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M CAMELO PODE FICAR

sem água por 30 dias.
Uma economia em de-
senvolvimento, não."
Esse texto faz pane da
nova campanha da Ge-
neral Electric na Chi-

na, feita para a divulgação dos serviços de
tratamento e purificação de água que es-
tão sendo realizados pela companhia ame-
ricana no país. Por uma combinação en-
tre desperdício, falta de planejamento, des-
caso ambienta] e aumento da demanda, a
China está no grupo dos países que mais
sofrem atualmente com a escassez do re-
curso. Cerca de 70% de seus rios e lagos
estão poluídos e mais da metade das cida-
des tem problemas de abastecimento. Dian-
te da gravidade da situa-
ção, o governo de Pequim
decidiu investir no setor
125 bilhões de dólares nos
próximos três anos. A
quantia, acreditam os re-
presentantes do Partido
Comunista, deve resolver
boa parte das atuais defi-
ciências e deixar a infra-
estrutura preparada para
suportar o ritmo de cres-
cimento do país. Paralelamente à liberação
de recursos oficiais, as autoridades vêm
abrindo de forma gradual o setor à partici-
pação das companhias estrangeiras. "Ne-
nhum outro lugar do mundo oferece hoje
tantas oportunidades para projetos relacio-
nados ao mercado de água'", afirma o eco-
nomista alemão Eric Heymann, analista do
DB Research, braço de pesquisas do Deuts-
che Bank. em Frankfurt, na Alemanha.

A GE é uma das que têm demonstrado
grande apetite por esse novo mercado. Com
o objetivo de divulgar sua tecnologia de
traíamento de água e fazer política de boa
vizinhança com o Partido Comunista, a

companhia investiu cerca de 80 milhões de
dólares para fazer parte do grupo de patro-
cinadores da próxima Olimpíada. Também
como parte de seu envolvimento com os
Jogos, colocou outros 500 milhões de dó-
lares em mais de 350 projetos relaciona-
dos à infra-estrutura para a competição, em
áreas como transporte, segurança, energia,
saúde, iluminação e água. Uma das gran-
des obras do pacote envolve o fornecimen-
to de tecnologia a uma fábrica capaz de re-
ciclar e filtrar mais de 80 000 metros cúbi-
cos de água por dia em Pequim.

Outras multinacionais ligadas ao setor
devem disputar espaço no mercado de água
com a GE. Uma das pioneiras em inves-
timentos nessa área na China, a Veolia
Water. uma divisão da francesa Veolia En-

vironment. possui hoje
mais de 20 contratos de
operação para distribui-
ção e tratamento em ci-
dades como Changzhou
e Chengdu. Um de seus
mais novos negócios é o
gerenciamento completo
de água da cidade de Hai-
kou. capita! da ilha de
Hainan, ao sul do país.
ponto turístico famoso

entre os chineses. A Veolia investe 1,5 bi-
lhão de dólares por ano no país. valor que
deve aumentar mais de 60% até 2013. Ou-
tra companhia francesa com forte atuação
no ramo, a Suez Environment, administra
atualmente o fornecimento de água a 13,5
milhões de residentes chineses. Ela tem
operações importantes como uma conces-
são de 30 anos, assinada em 2006. para o
tratamento de água e esgoto dos mais de 6
milhões de habitantes de Chongqing, na
região central do país, cidade que e' um dos
símbolos do progresso da China. Nos pró-
ximos cinco anos, a Suez planeja investir
750 milhões de dólares a fim de capitali-
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zar o negócio locai de água e esgoto. Em
2006, o país foi responsável por 6% do fa-
turamento da companhia.

As empresas multinacionais percebe-
ram que a água não é um bem como qual-
quer outro na China — ela está cada vez
mais rara no país e, portanto, mais valio-
sa. Os chineses detêm 1% dos recursos hí-
dricos do mundo — e 21 % dos habitantes
do planeta. O nível de água per capita é de
2 127 metros cúbicos por ano, ante 45 039
metros cúbicos do Brasil. O problema é
ainda mais grave na região noite, que con-
centra quase metade da população do país
e apenas 14% da água. A China sofre tam-
bém com a faita de uma estrutura de for-
necimento adequada, razão pela qual me-
nos de 15% de sua população tem água
potável em suas torneiras. Dois terços das
600 maiores cidades chinesas não têm se-
quer abastecimento regular. Para comple-
tar o quadro de problemas, há carência de
uma boa rede de serviços de tratamento
de resíduos agrícolas, domésticos e indus-
triais, o que contribuiu para a poluição que
vem destruindo.as fontes limpas.

A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA tem sido
agravada pelo ritmo de crescimento eco-
nômico chinês, que exerce uma pressão
enorme sobre a demanda do recurso. De
acordo com o centro de estudos de água
americano Pacific Tnstitute. o consumo to-
tal de água na China aumentou 20% de
1980 a 2005. Mudou também o perfU de
utilização. Antes, o setor industrial consu-
mia apenas 7% da água disponível. Hoje,
sua participação é de 25%. A demanda é
tão grande que as fontes de água já não
conseguem mais dar conta do recado. Mui-
tas delas começam a apresentar sinais de
esgotamento. É o caso-da bacia do rio Hai.
um dos três maiores do país, que tem ca-
pacidade para fornecer 17,3 bilhões de me-
tros cúbicos de água por ano. As retiradas
em 2007, no entanto, chegaram a 26 bilhões
de metros cúbicos. Com isso. o Hai corre
o risco de secar nos próximos anos.

