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Especial | Água

C o n t ro l e Obrigatório a partir de 2013 e 2014, certificado segue tendência de racionalizar gestão do recurso

Selo da ISO permitirá vigiar o consumo
Rosangela Capozoli
Para o Va l o r , de São Paulo

O consumidor que, na hora da
compra, observa a data de valida-
de e a composição do produto terá
um novo indicador para influen-
ciar sua escolha. Trata-se do certifi-
cado ISO 14046, que, estampado
no rótulo, garantirá que o fabri-
cante adota padrões razoáveis de
economia no consumo de água,
agregando valor ao negócio. O ní-
vel de consumo é observado em to-
da cadeia produtiva - da extração
de matéria-prima até o uso final
pelo consumidor. Na fabricação de
um quilo de café torrado, por
exemplo, são consumidos 21 mil
litros de água.

O selo da norma ISO também
identifica se o produto obedeceu
aos padrões de qualificar os pro-
cessos de reutilização de águas
industriais. A criação desse certi-
ficado, que será obrigatório a
partir de 2013 e 2014, segue a
tendência mundial de promover
a forma mais racional possível de
utilizar os recursos hídricos. Para
esse método de gestão que mede
a utilização de água nas ativida-

des humanas e na produção de
bens e serviços criou-se o termo
“pegada hídrica”.

Segundo o professor Eduardo
Mario Mediondo, do departa-
mento de Hidráulica e Sanea-
mento da USP São Carlos, a “pe -
gada hídrica” do Brasil está pró-
xima do valor médio global.
“Aqui, o consumo anual é de
1.340 m3 por pessoa, enquanto o
a média de consumo mundial é
de 1.350 m3”, afirma . As proje-
ções mundiais, no entanto,
apontam que nos próximos 20
anos o volume per capita deverá
crescer entre 10% e 20%, acompa-
nhando o incremento da deman-
da por bens de consumo e servi-
ços. À medida que o Produto In-
terno Bruto dos países cresce, há
aumento de renda e com isso ele-
va-se o consumo de água.

“No atual ritmo de crescimen-
to, em 2050 haverá uma escassez
gravíssima, mesmo nas regiões
onde hoje a água é abundante”,
completa. O professor da USP de-
fende que programas de incenti-
vos direcionados ao uso racional
da água cresça na mesma pro-
porção. “Caso contrário, teremos

uma sociedade insustentável no
quesito pegada hídrica”, explica.

O conceito começa a ser traba-
lhado por empresas, inclusive do
Brasil, conscientes das ameaças
que a falta de água significará pa-
ra o planeta. O cálculo do consu-
mo ajuda as empresas a contro-
lar melhor seus gastos e fazer
análises sociais, econômicas e
ambientais de seus negócios.
“Hoje se percebe avanços signifi-
cativos no setor industrial na
questão de reúso de água, redu-
ção de vazamento, promoção de
eficiência no sistema, mas ainda
limitados aos muros da fábrica”,
acrescenta Samuel Barreto, bió-
logo e coordenador do Programa
Água para a Vida da WWF-Brasil.
Para o biólogo, o principal obje-
tivo é o avanço na metodologia
de olhar para o recurso água no
seu ciclo. “Hoje o foco da pegada
hídrica não está voltado apenas
para a água azul – aquela dos rios
e lagos --, mas também engloba a
água da chuva, fato que não era
considerado nas gestões ante-
r i o r m e n t e”, diz.

A Gerdau, líder na produção
de aços longos nas Américas e

uma das maiores fornecedoras
de aços longos especiais no mun-
do, possui atualmente um índice
médio de recirculação de água
superior a 97% em suas usinas
produtoras de aço em todos os
países onde atua. “Em 2011, a
empresa tratou e reutilizou cerca
de 2 bilhões de metros cúbicos.
Em média, a Gerdau utiliza 3,8
metros cúbicos de água por tone-
lada de aço produzido e pratica-
mente reaproveita todo recurso
hídrico no seu processo indus-
trial, segundo números forneci-
dos pela siderúrgica.

De acordo com a empresa, um
projeto de balanço hídrico, ini-
ciado em 2010, prevê a redução
de 10% do volume de água capta-
do para a produção do aço em
suas plantas industriais. O estu-
do envolve mais de 50 especialis-
tas de meio ambiente em todo o
mundo e deverá ser concluído
até 2015. A intenção da siderúr-
gica é antecipar-se ao lançamen-
to do “ISO Water Footprint”, uma
nova certificação que será lança-
da no mercado com o intuito de
qualificar os processos de reutili-
zação de águas industriais.

Barreto, da WWF, compara a
função da pegada hídrica a um
exame de sangue. “O resultado
não cura a doença, mas aponta o
que se deve fazer caso haja um
p r o b l e m a”, explica. Apesar de o
Brasil ser o país mais rico do
mundo em água, a distribuição
não é uniforme em todo territó-
rio. A maior parte da água (70%)
está na Amazônia, onde vive 20%
da população brasileira. “As re-
giões Sul, Sudeste e Nordeste,
por sua vez, embora concentrem
mais de 120 milhões de brasilei-
ros, possui apenas 15% da água”,
diz. Há várias regiões metropoli-
tanas enfrentando problemas
críticos de água ou cenários
preocupantes com relação a dis-
ponibilidade do recurso”, diz o
biólogo da WWF.

Na região metropolitana de
São Paulo, por exemplo, a produ-
ção de água é praticamente do
tamanho da demanda. “É um sis-
tema de alto risco, pois não há
folga, além do que a região de-
pende de água de outra bacia hi-
drográfica, já que 50% do volume
consumido é proveniente da Ba-
cia do Piracicaba”, resume.

Para o biólogo, como se trata
de um bem público, o recurso de-
veria ser gerenciado por uma
agenda compartilhada entre go-
verno, empresas e sociedade. De
acordo com Barreto, a Agência
Nacional de Águas (ANA) tem
mostrado interesse em desenvol-
ver políticas públicas.

