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Enquanto o alto preço do petróleo, os desafios da geração elétrica e a preocupação com o 
impacto ambiental envolvem os governos da região em debates infindáveis, algumas empresas 
latino-americanas começam a mover-se cada vez mais ritmadas e crescem oferecendo 
alternativas para a questão energética. 
 
Um desses exemplos é o da paulista Transsen, fabricante de equipamentos solares para banho 
e piscina, que este ano inaugurou sua primeira operação fora do país, em Santiago. A 
Transsen Chile é uma sociedade entre a brasileira – que possui maioria na propriedade – e um 
ex-representante dos produtos da empresa, o engenheiro chileno Rolando Chávez Gómez.  
 
Chávez caiu como luva nos planos de internacionalização da Transsen Brasil. “Em nosso 
segmento, ter um produto bom não é suficiente: é necessário conhecimento técnico para 
dimensionar corretamente um projeto e instalá-lo perfeitamente, além de privilegiar atenção 
ao cliente”, diz Edson Pereira, presidente da Transsen Brasil. “O período em que ele foi nosso 
representante foi fundamental para comprovar seu compromisso e sua capacidade em fazê-
lo.” Com a filial chilena, a empresa, que já vende a países como Argentina, Venezuela e África 
do Sul, espera que a participação das exportações em seu faturamento cresça de 5% para 
15% nos próximos cinco anos, “levando em conta certa retração devido à questão cambial”, 
diz Pereira.  
 
Além de ter um sócio bem-qualificado, a Transsen conta com outro atrativo no Chile: a débil 
situação energética do país, que importa mais de 90% do petróleo que consome e sofre com 
as incertezas do abastecimento de gás vindo da Argentina, o que se reflete diretamente no 
bolso dos chilenos. “Há três anos, o retorno do investimento em equipamentos de energia 
solar era estimado em cinco anos; devido aos aumentos, hoje já baixou para dois anos e 
meio”, conta Chávez. 
 
E, apesar desse cenário convidativo e de o mercado de energia solar já ter cerca de 20 anos 
no Chile, pouco foi feito para impulsioná-lo. Para se ter uma idéia, um estudo contratado pelo 
governo de Michelle Bachelet no final de 2006 estima que de 2003 a 2005 foram instalados 
apenas 6,7 mil metros quadrados de coletores solares térmicos em todo o país, embora a 
demanda potencial ultrapasse 6 milhões de metros quadrados – dos quais as residências, 
somando novas e as já existentes, representariam mais de 90% do total. Condições climáticas 
não faltam para o país ampliar o uso do aquecimento solar: segundo Chávez, estima-se que a 
quantidade de radiação solar recebida no Chile permitiria autonomia do sistema para 
aquecimento de água sanitária em oito meses do ano, ou seja, em apenas quatro meses se 
dependeria de apoio de outra fonte. “Dependendo da região, de 55% a 75% das necessidades 
reais podem ser contempladas pela energia solar”, diz. 
 
De certa forma, o panorama de incerteza energética visto atualmente no Chile não difere 
muito do que impulsionou os negócios da Transsen no Brasil. Criada há 21 anos, a empresa 
localizada no município paulista de Birigüi viu seu negócio tomar fôlego sobretudo depois da 
crise energética deflagrada no Brasil no começo dos anos 2000. Com persistência e contínuo 
investimento em pesquisa e desenvolvimento, a empresa, que no início operava com cinco 
pessoas, hoje conta com 200 funcionários e é líder do mercado doméstico, com crescimento de 
200% nos últimos cinco anos. “Conseguimos uma tecnologia adaptada aos padrões e daí 
fomos evoluindo”, conta Pereira, acrescentando que a empresa produz soluções também para 
o setor industrial. 
 
O mais curioso nessa história de crescimento, entretanto, está na grande demanda de 
aquecimento para piscinas, que no ano passado superou o de água para as casas: foram 45 
mil metros quadrados de coletores de energia solar instalados para banho, contra 66 mil 
metros quadrados para aquecimento de piscina. Atualmente a produção média da Transsen é 
de 109 mil equipamentos ao ano, capazes de atender a um fluxo de 40 milhões de litros de 
água. 
 



Para acompanhar o ritmo de crescimento, a Transsen será integrada este ano a uma holding, a 
BMP Cintra, da qual farão parte outras empresas que cuidarão das áreas de construção e lazer, 
finanças e transportes. “Dessa forma, garantiremos uma melhor gestão em cada setor”, diz 
Pereira. Outra novidade é a construção de uma fábrica de tubos e conexões em Birigüi, com o 
objetivo de expandir a atuação no segmento em que já opera com sucesso.  
 
Este ano, a Transsen espera crescer 30% no Brasil. Já no Chile, Chávez estima terminar 2008 
com vendas de US$ 1 milhão e 4 mil metros quadrados de área de captação de uso térmico 
instalados. A estimativa otimista tem sua razão. “Desde que lançamos a Transsen Chile, em 
março deste ano, já registramos um aumento de 100% nas vendas”, afirma Chávez. Tal 
empolgação quanto ao potencial do mercado justifica inclusive o plano de, no médio prazo, a 
Transsen instalar uma fábrica de seus produtos no Chile. “Queremos no futuro atender todo o 
Pacto Andino”, afirma Pereira.  
 
Para isso, entretanto, primeiro é preciso consolidar-se no mercado chileno, onde não faltam 
desafios. Três são os principais: uma maior divulgação da energia solar; convencer a 
população da eficácia do sistema – “empresas pouco profissionais que atuaram no passado 
deixaram má reputação”, lembra Roberto Voigt, presidente da Acesol, agremiação que reúne 
empresas do setor no Chile –, e apoio governamental. “Não temos facilidade de financiamento 
ou lei de incentivo, como redução de impostos ou subvenções, que reduza o impacto do custo 
para quem desejar optar por essa tecnologia”, diz. No Chile, uma instalação em uma casa com 
três habitantes custa cerca de US$ 1 mil. 
 
Essa é uma realidade sobre a qual a Transsen Brasil pode testemunhar, já que participou 
ativamente do apoio a leis de incentivo como na “cidades solares”, que contam com estímulos 
legais à implantação dessa tecnologia. “Em São Paulo, o uso de energia solar é compulsório 
para toda casa a ser construída com mais de quatro banheiros; em Diadema, há desconto no 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IP-TU); em Birigüi, o foco está na construção de casas 
populares”, exemplifica Pereira. 
 
No Chile, apesar de o estudo sobre o potencial da energia solar pedido pelo governo ter sido 
concluído há dois anos, ainda não houve uma conclusão sobre que tipo de incentivo será 
proposto. Seja qual for, espera-se que sua definição aconteça em breve. Para o bem da 
Transsen, e também do Chile. 
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