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Mercado ambiental é enorme,
mas ainda pouco explorado
Há grandes oportunidades para empresas com tecnologia em
gestão de água e lixo, eficiência energética e redução de emissões

OBrasil vem investindo em
desenvolvimento sustentá-
vel com recursos públicos

ou em parceria com a iniciativa
privada. O desafio imposto por
uma economia globalizada, cada
vez mais exigente em aspectos am-
bientais, é o de seguir crescendo
em todos os setores com susten-
tabil idade. Estudos mostram que
o país tem índices insatisfatórios
em áreas como gestão da água e

do lixo, preservação ambiental,
eficiência energética e redução de
emissões atmosféricas. Tudo isso
se traduz em oportunidades para
quem tiver experiência, tecnolo-
gia e recursos para aplicar e con-
quistar mercados.

O Brasil é hoje um dos mais im-
portantes produtores e exportado-
res de minério de ferro, café, soja,
carne, suco de laranja, açúcar e
etanol. Todos são insumos básicos.

Mas também é o maior fabricante
de aviões regionais, tem a maior
frota de veículos com motor flex
fuel do planeta e é líder no uso de
tecnologias como internet banking
e e-government. Com grande terri-
tório, população e ampla oferta de
recursos naturais, o país ainda res-
ponde por menos de 1% do merca-
do global de sustentabilidade. No
mundo, as cifras do setor giram em
torno de US$ 1,4 trilhão. "Mas é o
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maior mercado da América Latina
e um dos maiores do mundo para
tecnologias sustentáveis", avalia
Ricardo de Rose, diretor de meio
ambiente da Câmara de Comércio
e Indústria Brasil-Alemanha.

O mercado nacional de tecnolo-
gias sustentáveis movimenta ape-
nas US$ 17 milhões anuais, mas tem
potencial para crescer 7% ao ano, até
2020. Para isso, terá de investir em
uso de energias renováveis e alterna-

tivas, ampliar a gestão de resíduos e
a rede de saneamento e aumentar a
eficiência na produção, distribuição
e consumo de energia. "O mundo
mudou, as demandas são outras. Os
negócios devem ser feitos de manei-
ra diferente, mantendo lucros, mas
reduzindo impactos socioambien-
tais", diz Beatriz Bulhões, vice-pre-
sidente do Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS).

Menos da metade dos municí-
pios brasileiros tem coleta e tra-
tamento de esgotos, a taxa de re-
ciclagem é de aproximadamente
12% e menos de quatro em cada dez
cidades têm aterros sanitários. As
maiores demandas por saneamen-
to básico estão no Norte e Nordes-
te. O país tem hoje 385 megawatts
instalados com energia eólica, mas
potencial para 143 gigawatts, ma-
joritariamente no Nordeste. Outra



vantagem é que sete em dez brasi-
leiros vivem no litoral, onde os ven-
tos são mais generosos.

O Brasil tem uma média anual
de 280 dias de sol, traduzidos em
um potencial de 15 trilhões de
megawatts, conforme o Instituto
Ekos Brasil. Parcela ínfima é apro-
veitada para aquecer água e pra-
ticamente nada em conversores
de calor em eletricidade. Como os
chuveiros elétricos são usados em

massa e respondem por mais de 5%
do consumo nacional de energia,
aproveitar o calor do sol aliviaria
a demanda hidrelétrica. No entan-
to, um metro quadrado de painel
solar ainda custa mais de R$ 2 mil
no país. "Com maior oferta e uso,
os preços das energias alternati-
vas cairão. No longo prazo, é pre-
ciso investir em sustentabilidade,
porque os recursos naturais são
finitos", afirma Edgar Horny, presi-
dente da Associação de Engenhei-
ros Brasil-Alemanha (VDI Brasil).

Mais de 80% da geração de ele-
tricidade no país é concentrada em
hidrelétricas. O restante é oriundo
de termelétricas a óleo, carvão ou
biomassa, usinas nucleares e pe-
queníssima fatia de fontes alterna-
tivas. Observando o conjunto da
oferta nacional de energia, 43% é
considerada renovável e limpa, des-
contados os impactos sociais e na
biodiversidade. Agora, a tendência
ê da exploração das chamadas pe-
quenas centrais hidrelétricas, com
capacidade para até 30 megawatts
e área alagada máxima de 13 quilô-
metros quadrados. Há cerca de 250
em construção no país, com inves-
timentos de R$ 15 bilhões.

Hoje, quase 10% da energia ge-
rada e 15% da conduzida no Bra-
sil se perdem. Elevar a eficiência
apenas na transmissão pode sig-
nificar economia de R$ 10 bilhões
anuais. Turbinas de bulbo fabrica-
das pela alemã Voith devem equi-
par as hidrelétricas de Santo An-
tônio, Serra do Facão, Salto Pilão
e Baguari. Elas são mais eficientes
na conversão de energia, reduzin-
do o tamanho dos reservatórios e
os impactos socioambientais.