Tanto o professor da USP como
o coordenador do Programa
Água para a Vida concordam que
o Brasil tem uma das legislações
e políticas das mais avançadas
em termos de gestão de recursos
hídricos do mundo. O Brasil é um
dos poucos países que tem Plano
Nacional de Recursos Hídricos.
“Isso é muito importante porque
ajuda a estabelecer critérios para
promover a gestão de recursos
hídricos e governança da água,
mas deve haver aprimoramento.
A questão da pegada hídrica é
uma delas”, diz o biólogo. Me-
diondo cita o Programa Produtor
de Água fomentado pela ANA e o
Programa Mina de Água minis-
trado pelo Governo do Estado de
São Paulo como bons exemplos
para se aperfeiçoar os métodos
de gestão.
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Ademiro Vian, da Febraban:
período é propício à
revisão dos
financiamentos F4

Juro alto é pontual e não inibe investimentos
De São Paulo

O aumento da taxa Selic de
10,75% para 11,25%, na primeira
reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), e as previ-
sões de que ela voltará a subir ao
longo de 2011 não trouxeram
preocupação nem diminuíram o
otimismo de analistas do merca-
do. Mesmo considerando inevi-
tável um aumento nos juros, es-
pecialistas avaliam o fato como
“conjuntural”, que não deve se
estender por mais de um ano. É
esperado que os investimentos
tenham um pequeno recuo, mas
o forte crescimento de 2010, a
grande geração de emprego e a
necessidade de investimento em
infraestrutura reduzirão os efei-
tos do aumento da Selic. Setores
de bens duráveis serão os mais

atingidos, por necessitarem de fi-
nanciamentos de longo prazo,
mas ainda assim de forma pouco
significativa. Parte das grandes
empresas está capitalizada e com
dinheiro suficiente para prosse-
guir seus investimentos.

“As ações do Banco Central e
do Conselho Monetário Nacio-
nal sobre a redução da liquidez
têm o objetivo de melhorar a
saúde do sistema financeiro na-
cional com relação ao crédito”,
afirma Alex Agostini, economis-
ta chefe da consultoria Au s t i n
Rating. Segundo ele, é inevitável
que a taxa de juros continue su-
bindo em 2011, porque a econo-
mia cresceu muito em 2010, os
salários foram reajustados aci-
ma da inflação e 2,5 milhões de
empregos foram criados.

“Tudo isso acabou sancionando

a alta da inflação, que deve fechar
2011 na casa dos 5,4%, mas não sig-
nifica que haverá uma redução im-
portante nos investimentos”, diz.
O analista da Austin estima que a
taxa de juros deve subir para
12,75% ao longo de 2011, o que
significa 0,17 ponto percentual ao
mês. “Quem toma um financia-
mento e paga 6% , vai passar a pa-
gar 6,17%, o que não significa um
fator inibidor relevante para a
questão do consumo”, observa.

O aumento, a seu ver, afeta
mais as empresas que precisam
muito de capital de giro, além do
mercado de bens duráveis, que
depende de crédito de maior lon-
go prazo. “Já as principais empre-
sas listadas na Bovespa tiveram
geração de lucro muito grande e
estão com caixa robusto para no-
vos investimentos”, diz Agostini.

Mesmo que seja menor em
2011, o crescimento econômico,
segundo o consultor, deverá ser
consistente e se prolongar por
mais tempo. O primeiro semestre,
a seu ver, será mais duro, com ajus-
tes na taxa de juros e reflexos na
produção e no consumo. O segun-
do semestre será um período de re-
fazer as estratégias dos próximos
anos, que serão decisivos para os
investimentos em infraestrutura e
mobilidade urbana, em função da
Copa e da Olimpíada de 2016.

O analista Ilnort Rueda Saldí-
var, diretor da A.T. Kearney, en-
tende que os investimentos ne-
cessários para o país estão além
da capacidade do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). “Significa
que será preciso criar um merca-
do de investimentos de médio e

longo prazo e isto depende, entre
outras coisas, de as taxas caírem.
O mercado terá de se preparar
para isso, e as taxas de juros só
poderão se reduzidas gradual-
mente para não pôr em risco o ci-
clo inflacionário”, conclui.

No curto prazo, segundo o su-
perintentende institucional da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), Marcelo Solimeo, o
aumento da taxa Selic deve redu-
zir a atividade do varejo, dimi-
nuindo o ritmo de criação de em-
pregos. Sua preocupação é com a
taxa de inadimplência, que deve
voltar a crescer em 2011, ficando
acima dos 6% de 2008. Para Agos-
tini, da Austin Rating, no entan-
to, esse aumento não deve fugir
do padrão histórico nem com-
prometer o dinamismo no co-
mércio e na indústria. (R .C.)

Demanda maior
das empresas por
crédito de longo
prazo faz com que
os bancos
ampliem o leque
de serviços. Por
Ro s a n g e l a
Capozoli, para o
Va l o r , de
São Paulo

A
tributo por muito
tempo ausente do ce-
nário econômico bra-
sileiro, a previsibilida-

de está abrindo as portas para
um relacionamento mais evo-
luído entre o sistema financeiro
e o setor produtivo. A procura
por recursos de longo prazo e
novos instrumentos de crédito —
como resultado da necessidade
de investir por parte das em-
presas — estimulam os bancos a
lançar novas ferramentas e ser-
viços para atender a crescente
demanda da clientela corpora-
tiva. Do acesso on-line a tran-
sações, estabelecendo um canal
de autoatendimento no internet
banking e no celular (mobile
banking), a sistemas de acom-
panhamento de recebíveis e ope-
rações sofisticadas, as institui-
ções financeiras empenham-se
em criar instrumentos capazes
de atrair e reter clientes.

O B r a d e s c o, por exemplo, re-
forçou a estrutura de suporte
para pequenas e médias em-
presas com a contratação de 515
profissionais. “Esse grupo de no-
vos gerentes irá cuidar apenas de
orientação de negócios para esse
s e g m e n t o”, diz Octávio de Lazari
Júnior, diretor de departamento
de empresas e financiamento.

Desde 2003, o banco faz o tra-
balho em parceria com o Serviço
de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas (Sebrae) para treina-
mento de gerentes. “Oito mil
profissionais já participaram até
a g o r a”, informa.

O Itaú Unibanco, por sua vez,
colocou em seu website (Itaú 30
Horas) uma série de ferramentas
para gestão do fluxo financeiro e
contratação de novos produtos.
Uma delas é a consulta ao re-
cebimento líquido de cartões,
com a qual o empresário pode
consultar, por bandeira, os va-
lores creditados na conta cor-
rente referente às vendas com
cartões. “Essa ferramenta tem se
mostrado muito útil para as em-
presas depois da abertura do
mercado de cartões em julho”,
diz Carlos Eduardo Maccariello,
diretor da área de empresas.

