, olhando pela lente de que a principal estratégia que une atores de mercado e 

governamentais se por meio de recursos financeiros, uma válida fonte de dados de análise 

advém das doações de campanha, executadas no período em que essa prática ainda era 

permitida por lei, ou seja, os pleitos de 2010 e 2014.  Desta forma, a parte da análise dos 

resultados que se segue, visa justamente apontar os doadores e as doações aos então 

candidatos, posteriormente eleitos, ao legislativo estadual do Rio de Janeiro, e possíveis 

indícios de associações destes últimos, de forma direta ou indiretamente, no processo de 

desestatização da CEDAE.  

- CANDIDATOS ELEITOS: 

 

Nome: Christino Aureo Da Silva (PSD) 

Doador: Carioca Engenharia Doações recebidas: R$ 240.000,00 (2014) 

Informações Levantadas: O Deputado Estadual Christino Áureo foi Secretário da Casa Civil no período de 
janeiro de 2017 a abril de 2018. Participou diretamente no processo de pedido de recuperação do estado 
(Silva, T. 2017), objeto este onde a desestatização da CEDAE foi posta como condicionante para o 
empréstimo junto à União. O referido parlamentar está sob investigação de peculato, processo aberto a pedido 
do MPRJ, de acordo com Otavio & Biasseto (2017) e segundo MPRJ (2017) responde a ação civl pública por 
improbidade administrativa proposta pela 6ª promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania. 
Quadro 4.28 – Candidato eleito Christino Aureo Da Silva (PSD) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Nome: André Gustavo Pereira Correa da Silva (PSD) 

Doador: Carioca Engenharia Doações recebidas: R$ 50.000,00 (2010) 

Informações Levantadas: O Deputado Estadual André Corrêa votou a favor do processo de desestatização 
da CEDAE, sendo, segundo o que está expresso em seu próprio site 
(https://www.andrecorrea.com.br/tag/cedae, recuperado em 20, julho, 2018), favorável ao processo, sob a 
alegação que de isso poderia reduzir a tarifa de água. 

Quadro 4.29 – Candidato eleito André Gustavo Pereira Correa da Silva (PSD) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Nome: Edson Albertassi (MDB) 

Doador: Carioca Engenharia Doações recebidas: R$ 50.000,00 (2010) 

Informações Levantadas: O Deputado Estadual Edson Albertassi (MDB), como um dos líderes 
parlamentares até então da bancada do MDB na Alerj, participou ativamente do processo, colocando-se com 
posicionamento favorável a desestatização da companhia, segundo expresso por O DIA (2017). Também foi 
indicado pelo governador Pezão ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) em novembro de 2017, mas por 
desistência não assumiu a função. Atualmente encontra-se preso após denúncia de recebimento de propinas 
em mais de R$ 100.000,00, de acordo com Barreira (2018). 

Quadro 4.30 – Candidato eleito Edson Albertassi (MDB) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.3.6 Resultados da Atividade Política Corporativa 

 

Ao se analisar os resultados corporativos da Aegea de uma forma geral, foi possível 

identificar indicativos de crescimento financeiro e expansão em suas operações. Esses dados 

podem representar em primeiro plano, o alcance de resultados de Ganhos Financeiros e de 

Incremento no Desempenho Corporativo.  Contudo, é importante frisar que, frente aos dados 

obtidos, não é possível distinguir se de fato eles estão diretamente associados as estratégias 

adotadas pela via da APC, ou se foram atingidos através de estratégias puramente de mercado. 

Por outro lado, como já citado nessa pesquisa, ambos os modelos de estratégia – de mercado e 

de não-mercado – tendem a um alinhamento, não possibilitando assim desassociá-los 

(Hillman et al., 2004). As figuras 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26 trazem a evolução dos 

resultados da Aegea de 2013 a 2017. 

