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De olho na água, 
na escola

Alunos do Centro Educacional Panisset da Silva,
de São Gonçalo (RJ), desenvolveram um projeto de
conscientização para a economia de água em setem-
bro do ano passado. As turmas do sexto ano criaram
músicas sobre a questão da água e usaram o labora-
tório de informática para digitá-las. Nas aulas de
ciências, utilizaram massa de modelar para mostrar
a importância da água, principalmente na vida dos
animais.

Munidos das suas criações, eles fizeram apresen-
tações das músicas para as turmas de educação in-
fantil e do primeiro ano da escola.

Para tanto, tiveram a supervisão dos seus profes-
sores que, para 2012, esperam fazer um levantamen-
to do consumo da água, confiantes que ficaram com
os resultados do projeto: alunos mais conscientes
sobre o uso e a importância de se economizar água
tanto na escola quanto em suas casas.

Assim como esses alunos e seus professores, mui-
tos outros de escolas de vários estados brasileiros
participam do programa Água na Escola (www.agua-
naescola.org.br) com projetos criativos, mas tam-
bém práticos, como identificar vazamentos e fazer
leitura diária do hidrômetro. 

USO RACIONAL E CONSERVAÇÃO DOS RIOS
O programa Água na Escola foi criado pela ONG

Água e Cidade (www.aguaecidade.org.br), constituída
na data em que se comemora o Dia Mundial da Água,
em 22 de março de 2000, na cidade de Curitiba (PR).

Para se ter ideia do alcance do programa, até no-
vembro de 2011, a ONG divulgou a participação de
97 escolas (em 41 cidades de 12 estados), reunindo
mais de 12.500 alunos da 5ª. série (6º. ano). 

A organização se refere aos professores e alunos
que integram o programa Água na Escola como "vo-
luntários da água", pois, sem dúvida, são eles os
multiplicadores das noções de consumo consciente
e não desperdício, bem como da preservação de nas-
centes e conservação dos rios. Assim, formam um
contingente de voluntários em defesa da água.

Por isso mesmo, a Água e Cidade também cuida
da formação continuada de professores, promoven-
do cursos para aqueles que atuam no Ensino Funda-
mental e Ensino Médio; produz material didático,
como o manual do professor e revistas em quadri-
nhos para os alunos; promove visitas de alunos do
Ensino Médio a laboratórios de pesquisa e estações
de tratamento de água e esgoto e ainda incentiva as
escolas para que realizem feiras anuais sobre a água
para os seus alunos.

A ONG tem o apoio de empresas mantenedoras,
mas o sucesso do programa depende do envolvi-
mento das secretarias municipais ou estaduais de
Educação e da participação efetiva dos professores.
Apenas os professores capacitados e as escolas parti-
cipantes, que se inscrevem no programa, recebem o
material necessário para o seu desenvolvimento. Por
sinal, as inscrições para 2012 já estão abertas.

NECESSIDADE DE SANEAMENTO
A questão da água está atrelada a outro tema de

grande importância para o país e que necessita de
medidas urgentes: o saneamento. O Atlas do Sanea-
mento Básico do Brasil, divulgado pelo IBGE em ou-
tubro de 2011, com base em pesquisa realizada em
2008, mostrou que estamos longe de uma coleta de
esgoto razoável, além de grande discrepância de nú-
meros entre as regiões brasileiras.

Cerca de 30% dos municípios brasileiros davam
tratamento adequado ao esgoto, o que corresponde
a pouco mais de 1.500 municípios. Se considerarmos
que o país possui 5.564 municípios, a situação geral
era e continua precária.

Uma análise a partir do número de domicílios
com acesso à rede de esgoto é igualmente desanima-
dora. A pesquisa dava o total de 45,87% de domicí-
lios, ou seja, menos da metade da população.

São Paulo ainda é o estado que possui mais muni-
cípios com tratamento de esgoto. No entanto, um
dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo ainda
despeja os seus detritos no Rio Pinheiros.