Outra novidade é a rede social
aberta para as empresas clientes
do Itaú trocarem boas práticas,
pedir conselhos, colocar suas di-
ficuldades, dar dicas e até abrir
caminho para a realização de ne-
gócios. Para Maccariello, o am-
biente colaborativo auxilia os em-
presários, sobretudo os micro e
pequenos, a criar canais alterna-
tivos para alavancar os negócios.

O grau de exigência dos clientes

aumentou. “Temos percebido que
mesmo as empresas menores têm
se sofisticado, demandando aten-
dimento exclusivo, operações de
crédito e serviços bancários di-
ferenciados”, diz Sandro Kohler
Marcondes, diretor da área co-
mercial do Banco do Brasil. Se-
gundo ele, muitas soluções já fo-
ram criadas ou estão no forno,
entre elas as operações de an-
tecipação de fornecedores, vendor
rural, soluções de cash customi-
zadas, DDA, entre outras.”

O Banco S a n t a n d e r, por sua
vez, decidiu manter a estratégia
adotada em 2009 e expandir os
benefícios para ganhar mais em-
presas como clientes. “Em 2009,
o total de crédito disponibilizado
foi de R$ 40 bilhões. Em 2010,
somou R$ 58 bilhões e, apenas
em capital de giro, nossa oferta
foi de R$ 23,2 bilhões, ou seja,
10% a mais em relação ao ano
anterior ”, diz Ramón Camino, di-
retor de pequenas e médias em-
presas. “Isso sem contar a conta
garantida, descontos e financia-
mentos do BNDES”, completa.

Os maiores pedidos de linhas
de crédito nas grandes institui-
ções bancárias partem das áreas
de agronegócio, óleo e gás, mi-
neração, siderurgia, transportes,
indústria de alimentos e varejo.

A expectativa da retomada gra-
dual pós-crise, com crescimento
econômico mundial a partir de
2011, indica uma tendência de
maior competitividade na in-
dústria financeira, bem como o
aumento da regulação. “Espe -
ra-se um aumento da captação
de recursos no mercado de ca-
pitais pelas empresas do seg-
mento corporate e a interna-
cionalização dos bancos brasi-
leiros”, diz Marcondes, do BB.

Marcelo Aleixo, superinten-
dente-executivo do HSBC Em -
presas, observa que as compa-
nhias estão mais dispostas a in-
vestir em seus próprios negócios
porque aumentou a confiança
dos empresários no país. “Vol -
tamos ao mesmo nível de 2008,
recuperamos os prazos de ope-
ração de até 36 meses porque
aumentou o interesse dos em-
presários por linhas de longo
prazo para financiar suas ati-
vidades”, afirma. “A tendência é
que esse aquecimento se man-
tenha em 2011”, prevê.

O ano de 2010 fechou com um
acréscimo de 20% no volume de
financiamentos destinado ao
segmento corporativo do Bra-
desco. O banco registra entre as
grandes empresas uma forte de-
manda por emissão de debên-

tures, como instrumento de cré-
dito, ao lado das operações se-
curitizadas. Segundo Andre Pra-
do, diretor do Bradesco Corpo-
rate, a novidade é a busca de
reservas de crédito pelas em-
presas que decidiram centralizar
o caixa. “Tivemos várias opera-
ções relacionadas a financia-
mento de aquisições”, diz.

Para Maccariello, do Itaú Uni-
banco, outro indicador impor-
tante é a gradativa queda na
inadimplência, desde 2009, re-
sultado do crescimento e da es-
tabilidade econômica. O econo-
mista-chefe da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), Ru-
bens Sardenberg, no entanto,
prevê uma redução no ritmo de
crescimento das operações de
crédito em 2011.

A queda, segundo ele, é con-
sequência das medidas restriti-
vas anunciadas pelo Banco Cen-
tral e do aperto na política fiscal.
O mês de janeiro já apontou uma
redução nos empréstimos para o
consumo das famílias. De acordo
com o BC, prazos mais curtos e
juros mais altos explicam a forte
desaceleração no período. Em re-
lação a dezembro de 2010, a
média diária das novas conces-
sões caiu de R$ 708 milhões, para
R$ 571 milhões .

Saldo do setor
habitacional -
pessoa física
Em R$ bilhões

2006

2007

2008

2009

2010*

35,7

45,9

63,3

91,9

133,5

Fusões e aquisições
Em R$ bilhões

2006

2007

2008

2009

2010*

132,3

136,5

125,9

119,0

144,8

30,436

70,113

34,255

45,983

149,24

Emissão de ações
Em R$ bilhões

2006

2007

2008

2009

2010

Fontes: BM&Bovespa, Ambima, Banco Central.
Elaboração: Valor Data. * Até o 3º trimestre
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l a n ç a m e n to
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CPFL Energia investe
em soluções de smart
grid, informa Paulo
Bombassaro F11

Brasil
2.400 kWh
por ano

Chile
3.300 kWh
por ano

EUA
15.000 kWh
por ano

Forte potencial
Consumo per capita anual Mundo

2.900 kWh
por ano

Hidráulica

Lenha e carvão vegetal

Gás natural

Outras renováveis

Urânio

Matriz mais limpa
Oferta interna de energia 

Carvão mineral

Fonte: Mercado, PDE e EPE

Petróleo e derivados

2010 2019

2010 2019

2010 2019

2010 2019

2010 2019

2010 2019

2010 2019

2010 2019

Derivados de cana-de-açúcar

35%

31%

14,0%

12,7%

10,8%

9,9%

9,8%
12,2%

7,4%

5,5%

20,3%

1,5%

1,4%

3,2%

3,7%

21,5%

Pr ó x i m o s
leilões já
estão na
agenda

O governo já prepara a licitação
de novas usinas hidrelétricas. Nes-
te semestre, deve ir a leilão a usina
de São Manoel (MT), de 700 MW de
capacidade. A expectativa é de que
no fim de 2012 ou início de 2013
saia o leilão da hidrelétrica de São
Luiz dos Tapajós, no rio Tapajós
(PA), com 6.133 MW, um dos
maiores projetos do setor para os
próximos anos. Para reduzir o im-
pacto sobre o ambiente, sua cons-
trução deve utilizar um modelo
inédito no setor: as usinas plata-
formas, conceito inspirado nas
plataformas de petróleo, em que
os operários são deslocados para
longos turnos de trabalho em mo-
radias temporárias.