 
Figura 4.31 – Apresentação Aegea Day – Receita Líquida (R$ milhões) 
Fonte: site Aegea (http://ri.aegea.com.br/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Apresentação-Aegea-Day_vFinal-
Português-2.pdf, acessado em 15, junho, 2018) 
 

 

Figura 4.32 – Apresentação Aegea Day – EBITDA (R$ milhões)1,2e Margem EBITDA 
Fonte: site Aegea (http://ri.aegea.com.br/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Apresentação-Aegea-Day_vFinal-
Português-2.pdf, acessado em 15, junho, 2018) 
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Figura 4.33 – Apresentação Aegea Day – Lucro líquido (R$ milhões) 
Fonte: site Aegea (http://ri.aegea.com.br/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Apresentação-Aegea-Day_vFinal-
Português-2.pdf, acessado em 15, junho, 2018) 
 

 

Figura 4.34 – Apresentação Aegea Day – CAPEX (R$ milhões) 
Fonte: site Aegea (http://ri.aegea.com.br/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Apresentação-Aegea-Day_vFinal-
Português-2.pdf, acessado em 15, junho, 2018) 
 
 

 Como já apresentado no presente trabalho, para o acesso aos dados e informações de 

cunho corporativo da Águas do Brasil existe a necessidade de um cadastramento prévio 

através do site da companhia, dificultando sua obtenção. Nesse sentido, a estratégia adotada 

para o levantamento de subsídios para análise foi concentrada em materiais jornalísticos. As 

informações obtidas descreveram um cenário oposto ao da Aegea. O que se pôde observar foi 

que isso ocorreu principalmente pelo impacto causado pelos processos, investigações e até 

mesmo condenações judiciais sofridas por suas controladoras. As figuras 4.35, 4.36 e 4.37, 

trazem detalhes a este respeito. 
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REVISTA EXAME  

17/04/2017 

Empreiteiras tentam reagir a consequências da Lava Jato 
POR REVISTA EXAME 

 

“Três anos depois de deflagrada a primeira etapa da Operação Lava Jato, em março de 2014, 

as empreiteiras envolvidas encontram cada vez mais dificuldades para se manter de pé. 

Mesmo com cortes radicais na estrutura para se adequar à nova realidade de receitas, as 

empresas não conseguem reagir, atropeladas pela grave crise na imagem e pela recessão 

econômica. Algumas decidiram “hibernar” os negócios até que o cenário melhore. Isso 

significa desativar praticamente toda a área de construção. Outras estão em recuperação 

judicial, sem muitas perspectivas de sair. E há ainda aquelas que decidiram focar os negócios 

em países distantes. Enfrentam essa situação construtoras que até o início da Lava Jato 

estavam entre as 15 maiores empresas do setor, como Carioca Mendes Júnior, Galvão 

Engenharia, Constran (UTC) e OAS. 

As quatro maiores da construção – Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Queiroz 

Galvão – também estão com grandes dificuldades para se recuperar, mas ainda têm gordura 

para queimar e um pouco mais de obras para concluir. Na maioria das construtoras, porém, a 

carteira de projetos se deteriorou rapidamente no último ano e deve continuar assim em 2017. 

Segundo relatório da agência de classificação de risco Fitch Rating, conforme executam os 

melhores projetos, as empreiteiras ficam com outros que estão com pagamentos atrasados ou 

em ritmo lento. Isso enfraquece as expectativas de fluxo de caixa e de recuperação. A Carioca 

Christiani-Nielsen, por exemplo, viu sua carteira de obras praticamente desaparecer de 2014 

para cá. Só no primeiro ano sob o efeito da Lava Jato a empresa perdeu 22% das receitas. No 

ano passado, a situação piorou, com a recessão econômica e a crise no Rio. Fontes ligadas ao 

grupo afirmam que a empreiteira praticamente fechou a construtora até que as condições 

melhorem. Ou seja, está tocando apenas as obras contratadas, e com poucos funcionários. 
 

