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RESUMO 

 

A produção de bens e serviços gera reconhecido impacto nos recursos naturais 

e, por consequência, em sua quantidade e qualidade. Ao passo que os recursos 

tornam-se escassos, a gestão profissional de projetos contribui para a execução 

eficiente e eficaz de diversas atividades, gerando benefícios para as organizações 

produtivas e para toda a sociedade. O reúso da água representa alternativa 

tecnológica para reduzir o impacto dos empreendimentos sobre o ciclo hidrológico e, 

portanto, reduzir a Pegada Hídrica (ISO 14.046) dos mesmos. Diante disso, o 

presente estudo tem como objetivo utilizar os conhecimentos em gerenciamento de 

stakeholders para ampliar a carteira de clientes de consultorias através da 

comercialização de projetos de reúso de água. Para alcançar o objetivo do estudo 

foram utilizadas as seguintes metodologias: pesquisa secundária, inventário de 

stakeholders e opinião especializada. Foi possível constatar inúmeros casos de 

sucesso no reúso da água em diversos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Foi possível ainda, demonstrar que as ferramentas destacadas por esta pesquisa 

podem ser utilizadas como uma abordagem inicial e rápida para o processo de 

identificação das partes interessadas do projeto. A pesquisa confirmou, portanto, 

que as boas práticas descritas no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos (Guia PMBOK®) do Project Management Instituto (PMI) podem auxiliar 

consultorias na ampliação de suas carteiras de clientes. 

 

Palavras Chave: Gestão dos Recursos Hídricos, Reuso de água, 

Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The production of goods and services generates recognized impact on natural 

resources, and consequently in its quantity and quality. While resources become 

scarce, professional project management contributes to the efficient and effective 

implementation of various activities, generating benefit for productive organizations 

and the whole society. Water reuse is a technological alternative to reduce the impact 

of projects on the hydrological cycle and thus reduce the Water Footprint (ISO 

14,046). The present study aims to use the expertise in stakeholder management to 

expand the customer base of consultants by selling water reuse projects. To achieve 

the purpose of the study, the following methodologies were used: secondary 

research, stakeholders’ inventory and expert opinion. It was observed numerous 

successful cases in water reuse in several developed and developing countries. It 

was also possible to show that the tools highlighted by this research can be used as 

an initial and rapid approach to the process of identifying project stakeholders. This 

study confirmed that the best practices described in the Project Management Book of 

Knowledge (PMBOK® Guide) of the Project Management Institute (PMI) can assist 

consultants in expanding their client portfolio. 

 

Key Words: Water Resources Management, Water reuse, Project 

Management, Stakeholders Management. 
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INTRODUÇÃO  

 

Desde a primeira revolução industrial até a presente data, a utilização dos 

recursos naturais tem se intensificado de maneira considerável e trazido graves 

consequências para o equilíbrio ecológico do Planeta Terra. Além de prejudicar as 

relações ecológicas, a excessiva utilização dos recursos naturais tem impactado o 

rendimento de sistemas produtivos. Diante destas preocupações, a sociedade tem 

se organizado e buscado soluções. Trinta anos após a criação da Organização das 

Nações Unidas, ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Nesta oportunidade, 

debateram-se temas como o tamanho da população mundial, a poluição atmosférica 

e a utilização dos recursos naturais. 

Quarenta e três anos após Estocolmo, a sociedade reuniu-se novamente em 

Paris, França, para a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes 

no Protocolo de Quioto (MOP-11). Buscou-se alcançar novo acordo internacional 

sobre o clima, aplicável a todos os países signatários, objetivando manter o 

aquecimento global abaixo dos 2°C (Fonte: https://nacoesunidas.org/cop21/). 

Além das questões climáticas, existe grande preocupação com relação à 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos devido ao seu papel central na 

sobrevivência de inúmeras espécies, bem como por este ser um input crucial para, 

praticamente, todos os processos produtivos. Durante a COP-21, a UN-Water e 

demais stakeholders debateram sobre as possíveis consequências do aquecimento 

global sobre os recursos hídricos. Concluíram que os impactos da mudança 

climática serão sentidos, principalmente, no ciclo hidrológico e exigem liderança 

política e adaptação para uma perspectiva de longo prazo (Fonte: 

http://www.unwater.org/news-events/news-details/en/c/358190/). 

O reúso da água representa alternativa tecnológica para reduzir o impacto dos 

empreendimentos sobre o ciclo hidrológico e, portanto, reduzir a Pegada Hídrica 

(ISO 14.046) dos mesmos. Além da adequação dos processos produtivos para o 

reúso de água, no final da década de 90 iniciou-se um movimento para que as 

edificações e a cadeia da construção civil preservassem o meio ambiente, sendo o 

Brasil um dos lideres deste mercado. 
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A maior e mais antiga certificação ambiental para construções chama-se 

certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), trata-se de um 

sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações, 

utilizado em 143 países (Fonte: http://www.gbcbrasil.org.br/sobre-certificado.php). A 

certificação foi criada nos Estados Unidos da América (EUA), em 1999, pelo United 

States Green Buildign Concil (USGBC). O GBC Brasil possui mais de 850 membros, 

existindo mais de 1.000 empreendimentos registrados (Fonte: 

http://www.gbcbrasil.org.br/). De acordo com GBC Brasil, graças a sistemas 

inteligentes, os prédios com certificação aprimoram sua performance e conseguem 

reduzir o consumo de energia em 30%, o de água em 30% a 50%  e a geração de 

resíduo em 60% a 80% durante todo o empreendimento. 