As previsões também dão conta
de um crescimento expressivo no
mercado de gás natural. Segundo
o Plano Decenal 2020, a oferta na-
cional deve sair do patamar atual
de 58 milhões de m3 por dia para
142 milhões de m3 em 2020. Com
as importações — 30 milhões de
m3 de gás boliviano e 21 milhões
de m3 diários de Gás Natural Li-
quefeito (GNL) —, a oferta total
quase dobrará, passando de 109
milhões de m3 por dia em 2011 pa-
ra 193 milhões de m3 diários em
2020. “O Brasil tem diversas fontes
para continuar expandindo o sis-
t e m a”, assegura o presidente da
EPE, Mauricio Tolmasquim.

O sistema de transmissão terá
de acompanhar a expansão da ge-
ração. Como as grandes hidrelétri-
cas — Jirau, Santo Antônio e Belo
Monte — serão erguidas na região
Norte, boa parte do crescimento
será dada na interligação da Ama-
zônia com o resto do país, aumen-
tando a segurança do sistema. Esti-
ma-se que sejam construídos 42
mil quilômetros de linhas de
transmissão, que deverão chegar a
142 mil quilômetros de extensão
em 2020. Essa ampliação, que será
realizada em dez anos, representa
quase metade do sistema hoje
existente. Estima-se que até 2020
sejam aplicados R$ 46,4 bilhões,
dos quais R$ 30 bilhões em linhas
de transmissão e R$ 16,4 bilhões
em subestações, incluindo as ins-
talações de fronteira.

O setor de distribuição também
terá de investir, tanto no reforço da
rede, quanto na implementação
de novas tecnologias. As redes in-
teligentes, chamadas de “smart
grids”, terão impacto sobre a efi-
ciência do uso de energia. (R .R .)

Ganhos
Crescimento da
renda e da
população expõe
a necessidade de
ampliar a oferta,
mantendo a
matriz limpa. Por
Ro b e r to
Ro c k m a n n ,
para o Valor,
de São Paulo

de eficiência
C

om uma matriz de
energia elétrica basea-
da em fontes renová-
veis, com destaque para

as hidrelétricas, que respondem
por cerca de 80% da geração de
energia no país, o Brasil terá de
superar vários desafios ao longo
desta década para expandir a
capacidade do sistema e atender
à crescente demanda prevista
para os próximos anos. A média
do consumo nacional é de 2.400
kWh por ano, abaixo do patamar
médio mundial de 2.900 kWh,
dos 3.300 kWh no Chile e Ar-
gentina e bem abaixo dos 12 mil
kWh dos Estados Unidos. A ten-
dência é que esse número cresça
de forma paralela ao aumento
de renda dos brasileiros.

Para atender à demanda e fa-
zer com que a capacidade do
sistema passe de 110 mil MW
para 171 mil MW no fim década,
serão investidos R$ 190 bilhões
em projetos, dos quais boa parte
já foi contratada por meio de
leilões. O montante a ser in-
vestido em novas usinas — ainda
não contratadas ou autorizadas
— é de cerca de R$ 100 bilhões,
sendo 55% em hidrelétricas e
45% no conjunto de outras fon-
tes renováveis, de acordo com o
Plano Decenal 2020. O docu-
mento ressalta que, se as licenças
ambientais para esses projetos
não forem obtidas a tempo, o
governo terá de dar prioridade
às usinas térmicas a gás.

Nos últimos oito anos, mais de
30 milhões de pessoas ascen-
deram de classe social no Brasil.
Essa migração fará com que, ao
longo dos anos, muitos brasi-
leiros deixem o guarda-chuva
das tarifas subsidiadas e tenham
de desembolsar mais pela conta
de luz, o que coloca outro de-
safio: reduzir o peso de encargos
e tributos, que respondem por
metade da conta e também de-
sestimulam a indústria. A as-
censão social também expõe a
necessidade cada vez maior de
investimentos em racionalização
de energia. “O Brasil terá de
adotar políticas amplas de efi-
ciência energética porque pode
haver grande elevação do con-
sumo de aparelhos mais baratos
e menos eficientes”, afirma o
ex-presidente da Eletrobrás e da
Light, José Luiz Alquéres.

A pressão de demanda não
será sentida apenas nesta década.
Segundo estimativas do diretor
do Instituto de Eletrotécnica da
Universidade de São Paulo (USP),
Ildo Sauer, até a década de 2040,
a população brasileira deve atin-
gir 220 milhões de pessoas e o
consumo per capita de energia
chegará a 5 mil kWh por ano,
mais que o dobro do patamar
atual. Trata-se de um padrão
comparável ao de Itália e Es-
panha. “O Brasil tem grande po-
tencial hidrelétrico e eólico para
atender a esse desafio e manter a
matriz limpa”, analisa Sauer.

O país tem cerca de 90% de sua

matriz elétrica — que exclui pe-
tróleo e derivados e etanol — ba -
seada em fontes renováveis, con-
siderando hidrelétricas, usinas de
biomassa e eólica. Nas estimativas
da Empresa de Pesquisas Ener-
géticas (EPE), estatal responsável
pelo planejamento do setor, entre
2011 e 2020, a demanda de ener-
gia elétrica deve ter alta de 4,8% ao
ano, enquanto a capacidade de
geração irá passar de 110 mil MW
para 171 mil MW em 2020.

Até o fim da década, a par-
ticipação das hidrelétricas cairá de
80% para 67% na matriz, mas a
geração de fontes alternativas, co-
mo a de usinas eólicas, de térmicas
à biomassa e de PCHs, vai dobrar
em dez anos, de 8% para 16%. A
geração eólica será destaque, au-
mentando de 1% para 7%. “Mesmo
com o pré-sal, o Brasil continuará,
tanto na matriz elétrica quanto
energética, tendo grande parti-
cipação das fontes renováveis,
porque o etanol, as hidrelétricas,
biomassa e eólicas continuarão
tendo destaque”, diz o presidente
da EPE, Mauricio Tolmasquim.