Água e saneamento serão temas a se debater na
Rio+20, a conferência mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável a ser realizada em junho próximo.
Esperamos que o país avance em soluções. Enquan-
to isso, os alunos participantes do programa Água na
Escola fazem uma beleza de lição de casa.
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RESPONSABILIDADE

* Homenagem a Engel Paschoal (7/11/1945 a 31/3/2010), jornalista
e escritor, criador desta coluna.
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O
setor de Tecnolo-
gia da Informa-
ção (TI) é prova-
velmente o que
mais cresce no

mundo . Economistas e analis-
tas acreditam que o desenvolvi-
mento da área foi responsável
pelo boom econômico ao redor
do mundo na década de 90. Ta-
xas de crescimento anuais de
15% a 20%, em empresas de
hardware e software, têm sido
consideradas normais por qua-
se 20 anos. Nichos específicos
evoluem ainda mais rapida-
mente, como por exemplo, a
terceirização no mercado glo-
bal, cobrindo serviços de har-
dware e software, que apresen-
taram taxas de crescimento da
ordem de 25% ao ano de 1997 a
2002 e faturamento de US$ 248
bilhões no período, de acordo
com o consultor Marcelo Tsu-
guio Okano. Com esse cresci-
mento, cada vez mais empresas
de hardware e software vêem as
médias e pequenas empresas
como novo e atraente recepto-
res desse mercado, a ponto de
desenvolverem para elas linhas
diversificadas de produtos.

O uso de computadores nas
empresas tem sido cada vez
mais freqüente devido a capaci-
dade de armazenar, processar e
disponibilizar dados. Isto leva à
necessidade de confiabilidade
por parte do ambiente de TI, à
necessidade de acelerar a con-
solidação dos resultados e de
maior desempenho em meio à
competição globalizada.

A TI é, atualmente, um dos
aspectos primordiais na refor-
mulação das organizações, –
daí a necessidades de elevados
investimentos nas áreas de in-
formática e comunicação, ge-
rando vantagem competitiva e
outros benefícios estratégicos
às organizações. 

Para quem deseja iniciar no
mercado, Okano – professor
de pós-graduação em redes da
Faculdade de Informática e
Administração Paulista (FIAP)

– diz que o primeiro passo é
entender que em algum mo-
mento de uma forma ou de
outra a empresa estará lidan-
do seres humanos. “Por isso,
invista parte do aprendizado
para entender realmente co-
mo se relacionar melhor com
as pessoas e como adquirir ex-
celência no atendimento ao
cliente, fornecedor e funcio-
nários. Ofereça serviço de
qualidade, atenda com exce-
lência e dê feedback para o
cliente”, orienta.

O feedback nada mais é do
que o retorno para cliente e
fornecedor: informe se o servi-
ço ou a entrega irá atrasar;
mantenha seu cliente a par do
que está acontecendo e ele lhe
agradecerá por isso. Okano ex-
plica que neste ramo não há
nada pior do que o cliente fi-
car alienado sem saber quan-
do você irá entregar ou termi-
nar o serviço. “Efetue os paga-
mentos em dia tanto para seus
funcionários como para com
os seus fornecedores. Isto con-
tribui para o clima saudável de
trabalho. Procure cumprir
com tudo aquilo que você se
propôs a fazer, cumpra com os
prazos estabelecidos e busque
sempre minimizar erros de es-
timativas de prazos. Monte
um plano de negócios, seja um

profissional de informática al-
tamente qualificado e o di-
nheiro virá com o tempo”, afir-
ma o consultor.

Há cinco anos no mercado, a
Soultech buscou parceria na
Ásia para importar e distribuir
eletroeletrônicos e portáteis no
mercado brasileiro de varejo.
Com foco em grandes contas na
Região Nordeste, a empresa se
desenvolveu com crescimento
médio de 50% ao ano. Em 2011,
conta o sócio-fundador Marce-
lo Magalhães, ficou decidido
que o mercado de informática
seria o segundo passo. Esta de-
cisão foi estimulada pela chega-
da do sócio Rafael Montello,
oriundo do setor.