Tecnologia comercializada no
Brasil pela alemã Henkel permite
economia de até 70% no consumo
de água na fabricação de eletro-
domésticos da "linha branca", re-
duzindo a necessidade de banhos
com água durante a produção. A
inovação já é usada por uma gran-
de montadora de automóveis. A
fabricante de adesivos, selantes e
tratamentos para superfícies tam-
bém desenvolveu uma embalagem
100% reciclável, usada principal-



mente pela indústria de alimen-
tos. "Nas últimas duas décadas,
vemos um movimento de integra-
ção do Brasil no mercado mundial.
Trata-se de grande oportunidade
para as indústrias que investirem
em sustentabilidade", avalia Júlio
Kampff, presidente da empresa.

Se tudo correr como o mundo
necessita, haverá um acordo pedin-
do mais cortes nas emissões de ga-
ses do efeito estufa na Conferência
de Copenhague, na Dinamarca, em
dezembro. As regras poderão valer
tanto para países desenvolvidos
como para aqueles em desenvolvi-
mento. A Associação Brasileira das
Empresas do Mercado de Carbono
(Abemc) defenderá no evento que
o Brasil incorpore o mecanismo da
redução de emissões por desmata-
mento e degradação nas propostas
oficiais. Afinal, são as maiores fon-
tes nacionais de emissões. Para a en-
tidade, isso poderia render de US$ 8
bilhões a US$ 16 bilhões por ano ao
país. "A lei aprovada em São Paulo
para cortar 20% das emissões no es-
tado também vai gerar muitos negó-
cios ligados à redução da poluição",
diz Beatriz Bulhões, do CEBDS.

Estima-se que o mercado de
plantas medicinais e fitoterápicos
no Brasil movimente por volta de
US$ 280 milhões anuais. Deste to-
tal, quase 7% com medicamentos.
Um quilo de soja no mercado ex-
terno rende cerca de um quarto de
dólar, enquanto o mesmo peso em
produtos da biodiversidade pode
render US$ 40. Até agora, foi rea-
lizado apenas um acordo interno
para aproveitamento de recursos
da biodiversidade por uma empre-
sa do setor de cosméticos. "O gran-
de problema é a falta de legisla-
ção consistente. Muitas empresas
desistiram de tentar acordos pela
confusão do marco regulatório",
afirma Beatriz.

Com tradição em pesquisa e de-
senvolvimento, a Alemanha tem
excelência em mecânica, física,
medicina, matemática e tecnolo-
gias sustentáveis. Só em 2007, os
aportes privados somaram € 37,6
bilhões em pesquisa e desenvolvi-
mento no país europeu, quase 2%

de seu Produto Interno Bruto (PIB).
Além disso, o governo investirá € 6
bilhões apenas nos próximos qua-
tro anos para que a nação chegue
em 2020 como a mais receptiva à
pesquisa no globo. Assim, dá con-
tinuidade a esforços históricos que
a tornaram o maior exportador de
tecnologias ambientais, dominan-
do um quarto do mercado global
de reciclagem e 5% de eficiência no
uso de matérias-primas.

No Brasil, a situação é bem di-
ferente. O país tem investido cerca
de 1% de seu PIB em pesquisa e de-
senvolvimento nos últimos anos.
O índice está acima da média na
América Latina, mas representa
metade da taxa aplicada por 17
países pertencentes à Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). Tam-
bém há déficit em mão de obra
qualificada. Só a exploração qua-
lificada do pré-sal exigirá 210 mil
profissionais. "Sem investimentos
e pessoal qualificado, não se con-
segue edificar um país com base
em boas tecnologias. O Brasil tem
muito a construir", afirma Edgar
Horny, da VDI Brasil.

Também são necessárias me-
lhorias legislativas, avalia Ricardo
de Rose, da Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha. "So-
mos uma das maiores economias
do mundo, mas ficamos protelan-
do avanços. A lei de resíduos sóli-
dos tramita desde 1991 no Con-
gresso, sobrecarregando aterros.
O governo não dá a devida aten-
ção ao tema."

Para Horny, o Brasil precisa criar
leis inteligentes para que sua eco-
nomia ganhe em sustentabilidade.
Ele lembra que a União Européia
criou legislação para fomentar a
substituição de lâmpadas incan-
descentes por fluorescentes, mais
econômicas. "Mas essas têm po-
luentes perigosos." Também citou
uma legislação alemã que oferece
incentivos para residências bem
construídas e que economizem
energia para aquecimento. A falta
de algo semelhante por aqui se sen-
te na pele. "Nunca senti tanto frio
como no inverno em São Paulo."
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