Manter a matriz elétrica limpa
exigirá conciliar interesses di-
versos. Hoje cerca de 70% do
potencial hidrelétrico está na re-
gião Amazônica. Essa energia
tem um dos mais baixos custos
de produção do mundo, o que
favoreceria seu uso, mas cons-
truir empreendimentos na re-
gião Norte implicará avançar em
áreas florestais, o que tem dei-
xado ambientalistas do mundo
inteiro com o pé atrás.

O avanço das hidrelétricas na
região Amazônica incorpora um
outro conceito: o das usinas a fio
d’água, que, por aproveitarem a
vazão do rio, dispensam a cons-
trução de grandes reservatórios
como se fazia antigamente, per-
mitindo assim a diminuição da
área alagada.

Mas reduzir o tamanho do
reservatório significa também
diminuir a energia armazenada,
uma vez que no período de chu-
vas os grandes reservatórios acu-
mulam água para geração pos-
terior. Em períodos de estiagem,
o trabalho é inverso, o que exige
o acionamento de outras fontes
para dar segurança ao sistema.

“Como o governo tem um pla-

nejamento hidrotérmico, essa es-
colha exige uma energia de se-
gurança térmica, já que sem água
essas hidrelétricas param de fun-
cionar ”, afirmou Augusto Rodri-
gues, diretor de comunicação em-
presarial da CPFL Energia, em re-
cente seminário. Em 2006 e 2007,
por conta de atraso na obtenção
de licenças ambientais para hi-
drelétricas, o governo federal fez
leilões contratando térmicas a gás
natural e a óleo diesel, mais caras e
mais poluentes que os empreen-
dimentos de fonte hídrica. “Houve
um aumento da energia térmica,
que em 2001 mal representava 4%
da matriz e hoje responde por
mais de 10%, por conta do atraso
nas hidrelétricas”, diz Alquéres.

Em paralelo, ampliar ainda
mais o uso da energia eólica,
que deve pular de 1 mil MW pa-
ra 7 mil MW em 2015, também
exigirá esforços. Boa parte dos
empreendimentos fica no litoral
da região Nordeste, que tem no
turismo uma importante fonte
de receita local. “Será que os pre-
feitos dessas cidades vão querer
continuar expandindo e insta-
lando centenas de usinas com
estruturas grandes ao longo da
costa, com ventiladores poluin-
do a visão da orla?”, questiona
um especialista.

Apesar dos muitos questiona-
mentos, o balanço entre oferta e
demanda no setor elétrico nos
próximos quatro anos é de tran-
quilidade, segundo a EPE e as
empresas. Nas contas de Tolmas-
quim, haverá uma folga de até
5.000 MW médios no período,
sendo que 70% da expansão de
capacidade até 2020 já está con-
tratada. “Podemos crescer sem
sobressaltos no setor elétrico”,
afirma. Para um executivo de
uma distribuidora, com o recru-
descimento da crise mundial, o
excedente de energia elétrica
deve superar 1% em 2011, uma
folga pequena por conta dos
atrasos da entrada em operação
de algumas usinas térmicas a
gás. Mas a entrada gradual das
usinas do rio Madeira fará o ex-
cedente chegar a 4,5% em 2012 e
a 8% em 2014, o que sinalizaria
baixo risco de déficit no abaste-
cimento à rede nesse período.

Um dos grandes desafios que
se impõem diante de tantos no-
vos projetos de energia elétrica,
sem contar a exploração gradual
do pré-sal, e que exige a gestão
de uma ampla rede de forne-
cedores, está no financiamento.
Para equacionar esse problema e
aumentar os recursos disponí-
veis em infraestrutura, no fim de
dezembro, o Ministério da Fa-
zenda anunciou um conjunto de
medidas para buscar aumentar a
participação do mercado de ca-
pitais na infraestrutura. Hoje
grande parte da carteira de cré-
dito ao setor com vencimento
superior a cinco anos está con-
centrada em três bancos: BNDES
(60%), Caixa Econômica Federal
(15%) e Banco do Brasil (12%).

Enxerto
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Es p e c i a l
Computação em nuvem

O grande desafio da
tecnologia é fazer as
diversas aplicações
“c o nve r s a re m ” F8

Fonte: IDC, Pesquisa Aceco
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O concorrido mercado brasileiro está na mira das múltis

C o n ex ã o

Ac o m p a n h a n d o
te n d ê n c i a
internacional, a
“cloud
c o m p u t i n g” abre
oportunidades de
negócios no
Brasil. Por
Genilson Cezar,
para o Valor, de
São Paulo

virtual
O

aumento gradativo do
interesse das empresas
brasileiras pela com-
putação em nuvem

(“cloud computing”), que per-
mite sua contratação como ser-
viço segundo as necessidades e o
pagamento conforme o uso, am-
plia as oportunidades de ne-
gócio para a indústria de tec-
nologia da informação (TI). Uma
forte indicação é a corrida ace-
lerada das companhias brasilei-
ras para investir na construção e
ampliação dos data centers, in-
fraestruturas de servidores,
software, armazenamento de da-
dos e serviços que dão suporte ao
processamento das aplicações.

Apenas a Aceco TI, companhia
brasileira especializada no pro-
jeto, design e construção de data
centers, prevê chegar ao final
deste ano a um total de 120
centros de processamento de da-
dos implantados em empresas
privadas, públicas e em prove-
dores terceirizados de serviços
de TI. O faturamento da Aceco

deve passar de R$ 305 milhões
em 2010 para R$ 400 milhões em
2011, informa Jorge Nitzan, pre-
sidente da companhia.

O avanço não é sem razão. Os
data centers são hoje o ambiente
mais adequado para suportar o
processamento das aplicações
corporativas no conceito de
computação em nuvem. “O cres-
cimento significativo de ofertas
relacionadas com plataformas
orientadas ao modelo de ‘cloud

computing’ certamente estão
impulsionando os projetos de
construção e reforma dos data
centers atuais”, comenta.

Junto com a consultoria IDC, a
Aceco realizou uma pesquisa
com 185 companhias na Amé-
rica do Sul, das quais 105 ins-
taladas no Brasil, sobre inves-
timentos, construção, terceiriza-
ção, infraestrutura e serviços re-
lativos à operação e utilização de
data centers. Segundo o levan-
tamento, 48% delas preveem am-
pliação da capacidade instalada
dos seus data centers nos pró-
ximos três anos.