O governo chinês começou a se preo-
cupar mais seriamente com a questão só
nos últimos anos. Em 1988. foi criada no
país a Lei Nacional de Água, que estabe-
lece as diretrizes para o uso do recurso,
promovendo soluções para problemas nas
áreas de gerenciamento, utilização, con-
servação e proteção das riquezas hídricas
do país. Em 2006. o governo aumentou a

ênfase no assunto ao lançar seu 11° plano
qüinqüenal. Nele, as autoridades clamam
pela construção de uma "sociedade que
economiza água". "Hoje conseguimos ver
que o governo chinês está realmente inte-
ressado em resolver a questão da infra-es-
trutura nesse setor", afirma Eric J. Heikki-
la, especialista em assuntos da China da
Universidade do Su! da Califórnia, nos Es-
tados Unidos. Um projeto grande do go-
verno para reduzir os problemas de abas-
tecimento da região norte pretende desviar
mais de 40 bilhões de metros cúbicos de
água do sul, a um custo de 62 bilhões de
dólares. A obra, que deve ser finalizada em
2050, vai retirar água do rio Yangtze e le-
vá-la ao norte através de mais de 2 500 qui-
lômetros de canais, construídos em três fa-
ses. "O governo chinês sabe que há uma
crise de água que está atravancando seu de-
senvolvimento. E seus esforços em tomar
o país e sua economia sustentáveis se tra-
duzem em enormes oportunidades de ne-
gócios em áreas como tratamento de água
e esgoto"', diz Jean-Louis Chaussade, pre-
sidente da Suez Environment.

O setor não vai necessitar apenas de
obras de infra-estrutura. Num prazo cur-
to de tempo, o governo de Pequim preci-
sará rever a política de tarifas. O preço da
água é muito baixo no país. Hoje, a mé-
dia nacional do gasto das famílias com
conta de água representa apenas 0,5% de
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seu orçamento, muito aquém do padrão
de 5% sugerido pelo Banco Mundial pa-
ra países em desenvolvimento. De acor-
do com muitos especialistas, aumentar as
tarifas para o uso do recurso poderia con-
ter o consumo e criar no país uma cultu-
ra de conservação e economia. Nacional-
mente, o custo do uso de água residencial
já subiu 42% de 2000 a §005, de acordo
com uma pesquisa do National Bureau of
Statistics. Nas grandes cidades, a alta foi
de 300% a 400% entre 2004 e 2006. Mas
a conta ainda continua baixa. "Sem dúvi-
da, os preços inferiores são uma das prin-
cipais razões paru o eonsumo alto, já que
as pessoas não reconhecem neles a escas-
sez do recurso. No entanto, é preciso pon-
derar os efeitos sociais de uma alta nos
preços. A maior pane da população do
país é de baixa renda'', diz Eric Heymann.
do DB Research.

Não é apenas a potência chinesa que en-
frenta graves problemas relacionados ao

uso desse recurso. De acordo com um es-
tudo recente da consultoria Deloitte, só em
2008 mais de l bilhão de pessoas do pla-
neta sofrerão com a falta de água limpa.
Nas próximas duas décadas, o setor exigi-
rá um investimento global de mais de l tri-
lhão de dólares. "A água, assim como o pe-
tróleo, está se tornando escassa", afirmou
recentemente Henri Proglío, presidente da
Veolia Environment. Para muitos especia-
listas no assunto, a água promete ser para
o século 21 o que o petróleo foi para o sé-
culo 20: a commodity preciosa que deter-
mina a riqueza das nações. As novas eco-
nomias emergentes em países da África e
da Ásia são as que mais precisam de inves-
timentos. Na África subsaariana, só 65%
dos lares têm acesso à água potável, ante
90% na América Latina.

A questão torna-se mais preocupante
quando se observa que faltam recursos à
maioria dos governos para investimentos
em infra-estrutura nessa área. Mesmo na-

ções desenvolvidas, como os Estados Uni-
dos, não escapam do problema, O país
tem um déficit de 31 bilhões de dólares
anuais no setor, de acordo com a Socie-
dade Americana de Engenheiros Civis.
Em 2005, último dado disponível, o in-
vestimento foi de 850 milhões de dólares,
menos de 10% do ideal. É consenso no
mundo que a solução para evitar a catás-
trofe passa pelo aumento da participação
da iniciativa privada. Hoje, 10% da po-
pulação do planeta é servida por empre-
sas privadas do setor hídrico. Essa taxa
deve aumentar rapidamente nos próxi-
mos anos. No Oriente Médio, por exem-
plo, a Arábia Saudita começou a libera-
lizar o setor neste ano. Até 2010, o país
pretende entregar metade do negócio de
tratamento e distribuição de água à ini-
ciativa privada. Mas, em termos de opor-
tunidade de negócios, não há nada que se
compare hoje ao que vem ocorrendo no
mercado hídrico da China. •
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Text Box
Fonte: Exame, a. 42, n. 7, p. 68-72, 23 abr. 2008.