Link: https://exame.abril.com.br/negocios/empreiteiras-tentam-reagir-a-consequencias-da-lava-jato/ 

  

 

Figura 4.35 - Revista Exame - Empreiteiras tentam reagir a consequências da Lava Jato 
Fonte: Revista Exame (2017) 
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JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO  

23/02/2018 

Com dívidas em atraso, Queiroz Galvão renegocia R$ 10 bi com bancos 
POR RENEÉ PEREIRA 

 

“Envolvimento na Lava Jato e crise financeira fizeram o faturamento do grupo despencar, 

comprometendo o pagamento de empréstimos. (...).  Após 14 meses de negociações, o 

processo de reestruturação das dívidas do grupo Queiroz Galvão, que somam R$ 10 bilhões, 

está entrando na reta final. Até o fim do dia de hoje, a empresa deverá entregar aos credores 

uma série de documentos assinados com todas as condicionantes negociadas nos últimos 

meses, com prazos, taxas e cronograma de venda de ativos. (...)A Queiroz Galvão é dona de 

uma das maiores construtoras do Brasil, que responde por mais da metade das receitas do 

grupo. Com o envolvimento na Operação Lava Jato e a crise econômica, que derrubou o 

volume de obras no País, o faturamento da empreiteira despencou e o pagamento das dívidas 

foi comprometido. No ano passado, a construtora deixou de pagar R$ 1,1 bilhão de 

empréstimos e títulos vencidos. Mas, pela estrutura de endividamento do grupo, foi necessário 

fazer uma ampla renegociação, afirmou o analista da agência de classificação de risco Fitch 

Ratings, Alexandre Garcia. Segundo fontes, como 70% das dívidas do grupo tinham algum 

tipo de aval da holding ou da construtora, não adiantava reestruturar apenas a dívida da 

empreiteira, pois o default (calote) de qualquer outro negócio levaria à execução de todo o 

grupo. A reestruturação inclui a dívida da construtora, da área imobiliária, do setor elétrico, da 

siderurgia, do braço de alimentos e do estaleiro. Ficaram de fora a empresa de exploração e 

produção, a de óleo e gás e a Vital, de coleta de lixo. Além da construtora, todas as 

companhias do grupo, dentro da reestruturação, estão com dívidas vencidas. Mas, devido ao 

montante de dinheiro envolvido, nenhuma instituição fez a execução dos vencimentos. Se isso 

ocorresse, a empresa entraria em colapso e ninguém receberia. ” 
 

Link: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-dividas-em-atraso-queiroz-galvao-renegocia-r-10-bi-
com-bancos,70002200553 

  

 
Figura 4.36 - Jornal O Estado de SP - Com dívidas em atraso, Queiroz Galvão renegocia R$ 10 bi com bancos 
Fonte: Prereira (2018b) 
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JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO  

23/02/2018 

Com Lava Jato e aquisições, Aegea vira a 2ª maior em saneamento no País 
POR RENEÉ PEREIRA 

 

“Enquanto as principais concorrentes sofriam os efeitos da Lava Jato, a Aegea – empresa de 

saneamento básico – crescia em ritmo chinês. Com Odebrecht Ambiental e CAB Ambiental 

fora do páreo por causa do envolvimento de suas controladoras (Odebrecht e Galvão 

Engenharia, respectivamente) no escândalo de corrupção, a companhia abocanhou o que viu 

pela frente. De 2014 para cá, o número de municípios atendidos pela empresa subiu de 35 

para 48 e a população atendida mais que dobrou, de 2,6 milhões para 5,4 milhões. O avanço 

foi alcançado com aquisições de empresas e por meio de licitações municipais, o que garantiu 

à companhia uma fatia de quase 24% do mercado privado de saneamento. Atualmente, a 

Aegea é a segunda maior do setor, atrás apenas da Águas do Brasil – empresa que tem como 

sócio o grupo de construção Carioca Christiani Nielsen (em novembro, ela comprou a 

participação da Queiroz Galvão na empresa), também envolvido na Lava Jato. Um dos trunfos 

da companhia está na composição acionária, formada por instituições de peso. A Aegea é 

controlada pela Equipav, grupo que detém participação em vários setores, como açúcar e 

álcool, mineração, engenharia e concessões de infraestrutura. O diferencial, no entanto, está 

na participação do fundo soberano de Cingapura GIC e do Internacional Finance Corporation 