O cenário brasileiro segue ten-
dências internacionais. Proje-
ções do G a r t n e r, instituto de pes-
quisas de tecnologia, indicam
que os gastos mundiais com ser-
viços de nuvem pública para este
ano devem chegar a US$ 89 bi-
lhões, acima dos US$ 74 bilhões
de 2010. Até 2015, este número
deve bater em US$ 177 bilhões.
Hoje, as despesas com serviços
de nuvem pública representam

2% dos dispêndios gerais com TI
(US$ 3,4 bilhões), devendo apro-
ximar-se de 5% até 2015. A con-
sultoria IDC estima que os gastos
com as aplicações em “cloud”
privada, neste ano, deverão che-
gar a US$ 10 bilhões.

No Brasil, a expectativa é de os
investimentos em nuvem públi-
ca crescerem quase sete vezes até
2014. Atualmente, apenas 18%
das médias e grandes empresas
utilizam alguma aplicação de
computação em nuvem. Porém,
o número deve saltar para algo
entre 30% e 35% em 2013, de
acordo com a IDC. O fatura-
mento dos principais provedo-
res deve passar dos R$ 80 mi-
lhões este ano para R$ 320 mi-
lhões em 2014, informa Ander-
son Baldin Figueiredo, gerente
de pesquisa e consultoria en-
terprise da IDC Brasil.

A aposta dos principais prove-
dores de serviços terceirizados
de data centers vai na direção de
uma expansão mais acelerada
dos projetos de “cloud compu-

ting”. A  Ativas, empresa de TI do
grupo mineiro Asamar e da Ce -
m i g Te l e c o m , por exemplo, in-
vestiu US$ 50 milhões na monta-
gem de um sofisticado empre-
endimento de 11 mil m2 de área
total, com a expectativa de gerar
um faturamento superior a R$
200 milhões por ano a partir de
de 2014.

“Começamos a operação em
janeiro e já temos 22 clientes
dos segmentos de indústria, saú-
de e mineração em processo de
migração para nosso data cen-
ter. Os serviços de ‘cloud compu-
ting’ devem responder por uma
receita de R$ 2,4 milhões até o fi-
nal do ano”, conta Antonio Phe-
lipe, CTO (chief technical offi-
cer) da Ativas.

Empresa do grupo Votoran -
tim, a Tivit investiu R$ 2 milhões
para desenvolver uma oferta de
virtualização baseada em in-
fraestrutura de nuvem privada,
batizada de Virtual Services, na
expectativa de, depois de um pe-
ríodo de maturação, a demanda

das empresas brasileiras se ace-
lerar. “Iniciamos no ano passado
os negócios com nossa solução e
a aceitação foi muito positiva”,
destaca Armando Lins Neto, vi-
ce-presidente de terceirização
de infraestrutura de TI da Tivit.

O potencial de negócios da
computação em nuvem atrai
competidores internacionais. Se-
gundo analistas do mercado, a
Amazon, maior varejista eletrô-
nica do mundo, estaria pronta
para se instalar em Campinas
(SP). Em fevereiro, a Equinity e o
fundo de investimento em par-
ticipações Riverwood Capital ad-
quiriram 90% do capital da bra-
sileira Alog DataCenter para ex-
pandir sua atuação. “Temos uma
base de 1,3 mil clientes, dos
quais 200 empresas médias e
grandes que já utilizam os ser-
viços de computação em nuvem.
Nossa meta é chegar, em dois
anos, a 50% da nossa base uti-
lizando essa tecnologia”, diz Vic-
tor Arnaud, diretor de marke-
ting e processos da Alog.

Fornecedores internacionais de
sistemas e serviços de tecnologia
da informação (TI) se preparam
para disputar mais decisivamente
o mercado brasileiro de “cloud
computing”.  A NEC, provedora de
soluções de rede de comunicação e
TI, há dois anos “bate na tecla do
cloud”, segundo Herberto Herber-
to Yamamuro, presidente da subsi-
diária brasileira.

A empresa tem três modelos de
negócios: venda de servidores, sis-
temas de segurança, de armazena-
mento e de gerenciamento; data
centers; e prestação de serviços ge-
renciados de redes de segurança.
“A tendência é termos, em três a
quatro anos, uma parcela signifi-
cativa de nossos clientes em ‘cloud’
p ú b l i c a”, diz Yamamuro.

Os interesses são os mais varia-
dos. A Intel, maior fabricante
mundial de chips para computa-
dores, atua ativamente em várias
frentes para operacionalizar a
“cloud computing”, desde a cria-
ção de processadores e chipsets
otimizados para o novo ambien-
te de computação até a definição
de padrões abertos de hardware
para garantir a interoperabilida-
de entre diferentes fabricantes.

A estratégia da HP é oferecer to-
dos os componentes para soluções
de nuvens públicas e privadas. A
proposta tem por objetivo otimi-
zar a utilização do hardware e traz
características essenciais a esse ti-
po de ambiente, como a virtualiza-
ção dos recursos de computação,
armazenamento e rede.

Segundo Alexandre Kazumi,
responsável pela área de produtos
de marketing de servidores, a com-
panhia enxerga na computação
em nuvem uma plataforma im-
portante e em crescimento para as
empresas. “A HP entende que a me-
lhor solução para o mundo corpo-
rativo é uma plataforma híbrida,
de ‘cloud’ privada e pública. Deve-
remos ter um crescimento bastan-
te rápido de adoção da tecnologia,
com novas oportunidades de ne-
gócios para os fornecedores”, diz.

Na área de software, os fabri-
cantes oferecem novos produtos
que possibilitam às empresas a
criação rápida de nuvens públi-
cas e privadas, escaláveis e de alta
disponibilidade, para ofertar ser-
viços diferenciados. É o caso do

software AppLogic, da CA Tech-
nologies, uma solução para im-
plementar complexas aplicações
corporativas para nuvens privati-
vas e públicas por meio da utili-
zação de uma interface gráfica.
“Essa aplicação vem sendo utili-
zada por provedores como a Al -
g a r, Gemelo e Ativas para cons-
truir um ambiente de ‘cloud
computing’ ou incorporar novos
recursos computacionais, como
servidores, memória e disco, de
forma imediata, por meio de um
portal na web”, explica Laércio
Albuquerque, presidente da em-
presa no Brasil.