Uma das categorias que é avaliada nesta certificação é o uso racional da água. 

Em construções certificadas, a água da chuva é valiosa, podendo gerar uma 

economia em torno de R$ 20.000,00 a R$ 25.000,00 por mês. Na reforma do 

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foram utilizados os parâmetros do LEED. A 

grande área de cobertura capta e armazena água pluvial para posterior utilização. A 

cobertura abriga, ainda, painéis fotovoltaicos capazes de gerar 2,5 megawatts de 

energia, valor aproximadamente equivalente ao consumo de duas mil residências. 

Existe também a certificação Selo AQUA, inspirada em modelo francês e 

adaptada para o Brasil. O Selo já foi concedido a mais de 160 empreendimentos no 

país. Outra certificação existente no Brasil é o Selo Azul, da Caixa Econômica 

Federal, que concede a certificação a construções que cumprem 19 recomendações 

obrigatórias. O selo está ganhando escala em função de sua aplicação nos 

empreendimentos populares financiados pelo Governo. De acordo com 

especialistas, o próprio mercado consumidor está cada vez mais exigente e busca 

instalações com esta concepção e eficiência. 

Diante da problemática apontada pela UN-Water e demais stakeholders 

participantes da COP-21, o presente estudo tem como objetivo utilizar os 

conhecimentos em gerenciamento de stakeholders para ampliar a carteira de 

clientes de consultorias através da comercialização de projetos de reúso de água. 

Para o alcance do objetivo proposto, o estudo foi estruturado da seguinte forma: 
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Capítulo 1 – aborda a fundamentação teórica utilizada no estudo, conceituando 

o Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK (5º Edição), o Reuso de Água 

(Crook, 1993) e entrevista pessoal. 

Capítulo 2 – endereça os casos de sucesso de adaptações corporativas para o 

reúso dos recursos hídricos. 

Capítulo 3 – realiza prospecção de novos clientes utilizando ferramentas do 

processo de identificação de Stakeholders: Inventário de Stakeholders e Opinião 

Especializada (PMBOK, 5º Edição). 

Capítulo 4 – conclui a respeito da importância do gerenciamento dos 

stakeholders para a ampliação da carteira de clientes para projetos de reúso de 

água. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Gerenciamento de Projetos  

 

De acordo com o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia 

PMBOK®) – Quinta Edição: 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 
ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles 
têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os 
objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque 
os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a 
necessidade do projeto deixar de existir. 

 

Para que o projeto alcance os objetivos traçados é necessário realizar a sua 

gerência, ou seja, aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 

suas atividades visando atender os requisitos do projeto. O gerenciamento de 

projetos realiza-se por meio da aplicação e integração dos 47 processos de 

gerenciamento de projetos, congregados em cinco grupos de processos. Os cinco 

grupos são (PMBOK, 5º Edição) (Anexo 1): 

 Iniciação; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e controle; 

 Encerramento. 

 

Os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK® agrupam-

se em dez áreas de conhecimento diferentes. A área de conhecimento representa 

um conjunto de conceitos, termos e atividades que formam um campo profissional, 

campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de especialização. Todas as 

áreas de conhecimento são utilizadas na maior parte dos projetos, devendo a equipe 

do projeto utilizá-las de maneira adequada para os objetivos do projeto. As áreas de 

conhecimento são: Gerenciamento da integração do projeto, Gerenciamento do 

escopo do projeto, Gerenciamento do tempo do projeto, Gerenciamento dos custos 

do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto, Gerenciamento dos recursos 

humanos do projeto, Gerenciamento das comunicações do projeto, Gerenciamento 
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dos riscos do projeto, Gerenciamento das aquisições do projeto e Gerenciamento 

das partes interessadas do projeto.  

Para que o projeto obtenha sucesso, é fundamental que o gerente do projeto 

leve em consideração as partes interessadas (Anexo 2). De acordo com o PMBOK – 

Quinta Edição: 

Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode 
afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou 
resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar ativamente 
envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou 
negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto. As 
diferentes partes interessadas podem ter expectativas antagônicas que 
podem criar conflitos no âmbito do projeto. As partes interessadas também 
podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e sobre a equipe 
do projeto a fim de atingir um conjunto de resultados que atenda objetivos 
de negócios estratégicos, ou outras necessidades.  

 

Na Figura 1 é possível obter uma visão geral do gerenciamento das partes 

interessadas do projeto, também conhecida como Gerenciamento de Stakeholders. 