(IFC), do Banco Mundial – o que ajuda na captação de recursos no Brasil e no exterior. Em 

setembro, a empresa lançou R$ 155 milhões em debêntures e, em outubro, US$ 400 milhões 

em bonds. ” 
 

Link: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-lava-jato-e-aquisicoes-aegea-vira-a-2-maior-em-
saneamento-no-pais,70002143555 

  

Figura 4.37 - Jornal O Estado de SP - Com Lava Jato e aquisições, Aegea vira a 2ª maior em saneamento no País 
Fonte: Prereira (2018b) 
 

 De maneira geral, a análise dos resultados demonstra duas situações contrárias 

possíveis com a adoção da Atividade Política Corporativa. Ao observar esses resultados sob 

uma lente crítica e aspectos não éticos ou não lícitos, a alcance de substanciais ganhos através 

de estratégias que se estendem ao ambiente político, principalmente em países 

economicamente periféricos e com incertezas políticas, como abordado na pesquisa, leva a 
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um extenso debate sobre a sua legitimidade e aos seus impactos para a sociedade. O trabalho 

encerra-se nesse ponto, já o debate certamente não.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como apreentou a pesquisa, o debate em torno da desestatização da CEDAE traz 

outras questões que não estão relacionadas somente a uma ação governamental direcionada ao 

incremento e melhora das formas e os meios da prestação dos serviços públicos de água e 

saneamento. Ele também pode não estar limitado à intenção de se equalizar as contas públicas 

do estado do Rio de Janeiro, com a transferência ao setor privado de uma companhia que gera 

prejuízos aos cofres públicos. Dados que evidenciam esse fato estão disponíveis nos próprios 

relatórios anuais da Companhia, apotando para resultados financeiros positivos e de 

crescimento ao longo dos últimos anos. 

É importante destacar que, diante dass informações investigadas, notou-se que há um 

longo caminho a ser pecorrido tanto pela CEDAE quanto por outras companhias que atuam 

no mesmo segmento, rumo à universalização do acesso a água e de uma infraestrutura 

plenamente instalada para o saneamento de esgoto. Contudo, como apresentado, a CEDAE 

tem buscado aprimorar seus mecanismos de gestão objetivando trilhar esse caminho, como 

trás o trabalho desenvolvido por Projetos FGV (2014). 

Baseado nessas razões e fatos, essa investigação buscou mapear os atores da esfera 

governamental e da iniciativa privada na figura das empresas interessadas em assumir o 

controle da CEDAE e, em seguida, analisar suas estratégias políticas corporativas, desde 

antecedentes até possíveis resultados que possam ser obtidos através dessas estratégias.  O 

arcabouço metodológico adotado para esse fim foi a construção de uma investigação de cunho 

qualitativo com utilização de recursos analíticos baseados em Análise de Conteúdo, orientada 

pelo modelo de desenvolvimento proposto por Bardin (2016). A investigação apoiou-se 

principalmente no levantamento e tratamento de dados secundários, advindos, como por 

exemplo, de material jornalístico. O resultado alcançado foi um considerável volume, que 

cruzado com informações de origem corporativa e também de fontes públicas, permitiram 

uma extensa triangulação, evidenciando os atores de governo e de mercado, a relação entre 

eles, além de um conjunto de antecedentes, tipos, abordagens e estratégias adotadas. 

Sobre os atores identificados, a pesquisa mapeou os envolvidos na esfera 

governamental, o que apresentou indícios da participação tanto do governo federal quanto do 

governo estadual. Na esfera federal, a investigação traz como personagem  o então Presidente 

Michel Temer e sua base parlamentar, que por meio de uma agenda de viés neoliberal, 

construíram e aprovaram o chamado Plano de Parcerias para Investimento. Segundo o que foi 
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pesquisado, o PPI visa uma aproximação do mercado com o estado através da transferência  

de empresas públicas ao capital privado. Outro ator trazido correspondente a esfera federal, 

foi o BNDES, que seria uma espécie de condutor e ao mesmo tempo financiador dos 

processos de desestatização. 