A Siemens Enterprise Commu-
nications é fornecedora de servi-
ços de ‘cloud communications’,
que permite às empresas hospedar

seus recursos de comunicação em
um provedor de serviços e acessá-
los pela internet a qualquer mo-
mento. “A ideia é que o ramal cor-
porativo do funcionário ou uma
aplicação possam ser acessados de
qualquer lugar”, explica Juliano
Menegazzo, vice-presidente de
marketing, soluções e serviços pa-
ra a América Latina. “Nossa expec-
tativa é que a computação em nu-
vem colabore para fazer os negó-
cios de comunicações corporativas
responderem por 20% das receitas
do mercado empresarial, que de-
vem atingir US$ 800 milhões em
2012”, diz Menegazzo.

Uma das maiores empresas do
setor de armazenamento de da-
dos, a EMC marcou sua estratégia
com uma parceria com a V M Wa r e

e a C i s c o. O objetivo é desenvolver
uma infraestrutura de computa-
ção convergente, integrando os di-
versos componentes de rede, ar-
mazenamento, computação e vir-
tualização em kits pré-moldados
chamados "VBlocks", destinados à
construção de data centers.

“É um hardware Cisco, um siste-
ma de armazenamento da EMC e
uma camada de software de vir-
tualização. O benefício é a padro-
nização da infraestrutura de TI”,
diz Welson Barbosa, especialista
em virtualização da EMC Brasil. Se-
gundo ele, a meta da empresa é se
posicionar como um dos grandes
players de infraestrutura do mer-
cado de “cloud”. Porém, a compa-
nhia ainda não tem metas finan-
ceiras definidas. (G.C.)
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Es p e c i a l
Água

Universalizar o

saneamento é a meta

da Sabesp, afirma

Dilma Pena F3
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e esgoto até 2018 nos 365 municí-

pios atendidos. Nesse contexto,

uma das principais iniciativas é o

projeto Tietê, que está na terceira

etapa e vai consumir US$ 1,05 bi-

lhão em investimentos para elevar

a coleta de esgoto de 85% para 87%

na Região Metropolitana de São

Paulo e aumentar de 72% para 84%

o índice de tratamento de esgoto

até 2015.
O monitoramento e tratamento

de bacias, lençóis freáticos e rios

para assegurar água potável ou seu

uso industrial ganham espaço na

agenda de governos, concessioná-

rias e empresas que têm no insu-

mo uma de suas principais maté-

rias-primas. Em Minas Gerais, a ba-

cia do rio das Velhas se tornou uma

das ações estruturantes do gover-

no estadual há sete anos. Entre

2003 e 2010, foi aplicado R$ 1,2 bi-

lhão em obras para melhorar a

qualidade da água no rio. Em

1999, menos de 2% do esgoto cole-

tado na região da bacia do rio das

Velhas era tratado. Em 2009, o vo-

lume tratado chegou a 68%. A re-

cuperação da qualidade das águas

do rio, próximo à região metropo-

litana de Minas, permitiu a volta

dos peixes, dado constatado pelo

sistema de biomonitoramento

realizado pela Universidade Fede-

ral de Minas Gerais (UFMG).

Brasil ainda está atrasado no tratamento de esgotos

De São Paulo

Em pleno século XXI, ter acesso

à rede de saneamento básico ainda

é um sonho distante para milhões

de brasileiros pelos quatro cantos

do país, que está muito longe de

chegar à universalização dos servi-

ços de coleta e tratamento de esgo-

to. Mais da metade da população

continua sem acesso à rede de co-

leta de dejetos, 8 milhões não têm

sequer banheiro em suas residên-

cias. Apenas 30% das residências

dispõem de sistemas de tratamen-

to de resíduos, pelos dados do IB-

é aberto é doença

na certa”, diz Édison Carlos, presi-

dente do Instituto Trata Brasil, que

realizou um estudo sobre o reflexo

das más condições de saneamento

básico sobre a saúde pública de 81

municípios brasileiros com mais

de 300 mil habitantes.

Divulgado no início do ano, o

estudo aponta que as diarreias

respondem por mais de metade

das doenças relacionadas ao sa-

neamento básico inadequado,

sendo que as crianças de até cinco

anos são as mais afetadas pela re-

de insuficiente de esgoto. Em

2008, foram internadas 67,3 mil

crianças dessa faixa etária por

diarreias, número que represen-

tou 61% de todas essas hospitali-

zações nas 81 cidades analisadas.

Além do reflexo sobre a saúde pú-

blica, o esgoto a céu aberto tem

impacto ambiental, poluindo

rios de regiões metropolitanas e

tornando o tratamento da água

mais elevado. “A situação brasilei-

ra é vergonhosa”, diz o consultor

e diretor do portal Tratamento de

Água, Eduardo Pacheco.

A situação é ainda mais dra-

mática nas regiões Norte e Nor-

deste. Se no Sudeste o percentual

de municípios com rede coletora

de esgoto chega a 95%, no Nor-

deste está em 45,7% e no Norte é

ainda menor: 13,4%. Os números

refletem o baixo volume de re-

cursos aplicados no setor, que,

embora estejam em crescimento

nos últimos anos, estão bem

abaixo das necessidades.

Entre 1995 a 2002, os investi-

mentos em saneamento chega-

ram à média anual de R$ 6,1 bi-

lhões, enquanto entre 2003 e

2009 ficaram em R$ 5,4 bilhões

por ano. Mantido o atual ritmo

de recursos, a universalização

dos serviços de água seria reali-

zada em 2039 – daqui a 28 anos

– e a rede coletora de esgotos

abrangeria todos os brasileiros

apenas em 2060, ou seja, demo-

raria ainda 49 anos para ser con-

cretizada. Estima-se que mais de

R$ 250 bilhões teriam de ser in-

vestidos para que esgoto a céu

aberto nas cidades fosse visto

apenas em no cinema.