Visando a prospecção de novos clientes, esta pesquisa focará, principalmente, em 

ferramentas e técnicas relacionadas a esta área de conhecimento, utilizadas para 

identificar as partes interessadas. Serão utilizadas as ferramentas e técnicas: análise 

das partes interessadas e opinião especializada. 
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Figura 1 -  Partes interessadas no projeto de acordo com PMBOK (5º Edição) com destaque 

para a ferramenta utilizada para a prospecção de novos clientes.
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1.2 Reúso de Água 

 

O reúso vem sendo praticado há muitos anos por países desenvolvidos, que o 

fazem de diferentes maneiras. Nos Estados Unidos (EUA), por exemplo, desde 1906 

ocorre o reúso do efluente de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) para 

agricultura. A Califórnia possui longa experiência no tema, desenvolvendo suas 

primeiras regulamentações em torno de 1918. Não apenas nos EUA, mas em muitos 

outros países industrializados a irrigação de culturas é a principal forma de reúso da 

água (CARRARA e BRESAOLA Jr, 2010). Posteriormente, a empregabilidade do 

reúso evoluiu para recuperação de áreas degradadas, recarga de aquíferos, 

contenção de cheias, dentre outros. 

Alguns modelos de reúso são (Crook, 1993): 

 Irrigação paisagística; 

 Irrigação de campos para cultivos; 

 Usos industriais; 

 Recargas de aquíferos; 

 Usos urbanos não potáveis; 

 Represamentos; 

 Finalidades ambientais; 

 Usos diversos. 

Em entrevista pessoal, foram citados ainda outros três modelos de reúso:  

 Reuso potável indireto; 

 Reuso potável direto;  

 Reuso de externalidades industriais para uso potável. 
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CAPÍTULO 2: CASOS DE SUCESSO: ADAPTAÇÕES 

CORPORATIVAS PARA O REÚSO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

2.1 Introdução 

 

Ao longo do século XX, evoluíram formas de reúso com as mais diversas 

finalidades, como segurança hídrica e paisagismo.  Durante o período de cheia de 

seus rios, a Alemanha reusa o excesso de água estocando-o no lençol freático de 

modo a contribuir para a segurança hídrica do país. Após o tratamento por 

membranas, os EUA utiliza água de ETE em lagos artificiais para recreação de 

contato secundário (CNRH, Resolução no 357/2005).  

Em 2012, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA publicou a sua 

quarta versão das Diretrizes para Reuso de Água, mais concentrada no reúso da 

água de ETE Urbanos, porém contendo um capítulo com um grande número de 

casos sobre as mais diversas tipologias de reúso, e outro relatando as experiências 

internacionais (Fonte: http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/ P100FS7K.pdf). 

Nos últimos anos, a importância do reúso cresceu tanto que em 2012 a 

Academia Nacional de Ciências dos EUA concluiu um estudo intitulado "Reuso de 

água - Potencial para aumento do suprimento de água da nação através do reúso 

das águas residuais municipais", no qual considera até mesmo o potencial de reúso 

de água dos emissários submarinos (Fonte:  http://www.nap.edu/catalog/13303/ 

water-reuse-potential-for-expanding-the-nations-water-supply-through). 

De fato, a visibilidade do tema é tão grande que, em setembro de 2015, 

realizou-se nos EUA o XXX Simpósio Anual de Reuso de Água -  

https://www.watereuse.org/news-events/conferences/30th-annual-watereuse-

symposium/. 

 

2.2 Método: pesquisa secundária 

 

Foi realizada pesquisa secundária em livros, sites de instituições 

correlacionadas, artigos científicos, revistas e relatórios oficiais. 
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2.3 Resultados e discussão 

 

De acordo com os modelos de reúso apresentados por Crook (1993), é 

possível citar alguns casos de sucesso: 

 Irrigação paisagística 

Também conhecido como reúso de landscaping. A água é reutilizada em 

“parques, cemitérios, campos de golfe, faixas de domínio de autoestradas, campos 

universitários, cinturões verdes, gramados residenciais” (CROOK, 1993). 

 Irrigação de campos para cultivos 

Modalidade de reúso muitos utilizada nos EUA, onde ocorre o reúso do 

efluente de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) para “plantio de forrageiras e 

grãos, plantas alimentícias, viveiros, proteção contra geadas” (CROOK ,1993). 

 Usos industriais 

Alguns motivos fazem com que o reúso interno de água para refrigeração, 

alimentação de caldeiras, lavagem de gases, para água de processos e demais usos 

seja economicamente atrativo para o setor industrial, como: a escassez do recurso, 

o valor da outorga pelo uso da água e/ou o preço da água comprada da 

concessionária. Na década de 70, a França passou a condensar e reutilizar o vapor 

de água de refrigeração de seus equipamentos industriais. Em 2014, a Petrobras 

conquistou o Premio Firjan na categoria Água e Efluentes pelo sucesso do trabalho 

de minimização do uso de água e reúso de efluente em sua refinaria de Duque de 

Caxias (REDUC) (Fonte: www.petrobras.com.br). Empresas como a Acquabrasilis 

são capazes de oferecer soluções de engenharia para reúso interno de água na 

indústria. 

Nesta categoria está o reúso de água de ETE para fins industriais, o Aquapolo 

(Fonte: www.aquapolo.com.br) (Anexo 3) pode ser citado como exemplo, um projeto 

da Sabesp com a Odebrecht. No futuro próximo, este espectro vai se ampliar muito –  

o preço da água da concessionária é tão alto que o reúso interno passa a ser 

economicamente viável. 