Já na esfera estadual, foi possível observar indícios da participação executiva 

representada pelo governo de Luís Fernando Pezão e sua base parlamentar, que apoindado-se 

no Plano de Recuperação Fiscal do Estado e um acordo com a esfera federal, decidiram pela 

aceitação dos termos que colocavam a CEDAE como garantia para um conjunto de medidas 

que envolviam um empréstimo e um plano de refinanciamento de dívidas. Fato que chamou a 

atenção foi o de que o PPI antecedeu o Plano de Recuperação Fiscal do Estado, o que 

permitiria por em discussão a hipotese de que a opção pela desestatização da CEDAE poderia 

ser talvez uma ação preordenada motivada por interesses. Convida-se aqui o leitor a esta 

mesma reflexão. 

Sobre os atores de mercado, a investigação trouxe a tona dois possíveis interessados 

em participar do processo de desestatização e que, por consequência, disputariam a assunção 

do controle da CEDAE. O primeiro a Aegea, uma companhia controlada por três acionistas: a 

Equipav – o principal acionista -, o GIC (Fundo Soberano de Cingapura) e o IFC vinculado ao 

Banco Mundial. A Equipav, como outras construtoras que atuam no cenário nacional, de 

acordo como o que foi pesquisado possui considerável relação com atores políticos e 

governamentais. Alguns possíveis indícios sobre benefícios advindos desta relação são 

apresentados na pesquisa. Sobre os outros controladores internacionais da Aegea, ou seja, um 

fundo soberano e uma corporação vinculada ao Banco Mundial acredita-se que ainda exista 

uma extensa área de estudos a ser mapeada sobre atuação deles no cenário nacional. 

Com relação ao segundo ator de mercado levantado, a Águas do Brasil, o que mais 

chamou a atenção foi a forte atuação de suas controladoras dentro da esfera governamental. 

Tanto Carioca Engenharia, como Queiroz Galvão e Cowan, estão imersas em processos e 

investigações, dentre elas a conhecida Operação Lava Jato. No estado do Rio de Janeiro, foco 

do estudo, por exemplo, existem investigações de atos de corrupção envolvendo obras como 

do Arco Metropolitano e da Linha 4 do metrô carioca. Tais episódios tem gerado 

significativos impactos para empresas e para políticos com quem elas mantinham relações de 

troca. 

Como abordado no trabalho, na construção dessas relações observou-se fortes indícos 

do uso de incentivos financeiros. Visando investigar mais a fundo este aspecto, uma fonte  
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fundamental de informações foi a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nela foi 

possível o levantamento das doações de campanha por pessoas jurídicas, dentro do período 

em que essa pratica ainda era permitida. A janela temporal pesquisada, ou seja, as eleições 

ocorridas nos anos de 2010 e 2014, trouxe uma gama de indícios mostrando a ligação pelo 

incentivo financeiro, entre atores de governo e da esfera política aos relacionados ao mercado 

aqui levantados.  

Ainda sobre os incentivos financeiros, como a teoria e a prática amplamente 

demonstram, em um contexto brasileiro, onde ainda não existe uma regulamentação 

específica para a atividade de lobby, ou o lobbying, essa prática pareceu ser a mais 

siginificativa dentro das estratégias adotadas no campo de Atividade Política Corporativa. 

Outra importante observação nesse sentido, foi a utilização de diferentes recursos para 

compor a pesquisa, sendo o principal, justamente a varredura do campo de estudos em APC. 

Como contribuição do trabalho, este esforço de pesquisa culminou em um framework 

analítico e sua gama de dimensões e categorias, que percorridos com os dados obtidos, 

relacionados aos atores investigados, propiciaram a construção do cenário apresentado. O 

framework e os suas dimensões analíticas devidamente categorizadas, possibilitou 

compreender desde o que leva as empresas a construírem estratégias através da Atividade 

Política Corporativa até os possíveis resultados que quem as adota pretende alcançar. 

