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Na cruzada pela preservação dos recursos hídricos, uma nova estratégia começa a ganhar 
espaço: o cálculo da pegada de água - a quantidade necessária, ao longo da cadeia produtiva, 
para a produção de bens ou serviços em determinado país ou empresa. Feitas as contas, sabe-
se que cada brasileiro é responsável, em média, pelo consumo anual de 1.340 metros cúbicos 
de água por ano. Do montante, cerca de 90% é consumido de forma indireta, com a aquisição 
de bens e serviços que utilizam água como insumo ao longo da cadeia.  
 
Quem responde por esses cálculos é Mario Eduardo Mendiondo, professor da escola de 
engenharia de São Carlos e membro da organização internacional Water Footprint Network, 
com sede na Holanda. Baseado nos números, ele conclui: " Não adianta fazer um uso racional 
da água de consumo direto sem controlar o consumo indireto. "  
 
Movidas pelo mesmo raciocínio, empresas como a Natura e Ambev começam a engatilhar 
processo para detecção de sua pegada hídrica. A iniciativa deve ajudar a balizar as ações no 
combate ao desperdício. " Ao fazer as contas, a maior parte das companhias descobre que a 
pegada hídrica da cadeia produtiva é muito maior do que a pegada hídrica operacional. Como 
resultado, muitos descobrirão que, em termos de custo, é mais efetivo concentrar os 
investimentos na redução do consumo na cadeira produtiva " , diz Arjen Hoekstra, diretor 
científico da Water Footprint Network.  
 
O raciocínio é compartilhado por Beatriz Bulhões, diretora Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável Beatriz Bulhões (Cebds): " O cálculo permite identificar os 
pontos com maior demanda por água ao longo da cadeira e tomar ações para otimizar seu 
uso. " Mais um sinal de que iniciativas isoladas não dão conta da solução do problema. 
 
Ir direto à fonte também tem sido uma boa estratégia para as companhias preocupadas em 
garantir acesso aos recursos hídricos de boa qualidade e a preços módicos. É o caso da 
francesa Perrier-Vittel, uma das maiores empresas de água mineral do mundo. " A companhia, 
como tantas outras, percebeu que os lucros não dependem só da demanda, mas da 
capacidade de garantir água de qualidade a custos razoáveis " , diz Fernando Veiga, gerente 
de serviços ambientais da ONG internacional The Nature Conservancy (TNC), parceira de 
alguns projetos para preservação de mananciais que, em sua maioria, são iniciativas do setor 
público. 
 
Feitas as contas, a empresa percebeu que seria mais econômico proteger suas nascentes do 
que construir estações de filtragem ou buscar novas fontes de água. Ao longo de sete anos, 
nas década de 80 e 90, a multinacional desembolsou cerca de US$ 3,8 milhões no pagamento 
a 40 agricultores e pecuaristas. Os beneficiados assinaram contratos, com duração de 18 a 30 
anos, com o compromisso de melhorar formas de manejo para restabelecer a qualidade da 
água. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2010, Água, p. F3. 