Em matéria publicada pelo Diário do Vale, em março de 2015, o presidente do 

sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) afirmou ser 

fundamental que as empresas adotem sistemas de economia de água em função da 

http://www.aquapolo.com.br/
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crise hídrica. A Firjan divulgou os resultados de pesquisa realizada recentemente 

pela instituição com 487 empresas do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa apontou 

que 30,6% delas experimentam problemas em decorrência do baixo nível nos 

reservatórios de água (Fonte: http://diariodovale.com.br/politica/reuso-de-agua-em-

empresas-e-debatido-pela-firjan-durante-encontro-em-barra-mansa/). 

Essas empresas empregam aproximadamente 60 mil trabalhadores, o que 

representa cerca de 15% dos empregos industriais fluminenses. A pesquisa 

evidenciou, ainda, que nos últimos dois anos, 56,7% das empresas do estado vêm 

adotando medidas sustentáveis, reduzindo por consequência, em 25,6% o uso de 

água. De acordo com o presidente do sistema Firjan, esta realidade evidencia o 

quão relevante é a adoção de medidas sustentáveis por parte das empresas. 

No período da divulgação da matéria, duas indústrias da região foram 

homenageadas por implementarem projetos de reúso de água: a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e Saint-Gobain Canalização. A CSN reusa cerca de 92% 

de sua água, quantidade capaz de abastecer uma cidade com 14 milhões de 

habitantes. De acordo com o gerente geral de Meio Ambiente da CSN, a empresa 

retorna 7% de água tratada para o rio. Ou seja, durante o processo de produção, 

gasta apenas 1%. O diretor geral da Saint-Gobain informou que a empresa reutiliza 

90% da água. 

Existem empresas que oferecem soluções para o reúso em pequena escala, 

como a Acqua Brasilis (shoppings, edifícios corporativos e mesmo residenciais - 

http://acquabrasilis.com.br/home/) e a Tecma - Tecnologia em Meio Ambiente 

(http://www.tecma-tecnologia.com.br/site/).  

 Recarga de aquífero 

Visando garantir a segurança hídrica, há décadas a Alemanha promove a 

recarga do lençol freático com função estratégica, e já em 1970 esta estratégia 

compunha parte importante dos debates no país. Neste país, sistemas de drenagem 

urbana com áreas de detenção e infiltração, bombeiam água pluvial para 

reservatórios, que posteriormente promovem a recarga do lençol freático. O 

excedente volumétrico dos rios em época de cheia também são bombeados e 

infiltrados no lençol freático para fins de estocagem . Com isso, objetiva-se a recarga 

de aquíferos potáveis e o controle de recalques de subsolos (CROOK, 1993). 

 Usos urbanos não potáveis 
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Para Crook (1993), alguns exemplos são “irrigação paisagística, combate ao 

fogo, descarga de vasos sanitários, sistemas de ar-condicionado, lavagem de 

veículos, lavagem de ruas”. Edificações, como o Edifício Cidade Nova – Bracor 

(LEED CS), no Rio de Janeiro, e Banco Real Agência Bancaria Granja Viana (LEED 

NC), em São Paulo, possuem certificação LEED e reaproveitam a água para uso 

urbano não potável (Fonte: http://www.gbcbrasil.org.br/empreendimentos-leed.php). 

 Represamentos 

Ornamentais e recreacionais. 

 Finalidades ambientais 

Aumento da vazão de cursos de água, aplicação em áreas de pântanos, 

alagados, indústrias de pesca. 

 Usos diversos 

Aquicultura, fabricação de gelo, construções, controle de poeira. 

 Reúso potável indireto 

Neste processo, o efluente é tratado em ETE e posteriormente estocado em 

enormes reservatórios ou dentro de um lago ou no subsolo. Em seguida realizam-se 

análises físico-químicas até que não exista contaminação. Após o cumprimento dos 

padrões exigidos pela legislação pertinente, a água segue para a Estação de 

Tratamento de Água (ETA). Esta modalidade de reúso se tornou possível devido aos 

avanços tecnológicos que viabilizaram o investimento em estações de tratamento 

mais sofisticadas (Fonte: www.amtaorg.com). 

 Reúso potável direto  

O primeiro país a utilizar esta tipologia de reúso foram os EUA, no Texas. 

(Technology based). Na Califórnia já é realizado o reúso indireto há anos, já o reúso 

direto de efluentes urbanos ainda deverá ser autorizado para fins de abastecimento 

de água potável devido ao avanço tecnológico das membranas filtrantes. 

 Reúso de externalidades industriais para uso potável  

Existe a possibilidade de reúso de águas ácidas oriundas da mineração de 

carvão. Na África do Sul, a empresa Anglo American buscou solução para suas 

externalidades. Uma das consequências da mineração de carvão é drenagem ácida 

de mina, ou escoamento de águas ácidas de minas. Se não for gerida com cuidado, 
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pode ocorrer contaminação de aquíferos e bacias hidrográficas. As empresas devem 

cumprir as rigorosas normas impostas pelo Governo da África do Sul para tratá-las, 

regulamentos estes que se estendem em perpetuidade, para além da vida produtiva 

de uma mina. O funcionamento da mina subterrânea gera cerca de 140 milhões de 

metros cúbicos de água que requerem tratamento. 