De acordo com Montello, na
última década o mercado de in-
formática registrou crescimen-
to annual de dois dígitos. Na
sua opinião, o crescimento é
consistente. “Não podemos fa-
lar de crescimento econômico
sem falar de tecnologia, que
hoje está diretamente ligada ao
desenvolvimento do País. As-
sim, a demanda por produtos
de informática tem crescido na
mesma proporção do cresci-
mento brasileiro. Sem esquecer
também do aumento do poder
aquisitivo da população e da
entrada da classe C no mercado
de consumo. Esses fatores fize-

ram a demanda explodir nos
últimos anos gerando em al-
guns casos, demanda maior
que a oferta de produtos”, conta
o sócio da Soultech.

A concentração das ativida-
des no Nordeste, em princípio,
é consequência direta da cons-
tatação, por meio de pesquisa,
de que aquela Região apresenta
lacunas ainda por serem preen-
chidas. Algumas se repetem em
outra partes do Brasil. “Foram
observadas falhas de atendi-
mento em várias regiões do Bra-
sil e esses nichos, ainda pouco
explorados, serão o nosso foco
principal durante o ano de
2012”, asssinala Montello.

Mesmo com a forte concor-
rência, o executivo ressalta ha-
ver ainda muito espaço. “O Bra-
sil hoje é o terceiro maior mer-
cado de tecnologia do mundo,
perdendo apenas para a China
e Estados Unidos. A diferença é
que nós ainda não estamos
nem perto do grau de maturi-
dade. Com a enxurrada de no-
vas tecnologias como tablets,
smartphones e os ultra books,
abre-se novo leque de opções
para quem decidir apostar nes-
te segmento. Experimentamos
crescimento de 48% em 2011,
dentro da média realizada des-
de a fundação da empresa. E
para este ano, estamos muito
otimistas e pretendemos cres-
cer  60% com o novo mix de
produtos e a pulverização da
nossa carteira de clientes”, frisa.

VALORIZAR O CLIENTE. A Newlink
foi inaugurada e nesses quase 3
anos exibe portfólio com mais
de 200 itens à disposição do
mercado nacional. São câmeras
e filmadoras digitais, periféricos
para computadores e note-
books, caixas de som, entre ou-
tros itens caracterizados pela al-
ta qualidade, inovação, design
diferenciado e preço competiti-
vo, garante o diretor comercial,
Leandro Murachovsky. “Esta-
mos sempre atentos às expecta-
tivas dos consumidores e nos
empenhamos não apenas em
atendê-los, mas também em
nos antecipar a estes desejos. Is-
so é possível por que mantemos
canal de comunicação bastante
dinâmico e transparente com
nossos clientes e distribuidores,
o que nos ajuda a identificar
com rapidez quais são as tecno-
logias mais valorizadas pelo
mercado”, diz. Além do lança-
mento constante de produtos, a
empresa oferece suporte aos
clientes. Para 2012, a expectati-
va é superar em 50% a receita do
ano passado.

A Integris está no mercado
há 3 anos produzindo e distri-
buindo acessórios para o ra-
mo da informática e dos ga-
mes. Focada em hardware,
também comercializa acessó-
rios de informática que natu-
ralmente se fazem necessários
no uso de notebooks e tablets.
De acordo com a gerente co-
mercial, Tatiana Mancini, o
inicio foi um grande aprendi-
zado, criando relações de
mercado, planejando estraté-
gias em cima de desenvolvi-
mento de produtos, e na qua-
lificação de atendimento. “O
retorno foi imediato. Com
bom trabalho de equipe, alia-
do a comunicação e marke-
ting mais  produtos com dife-
renciação de mercado, já te-
mos forte aceitação. Vemos
grandes oportunidades de
crescimento”, declara Tatiana.

De acordo com ela, em 2011
a Integris cresceu 56% compa-
rado a 2010. “A meta para este
ano é crescermos, pelo menos
50%, em relação ao ano passa-
do. E temos condições de ir
além. Já estamos num movi-
mento crescente dentro do
mercado”, ressalta a executiva. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Um dos setores que mais crescem no 
mundo, empresas brasileiras faturaram US$ 248 bilhões nos últimos cinco anos

Montello e Magalhães esperam crescer 60% em 2012

DIVULGAÇÃO

TI projeta vigoroso 
crescimento este ano
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