Entende-se que a principal contribuição para fins acadêmicos e científicos foi justamente a 

utilização de um modelo analítico – o framework proposto como recurso de análise para um 

caso em nível nacional, testando as possibilidades de verificação proporcionadas por ele. 

No caso específico das empresas pesquisadas, o que se viu foi que todas praticamente 

optaram  por atuar no cenário há décadas. Para isso, as estratégias adotadas na maioria das 

vezes circundam o não ético ou não lícito. Nesse ponto abre-se a discussão sobre o lado 

cinzento que circunda essas relações entre atores de mercado e de não-mercado, podendo vir a 

permeiar questões não éticas ou não lícitas e possivelmente implicando em impactos 

negativos tanto economicos quanto sociais.  

Ampliando esta discussão para o setor de água e saneamento, existe uma considerável 

preocupação, pois trata-se de um segmento com impacto direto em qualidade de vida. A 

ONU, por exemplo, já manifestou-se duramente contra o modelo mercadológico e neoliberal 

adotado por diversos países, alegando que essa práticas coloca em risco o um direito humano 

essencial que é o acesso a água limpa e tratada (ONU, 2010).  
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Outro ponto curioso a respeito da discussão, é o fato de que em diversos lugares no 

planeta, o caminho que tem sido seguido é justamente o inverso do que se pretende seguir no 

Brasil e em específico no estado do Rio de Janeiro. Como apresentado na pesquisa, em países 

como Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Hungria, Argentina, Bolívia, 

Moçambique entre outros, houve no período de 2000 a 2014 cerca de 180 casos de 

reestatizações no setor (Satoko et. al., 2015). Procurou-se com os dados trazidos no trabalho 

tentar responder de alguma forma o porquê de o país e o estado, na figura dos atores de 

mercado e de governo, estarem indo na mão contrária. Poderia ser “O Mau cheiro que não 

vem do esgoto” ?  

Diante do que a pesquisa trouxe como debate a respeito do controle da prestação de 

serviços como o de saneamento e água, estando na mão do estado ou do mercado, é 

importante que duas ressalvas sejam feitas. A primeira é de que, mesmo havendo vários 

pontos discutíveis em um processo de desestatização como o da CEDAE, somados como os 

processos reversos de privatização acontecendo pelo mundo como exibido, não é plenamente 

possível afirmar que não existam casos de sucesso de concessões ao setor privado dos 

serviços em questão, nem tampouco de que todas as concessionárias estatais sejam referência 

no setor. Contudo, a segunda ressalva é de que, diante do que foi exposto, o mais importante é 

que há a necesidade de mecanismos legais de acesso, controle e transparência, principalmente 

no que diz respeito as relações entre os atores públicos e privados e as ativdades de lobby, e 

queexista em cada caso e processo de desestatização, a priorização pelo interesse social em 

detrimento a outros interesses.  

Viu-se que esse assunto e o tema em que está envolvo é extenso que pode se ramificar 

em uma série de novas pesquisas. Assim, existem lacunas a serem exploradas, como a falta de 

estudos que examinem estratégias financeiras e informais, talvez por que os estudos 

neglienciem intencionalmente tais estratégias e seus antecedentes, suprimindo a atuação de 

corporações na esfera política (Rajwani & Liedong, 2015). Nesse sentido, o desenvolvimento 

da pesquisa esbarrou em limitações de fontes acadêmicas inclinadas em apresentar e debater 

estratégias empresarias baseadas em Atividade Política Corporativa e a relação de empresas e 

políticos em países latino-americanos e em especial no Brasil.  

Dessa maneira, como contribuição para a ampliação do debate no campo, sugere-se 

como agenda para futuras pesquisas, a exploração das seguintes temáticas: (i) 

aprofundamento do estudo do processo de desestatização da CEDAE; (ii) a influência das 

construras e do capital privado na formulação de políticas públicas; (iii) a influência de 
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fundos soberanos nos mercados da América Latina e no Brasil; e (iv) a aplicação do 

framework analítico em outros estudos e casos.  
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