Uma vez que as províncias de Mpumalanga e Emalahleni enfrentam grave 

escassez de água potável, a Anglo American vislumbrou a oportunidade de utilizar 

um subproduto de seus processos de produção para agregar valor social e 

empresarial. A empresa optou por tratar a água ácida para padrões de potabilidade 

e disponibilizá-la para o município local. Com a planta em operação, a Anglo 

American é capaz de satisfazer 12% das necessidades diárias de água do 

município, gerando 25-30 milhões de litros por dia (Fonte: 

https://sharedvalue.org/groups/anglo-american-emalahleni-water-reclamation-plant). 

 

2.4 Conclusões 

 

No Brasil, grandes usuários de água, como a Petrobras e o Polo Petroquímico 

da Região do ABC Paulista, já realizam reúso industrial de água. O Aquapolo, por 

exemplo, é o maior empreendimento para a produção de água de reúso industrial na 

América do Sul, e o quinto maior do planeta, fornecendo 650 litros/segundo de água 

de reúso para o Polo Petroquímico da Região do ABC. O que equivale ao 

abastecimento de 500 mil habitantes, ou seja, porte equivalente à cidade de Santos 

(Fonte: http://www.aquapolo.com.br/quem-somos/sobre-o-aquapolo/). 

Além de sites industriais, as edificações também possuem grande potencial 

para o reúso de água e representam um bom mercado para empresas certificadoras. 

O Brasil destaca-se como importante parte deste mercado. 

Evidencia-se, portanto, que o reúso é uma realidade no mercado nacional e 

deve aumentar em função da escassez regional e do alto preço da água no Brasil. 

Este cenário aumentará a carteira de clientes para empresas que atuam em áreas 

de consultoria. 
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CAPÍTULO 3: AMPLIAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES ATRAVÉS 

DO GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

3.1 Introdução 

 

Diante de um mercado potencial para o reúso da água no Brasil, verifica-se a 

possibilidade de ampliação da carteira de clientes de muitas consultorias. Novos 

sites industriais estão sendo implantados e os existentes, adaptados. Em 2015 a 

primeira fábrica da Jeep fora dos Estados Unidos foi inaugurada em Goiana (PE), 

demandando R$ 7 bilhões em investimentos e com capacidade para produzir 250 mil 

carros. A fábrica opera adotando o conceito de internet industrial para aumentar sua 

velocidade de produção, ao passo que reduz o consumo de energia e sua Pegada 

Hídrica (ISO 14.046) por meio de um sistema de reutilização de água modelo na 

América Latina, capaz de realizar o reúso de 98% da água (Fonte: 

http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2015-04-28/jeep-inaugura-primeira-fabrica-

fora-dos-estados-unidos.html, 2016). 

 

3.2 Método: Inventário de Stakeholders e Opinião Especializada 

 

Para prospectar novos clientes, as empresas de consultoria podem utilizar a 

ferramenta Inventário de Stakeholders, utilizada no processo de Identificação de 

Stakeholders (PMBOK, 5º Edição). A ferramenta consiste na itemização e descrição 

dos stakeholders, na qualificação da expectativa dos mesmos com relação ao 

projeto (alta, média e baixa), na descrição das expectativas e dos requisitos de cada 

stakeholder. Para evidenciar a pertinência desta ferramenta para a prospecção de 

novos clientes, sua utilização será simulada a seguir. 

A ferramenta Opinião Especializada também foi utilizada para a prospecção de 

novos clientes. Para a coleta de informações, utilizou-se entrevista semiestruturada 

contendo dez perguntas. O consultor entrevistado possui 30 anos de experiência na 

área ambiental, atuando como consultor em diversas empresas de relevância 

nacional e internacional. Na década de 80, o especialista presidiu a Fundação 

Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), pertencente ao Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Algumas experiências profissionais são: Secretário de 
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Planejamento de Cabo Frio (RJ), Secretário de Meio Ambiente no Estado do Espírito 

Santo, integrante do Banco Mundial na Área de Gestão Ambiental. Ademais, possui 

graduação em Economia e Jornalismo e é Pós-Graduado em Biologia e Ecologia 

Humana. 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

Como se pode observar, a ferramenta, pertencente ao processo de 

Identificação de Stakeholders, é adequada para a prospecção de clientes, sendo 

capaz de sistematizar suas expectativas e requisitos com relação ao projeto (Quadro 

1). 

 

Quadro 1 - Utilização da ferramenta Inventário de Stakeholders para a prospecção de 
clientes.  (PMBOK, 5º Edição). 

Inventário de Stakeholders 

Item Descrição Expectativa / Requisitos 

1 Consumidor Alta 
Deseja minimizar a utilização dos recursos 

hídricos no processo produtivo. 

2 Prefeitura da cidade Média 
Espera não perder muita arrecadação pela 

diminuição do volume outorgado. 

3 Órgão Ambiental Alta 
Deseja que o reúso diminua o estresse hídrico 

na Bacia Hidrográfica. 

4 Cliente (contratante) Alta 

Deseja reduzir os custos com a outorga da 

água. 

Deseja melhorar sua imagem perante a 

sociedade. 