Se o retrato do saneamento bá-

sico no Brasil é ruim, despontam

alguns exemplos de investimen-

tos em novas tecnologias e na

maior eficiência da rede coletora

de esgoto. No interior de São Pau-

lo, a Sanasa, companhia que atua

em Campinas, está investindo em

um projeto pioneiro no Brasil

que contempla um inovador pro-

cesso de membranas filtrantes,

polímeros que conseguem remo-

ver partículas sólidas, bactérias,

vírus, sais e até mesmo metais pe-

sados da água. A água provenien-

te do tratamento sairá com um

grau de pureza de 99,5%, compa-

tível com a qualidade necessária

do líquido para uso industrial.

Com o projeto, a empresa está de

olho em vender essa água de reú-

so para o abastecimento do polo

petroquímico de Paulínia. “O tra-

tamento de esgoto pode se trans-

formar em uma receita adicio-

nal”, afirma Pacheco. (R .R .)

Investimentos em

coleta e tratamento

de esgoto e na

gestão para

combate às perdas

ganham espaço na

agenda das

empresas e dos

governos. Por

Ro b e r to

Ro c k m a n n , para o

Va l o r , de São Paulo

plexo petroquímico, estudam-se

alternativas para ampliar o abaste-

cimento hídrico nos próximos

anos. “A obra deve atrair milhares

de pessoas e será preciso atender a

essa demanda futura.”

O problema de escassez não está

localizado apenas no Sudeste. Na

Bahia, o quadro não é diferente.

“Cada vez mais temos de buscar

água em locais mais distantes”, diz

Abelardo de Oliveira Filho, presi-

dente da Embasa, companhia esta-

dual baiana. Os mananciais de

Guanambi, no sudoeste do Estado,

estão perto do limite, o que fez a

empresa investir em um projeto de

R$ 100 milhões para construir

pouco mais de 230 quilômetros de

adutoras para buscar água no rio

São Francisco. Em Salvador, a água

é suprida por vários mananciais.

“Em um dos principais sistemas

para a região metropolitana, o cus-

to de captação por meio de 89 qui-

lômetros de adutoras chegou a R$

15 milhões em 2010 e está sendo

c r e s c e n t e”, afirma.

Nesse contexto, ganham espaço

na agenda das empresas e dos go-

vernos os investimentos em coleta

e tratamento de esgoto e no com-

bate às perdas. “Está cada vez mais

difícil obter novas fontes de água,

que está sendo captada em centros

distantes, o que encarece os custos.

O foco tem de ser na melhoria de

gestão, que tem um custo muito

mais baixo”, diz o consultor Airton

Sampaio Gomes, que faz trabalhos

para o Banco Mundial e concessio-

nárias da área de saneamento bási-

co. Segundo suas estimativas, as

perdas no sistema no Brasil che-

gam a R$ 7,4 bilhões em um ano.

“Mas a metodologia é conserva-

dora e o número pode ser maior”,

afirma. O índice de desperdício

nas empresas brasileiras está na

média em 39%, enquanto na Euro-

pa e nos EUA fica na casa dos 10% a

15%. No Japão, referência mundial,

o indicador está em 4%. No Norte

do país, as perdas chegam a mais

de 60%, por vazamentos e mau ge-

renciamento da rede. “Em alguns

Estados do Norte e Nordeste, cerca

de 85% das perdas são reais e 15%

são aparentes”, diz Gomes.

No jargão do setor, as perdas

reais correspondem ao volume de

água produzido que não chega ao

consumidor final e podem ocorrer

por vazamentos nas adutoras, re-

des de distribuição e reservatórios.

Já as perdas aparentes correspon-

dem ao volume de água produzi-

do que não é contabilizado pela

companhia de saneamento e de-

correm de erros na medição, frau-

des, ligações clandestinas e falhas

no cadastro comercial.

No Brasil, o menor índice de

perdas está na rede de distribuição

da S a b e s p, referência nacional e

que atende 365 municípios do Es-

tado de São Paulo. O indicador,

que há três anos estava em cerca de

30%, está em 26%, mas a meta é re-

duzi-lo até o fim da década, para

que chegue a 13%. “Esse é um esfor-

ço contínuo nosso”, diz a presiden-

te da empresa, Dilma Pena. Além

de investimentos na adoção de tec-

nologias inovadoras, a empresa

tem um acordo de cooperação téc-

nica com o Japão.

Em 2010, a Sabesp fechou acor-

do com a Companhia de Sanea-

mento de Alagoas (Casal), para

apoiar a redução de perdas em Ma-

ceió, capital do Estado. O índice de

desperdício de água da Casal, que

estava em 60% antes do acordo,

caiu para perto de 55% no fim de

2010. Este ano, a expectativa é de

que chegue a 45%, o que aumenta-

rá, por sua vez, o caixa da conces-

sionária estadual alagoana.

Empresas e Estados procuram

investir mais na rede de esgoto,

uma forma de reduzir o lançamen-

to de dejetos nos rios e assegurar

no futuro melhores fontes hídri-

cas. Em São Paulo, a Sabesp traba-

lha em um dos maiores projetos

do país. A meta da concessionária

é universalizar os serviços de água

P
rivilegiado por possuir

pouco mais de 10% da

água doce encontrada

no planeta, o Brasil não

está livre de enfrentar desafios

para assegurar o abastecimento

contínuo do insumo nos próxi-

mos anos. Grande parte das re-

servas disponíveis de água está

concentrada na Bacia Amazônia,

enquanto em regiões metropoli-

tanas do Sudeste e Nordeste al-

gumas áreas apresentam escas-

sez do insumo. O tema desperta

cada vez mais atenção de empre-

sas e governos em relação à ges-

tão dos recursos hídricos.

Segunda maior economia do

Brasil, o Rio de Janeiro atua com fo-

co na proteção e recuperação dos

mananciais, para buscar assegurar

o abastecimento futuro. Também

tem trabalhado na cobrança do

uso de água, que resultou, em

2010, na arrecadação de R$ 33 mi-

lhões, sendo que parte do dinheiro

é usada em obras de tratamento de

esgoto. Em algumas regiões flumi-

nenses, já há escassez.

“Cerca de 20% da disponibilida-

de do Estado convive com situação

de estresse”, diz a presidente do

Instituto Estadual do Ambiente

(Inea), Marilene Ramos. No entor-

no da cidade de Itaboraí, onde a

Pe t r o b r a s irá construir um com-
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Especial Água, p. F7. 