5 
Departamento 

financeiro do cliente 
Média 

Deseja que a planta de reúso não onere a 

margem de lucro. 

6 
Marketing e vendas do 

cliente 
Alta 

Deseja melhorar sua imagem perante a 

sociedade e conquistar novos clientes. 

7 
Diretoria executiva do 

cliente 
Alta 

Deseja o sucesso do projeto para evitar perda 

de market share. 



25 

 

 

8 Acionistas do cliente Alta 
Deseja aumentar as margens de lucro pela 

redução do custo de produção. 

9 
Equipe do projeto do 

cliente 
Alta Deseja reduzir os custos de produção. 

10 

Equipe do projeto da 

consultoria 

(contratada) 

Alta Deseja fechar o negócio. 

 

A ferramenta Opinião Especializada também demonstrou ser adequada para a 

prospecção de novos clientes, conforme evidenciam as respostas do especialista à 

entrevista semiestruturada descrita abaixo: 

 1) Existe demanda por projetos de reúso de água no Brasil? 

Sim, e essa demanda vem crescendo, e continuará crescendo, à medida que 

os preços cobrados pelas concessionárias aumentarem; que as fontes de água 

escassearem (em caso de captação direta de rios); ou por razões institucionais, 

como regulamentos que exijam a retenção de águas de chuva (existentes, mas 

quase nunca aplicados na cidade do Rio de Janeiro); ou por aspectos relacionados à 

valorização dos imóveis, o que é visível com o avanço da certificação verde e outros 

similares. 

Mas há que dividir esses projetos por segmentos - grandes indústrias que têm 

capacidade de avaliar aspectos relacionados ao custo-benefício do reúso na 

comparação com os custos de tratamento de efluentes para atingir padrões de 

lançamento - como aconteceu recentemente com a Companhia Siderúrgica Nacional 

-, ou por razões institucionais como pressões de órgãos ambientais e até padrões 

internacionais que possam afetar mais ou menos o valor das ações das empresas 

em bolsas de valores. Como exemplo desta última iniciativa, vale citar o NASDAQ 

com os seus índices de "economia verde" - https://indexes.nasdaqomx.com/ 

Home/Green. 

Já para as pequenas e médias empresas, os esforços são mais difíceis, tudo 

dependendo de sua percepção e de sua capacidade de gestão de recursos 

humanos.  Os proprietários ou administradores dessas empresas com alto consumo 

de água - centros comerciais (shoppings), redes de concessionárias de automóveis 

e mesmo edifícios corporativos - muitas vezes não têm informações sobre o 
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potencial de reúso de água em termos econômicos e financeiros e permanecem na 

inércia, supondo que o projeto lhes custará caro, e por aí afora.  

Ainda assim, é suficiente ver nas páginas de algumas das empresas que fazem 

esses projetos de menor porte, como por exemplo, a Acquabrasilis, para ver o 

quanto eles têm avançado em segmentos diversos. 

 

2) Em qual medida as empresas com operações produtivas no Brasil estão 

dispostas a adotar tecnologias de reúso de água? 

Todas com grande consumo de água e sistemas de ar condicionado centrais.  

A questão não está aí, mas na percepção, no grau de informação, na percepção do 

risco e no financiamento. 

Não é mais tão incomum a terceirização completa dos serviços, desde a etapa 

de elaboração dos projetos até a implantação e operação, com algo que o setor 

público denominaria PPP, o preço do metro cúbico da água tratada ao nível do reúso 

pretendido sendo atrelado ao preço da água das concessionárias, com um contrato 

do tipo take or pay de validade mínima de cinco anos. 

 

3) Existe obrigação legal para o reúso de água no Brasil? 

Em alguns municípios, como é o caso de Niterói, sim, ainda que as regras 

sejam tecnicamente frágeis. No caso do Município do Rio de Janeiro, existe a 

obrigação legal de retenção de água de chuva conforme o Decreto nº 23.940, de 30 

de janeiro de 2004, onde há uma cláusula dando a opção de reúso. 

 

4) Quantos clientes potenciais existem no Brasil? 

Seria preciso um estudo de mercado, que poderia ser simplificado se as 

federações da indústria e do comércio tivessem atuação mais agressiva, não 

limitada aos seminários sobre a realização das grandes atividades consumidoras de 

água ou se as concessionárias colaborassem minimamente, disponibilizando a sua 

base de clientes por tipo e classe de consumo.  Mas o universo é muito grande, 

sobretudo se considerarmos nosso significativo atraso tecnológico também nessa 

área, aliado às elevações sucessivas dos preços da água (lembrando que as 

concessionárias são sempre grandes consumidores de energia) e a própria 

escassez. 
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5) Quanto as empresas de consultoria que vendem projetos de implantação de 

reúso de água para empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte faturam 

em média a cada contrato fechado? 

No caso das empresas locais, de pequeno porte, elas não são empresas de 

capital aberto e não fornecem essas informações. Além disso, não é interessante 

para elas divulgar essas informações que só estimulariam a concorrência.  Mas há 

casos de ofertas de compra de carteiras ou venda de participação acionária de 

empresas locais para grupos estrangeiros. 

Já as grandes empresas de engenharia - em particular multinacionais - todas 

fazem projetos de reúso, desde estudos gerais, como os feitos pela Sabesp sobre o 

potencial de reúso dos efluentes de todas as suas estações de tratamento da região 

metropolitana, até projetos mais específicos. O primeiro estudo desse tipo foi 

contratado pela Sabesp no ano 2000 e os relatórios finais, que incluíam 

recomendações para melhorias operacionais, foram entregues em 2002. É com base 

nesses relatórios - cujos resultados nunca foram divulgados – que se constitui o 

Aquapolo.   

  

6) Existe tecnologia disponível no Brasil para a implantação de reúso de água 

em diversas tipologias de sites produtivos? 

Em grande parte, sim. Os sistemas centrais são em geral importados - como é 

o caso das membranas -, mas há representantes de diversos fabricantes de 

nacionalidades diferentes. A capacidade de especificar o que se deseja, dimensionar 

e fazer a montagem aqui resulta em redução significativa de custos, mas depende 

da boa engenharia local. 

 

7) Qual seria a qualificação necessária do corpo técnico da consultoria para 

elaborar e implementar projetos de reúso de água? 

Engenheiros sanitaristas, certamente, são um bom ponto de partida.  Mas é 

comum encontrar hidrólogos ou engenheiros químicos que se especializaram em 

reúso. Penso que o mais importante é a gestão - a capacidade de navegar no 

mercado e de selecionar a equipe, ou de planejar investimentos com a engenharia 

turn-key terceirizada ou mediante contratos de parceria. As taxas de retorno são 
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bastante altas e o pay-back, quando comparado com o preço da água das 

concessionárias, oscila entre 12 e 18 meses apenas. 

 

8) Qual é o custo de uma consultoria para elaborar e implementar projetos de 

reúso de água no Brasil? 

Depende do cliente. Se o cliente é a Sabesp ou uma grande indústria 

multinacional, a tendência é buscar uma empresa de engenharia multinacional 

apenas para elaborar o projeto. Nos casos de médio porte, pequenas empresas de 

engenharia nem sempre cobram pelo projeto conceitual com estimativas de custos, 

optando por fazer a proposta de entrega das estações e sistemas de tratamento e 

reúso turn-key. 

 

9) Quais são os principais casos de sucesso em reúso no Brasil? 

Um bom exemplo de grandes projetos - talvez o melhor do Brasil - é o CST, 

hoje Arcellor Mittal, que na década de 1980 já tinha excelentes projetos de reúso e a 

meta de atingir 95% de água de reúso http://tubarao.arcelormittal.com/ 

sustentabilidade/indicadores/. 

 

10) Quais são as empresas mais atrasadas com relação ao reúso de água e 

que, portanto, representariam clientes potenciais? 

Os maiores atrasos em reúso ainda estão na Petrobras e na Vale, em particular 

nas sete usinas da Região Metropolitana de Vitória. A CSN agiu tardiamente 

exatamente por falta de boa gestão de águas no Brasil, com preços irrisórios sendo 

cobrados pela captação direta e uso dos recursos captados com essas outorgas 

nunca transparentes. O valor das outorgas nunca está vinculado a qualquer plano de 

ação - com projetos, metas e orçamentos. 

 

11) Qual é a maturidade institucional do Brasil para o reúso de água?  

O Brasil está tão atrasado institucionalmente no reúso de água que não obriga 

grandes transportadores de água de uma bacia para outra - como minerodutos - a 

avaliarem a reúso de água no ponto de chegada e antes do lançamento em áreas 

costeiras em seus estudos de impacto ambiental.  
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 3.4 Conclusões 

 

O Inventário de Stakeholders apresentou-se com uma ferramenta corporativa 

interessante e ágil para a prospecção de novos clientes. Conforme ilustrado na 

Figura 1, existem outras ferramentas e técnicas capazes de identificar e aprofundar 

a relação entre os projetos e seus stakeholders (PMBOK, 5º Edição). Além da 

utilização de diversas ferramentas e técnicas, PMBOK recomenda como boa prática 

a elaboração do Plano de Gerenciamento de Stakeholders, visando aumentar as 

chances de sucesso dos projetos. 

A Opinião Especializada também comprovou ser uma ferramenta corporativa 

útil para a prospecção de novos clientes, uma vez que forneceu informações 

precisas sobre as demandas do mercado para o reúso de água e, por consequência, 

tornou mais clara a possibilidade de ampliar a carteira de clientes de consultorias. A 

opinião especializada apontou que a carteira de clientes pode ser ampliada pela 

incorporação de empreendimentos privados e instituições públicas devido ao atraso 

institucional brasileiro para o reúso de água. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

A produção de bens e serviços gera reconhecido impacto nos recursos naturais 

e, por consequência, em sua quantidade e qualidade. Ao passo que os recursos 

tornam-se escassos, a gestão profissional de projetos contribui para a execução 

eficiente e eficaz das atividades do projeto, gerando benefícios para as organizações 

produtivas e para toda a sociedade. 

Diante da escassez crônica e dos altos preços da água, seu reúso demonstrou 

ser uma alternativa viável para reduzir a Pegada Hídrica de diversos 

empreendimentos, reduzindo por consequência o custo produtivo e ampliando a 

margem de lucro. Foram constatados inúmeros casos de sucesso no reúso da água 

em diversos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Foi possível demonstrar que as ferramentas destacadas por esta pesquisa - 

Inventário de Stakeholders e Opinião Especializada – podem ser utilizadas como 

uma abordagem inicial e rápida para o processo de identificação das partes 

interessadas do projeto. Tal análise pode ser posteriormente detalhada e ampliada 

conforme a necessidade do gerente do projeto, recomendando-se a elaboração do 

plano de gerenciamento de stakeholders. A pesquisa confirmou, portanto, que as 

boas práticas descritas no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

(Guia PMBOK®) do Project Management Instituto (PMI) podem auxiliar consultorias 

na ampliação de suas carteiras de clientes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Processos de Gerenciamento de Projetos (Fonte: Guia PMBOK 5º Edição adaptado por Projetctlab). 
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ANEXO 2 - Partes Interessadas (PMBOK, 5º Edição). 

 
 
As partes interessadas do projeto incluem: 
 
• Patrocinador. Patrocinador é uma pessoa ou grupo que fornece recursos e 
suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo. O patrocinador 
pode ser externo ou interno em relação à organização do gerente de projetos. O 
patrocinador promove o projeto desde a sua concepção inicial até o seu 
encerramento. Isso inclui servir como porta-voz para os níveis mais altos de 
gerenciamento para angariar o suporte em toda a organização e promover os 
benefícios que o projeto proporciona. O patrocinador conduz o projeto através dos 
processos iniciais até a sua autorização formal e desempenha um papel significativo 
no desenvolvimento do escopo inicial e do termo de abertura. No caso das questões 
que estão além do controle do gerente do projeto, o patrocinador pode encaminhá-
las para níveis hierárquicos superiores. O patrocinador também pode se envolver em 
outras questões importantes, como a autorização de mudanças no escopo, análises 
de final de fase e decisões de continuação/cancelamento quando os riscos são 
particularmente altos. O patrocinador também garante uma transferência tranquila 
das entregas do projeto para os negócios da organização do solicitante após o 
encerramento do projeto. 
 
• Clientes e usuários. Os clientes são as pessoas ou organizações que aprovarão e 
gerenciarão o produto, serviço ou resultado do projeto. Os usuários são as pessoas 
ou organizações que usarão o produto, serviço ou resultado do projeto. Os clientes e 
usuários podem ser internos ou externos em relação à organização executora e 
também podem existir em múltiplos níveis. Por exemplo, os clientes de um novo 
produto farmacêutico podem incluir os médicos que o receitam, os pacientes que o 
utilizam e as empresas de seguro de saúde que pagam por ele. Em algumas áreas 
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de aplicação, os termos clientes e usuários são sinônimos, enquanto em outras, 
clientes se referem à entidade que adquire o produto do projeto e usuários são os 
que o utilizarão diretamente. 
 
• Vendedores. Vendedores, fornecedores, ou contratadas são empresas externas 
que assinam um contrato para fornecimento de componentes ou serviços 
necessários ao projeto. 
 
• Parceiros de negócios. Parceiros de negócios são organizações externas que 
têm uma relação especial com a empresa, às vezes obtida através de um processo 
de certificação. Os parceiros de negócios fornecem consultoria especializada ou 
desempenham um papel específico, como instalação, personalização, treinamento 
ou suporte. 
 
• Grupos organizacionais. Grupos organizacionais são as partes interessadas 
internas afetadas pelas atividades da equipe do projeto. Exemplos de diversos 
elementos de negócios de uma organização que podem ser afetados pelo projeto 
incluem marketing e vendas, recursos humanos, departamento jurídico, 
Departamento financeiro, operações, fabricação e atendimento ao cliente. Esses 
grupos apoiam o ambiente de negócios onde os projetos são executados e, assim 
sendo, são afetados pelas atividades do projeto. Como resultado, há geralmente 
uma interação significativa entre os diversos elementos de negócios de uma 
organização e a equipe do projeto à medida que trabalham juntos para atingir os 
objetivos do projeto. Esses grupos podem fornecer informações para os requisitos e 
aceitar entregas necessárias a uma transição tranquila para a produção ou 
operações relacionadas. 
 
• Gerentes funcionais. Gerentes funcionais são pessoas chave que desempenham 
uma função gerencial dentro de uma área administrativa ou funcional do negócio, 
como recursos humanos, finanças, contabilidade ou aquisições. Eles têm o seu 
próprio pessoal permanente para executar o trabalho contínuo e têm uma diretiva 
clara para gerenciar todas as tarefas dentro de sua área de responsabilidade 
funcional. O gerente funcional pode fornecer consultoria sobre determinado assunto 
ou serviços ao projeto. 
 
• Outras partes interessadas. Outras partes interessadas como entidades de 
aquisições, instituições financeiras, órgãos públicos reguladores, especialistas em 
áreas do conhecimento, consultores e outros, podem ter um interesse financeiro no 
projeto, contribuir com informações para o projeto, ou ter um interesse no resultado 
do mesmo. 
 



36 

 

 

ANEXO 3 - Processo do Aquapolo (Fonte: http://www.aquapolo.com.br/quem-somos/processo-aquapolo/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


