
Dicas e oportuniDaDes
para seu negócio

gestão
inteligente
Da água



a água nas eMpresas

apesar de nosso planeta ser composto por 70% de água, esse bem é mais escasso do que 
parece. pouco mais de 97% do total da água pertence aos oceanos, outros 2% estão presos 
nas calotas polares e geleiras. Finalmente, a água potável utilizada para consumo humano e 
industrial representa menos de 1% do total. 

esse cenário evidencia a necessidade de medidas de redução de consumo urgentes de todos os 
setores empresariais e das pessoas. por isso, apesar do momento ser de crise, há o crescimento 
de novas oportunidades para empreender e construir um país melhor.

neste guia você terá dicas sobre como diminuir o consumo de água na sua empresa por meio de um  
melhor aproveitamento e novas formas de captação, além de sugestões de empreendimentos que 
são promissores no cenário atual, visto que novos hábitos nasceram nos últimos meses. Boa leitura.

Dicas
as dicas descritas abaixo não são as únicas. É 
importante estar sempre atento às recomendações 
das instituições e organizações interessadas no 
tema, e também às tendências e novas tecnologias 
disponíveis no mercado. Quando o assunto é 
gestão da água, pequenas atitudes e práticas 
sustentáveis podem proporcionar grandes ganhos 
de economia e eficiência. Somente conhecendo 
seus problemas e fontes de desperdício que as 
melhores soluções vão aparecer. 

1. conscientize sua eQuipe

se você quiser economizar água, você terá que 
contar com a ajuda de seus colaboradores. 
De nada adianta investir em infraestrutura 
se as pessoas não estiverem dispostas ou 
preparadas para utilizá-la corretamente. por 
isso, é importante conscientizar funcionários e 
trabalhadores terceirizados que sua empresa 
é ambientalmente responsável e que atitudes 
coerentes são valorizadas. 

2. entenDa sua conta De água

a conta de água contém informações preciosas 
sobre sua empresa e o consumo em seus respectivos 
hidrômetros. assim, aprender a ler a conta pode 
ajudar a enxergar as fontes de desperdício e a 
evolução histórica do consumo de água, que 
ajudará a avaliar como sua empresa está lidando 
com a crise hídrica.

3. cuiDaDo coM o cHuVeiro

o chuveiro é um grande consumidor de água 
dentro de casas e empresas. assim, é importante 



9. use álcool eM gel

Verifique a possibilidade de substituir a 
utilização de água pelo álcool em gel, como 
alguns bares e restaurantes estão fazendo. 
É uma forma de economizar e atender 
à necessidade do cliente de higienizar-
se antes da alimentação. preste atenção 
nos prazos de validade, nas condições 
de armazenamento e no selo do inmetro, 
importantes para garantir a segurança 
sanitária de seu estabelecimento.

10. irrigação por gotejaMento

em vez da aspersão ou do pivô central, 
métodos de irrigação antigos e pouco 
eficientes, o gotejamento se mostra mais preciso 
e mais eficiente, pois atua diretamente no local 
adequado. avalie a possibilidade de substituir 
esses métodos tradicionais de irrigação em sua 
horta, lavoura ou jardim pelo gotejamento.

11. selos ecológicos

se você quer comprovar e legitimar seus 
avanços na redução de consumo de água, 
procure um selo ecológico. eles são concedidos 
mediante critérios específicos e têm aprovação, 
reconhecimento e prestígio mundial. Você 
pode certificar sua empresa inteira ou algum 
produto, conforme as regras do selo. por isso, 
procure quais são os selos ecológicos de seu 
setor e corra atrás para conquistá-los.

12. Manutenção preDial

uma das maiores fontes de desperdício de 
água nas empresas são as tubulações mal 

o empreendedor estar atento à utilização de 
seus aparelhos e pensar em formas de diminuir o 
consumo, como usar redutores de saída, caixas 
d´água separadas e sistemas de reaproveitamento 
da água.

4. suBstitua torneiras coMuns por 
teMporizaDas

Qual é a diferença? enquanto as torneiras 
tradicionais dependem da ação humana para 
serem fechadas, as temporizadas conseguem 
cortar a vazão com suas molas, reguladas de 
acordo com o tempo desejado de abertura. em 
um salão de beleza, que utiliza muita água em 
seu processo, essa ação pode representar uma 
ótima economia.

5. utilize Descargas ecológicas

elas têm um acionamento menor, que realiza 
a higiene simples, e um acionamento maior, 
que faz a higienização completa do vaso. o 
usuário pode escolher a melhor opção para 
sua utilização. em média, a economia de 
água gira em torno de 25% com as descargas 
ecológicas.

6. estaBeleça Metas De reDução

Caso sejam identificados possíveis desperdícios 
e/ou possibilidade de reduzir o consumo de 
água em sua empresa, uma boa alternativa é 
estabelecer metas para redução de consumo, 
oferecendo inclusive algum tipo de bonus ou 
premiação caso a meta seja atingida. 
É uma forma de conscientizar e mostrar a seus 
colaboradores os valores e objetivos de sua 
empresa, além de reduzir gastos.

7. Faça propaganDa

o empreendedor pode e deve comunicar 
suas ações de boa gestão da água e 
sustentabilidade. É importantíssimo se 
posicionar favoravelmente a essas bandeiras 
no mercado atual que valoriza empresas e 
empreendedores engajados. Mas lembre-se: 
de nada adiantam as ações de propaganda 
e marketing sem que ações concretas sejam 
desenvolvidas dentro de sua empresa.

8. Faça captaçÂo pluVial e utilize 
Àgua De reuso

se sua empresa tem espaço a ser aproveitado, 
uma fonte de redução de consumo é aproveitar 
a água da chuva, por meio dos sistemas de 
captação pluvial, como cisternas, por exemplo. 
essa água pode ser utilizada para limpeza 
predial, jardinagem e até para lavar roupas, 
ou seja, uma forma de reduzir a conta e deixar 
a água potável para fins mais sofisticados, 
como o consumo humano.

cuiDaDo coM a Dengue

o mosquito aedes aegypti pode utilizar a 

sua água armazenada para procriar e, como 

consequência, espalhar mais insetos pelo seu 

bairro. o mosquito é transmissor da dengue e 

de outras doenças perigosas. por isso, tampe 

seus reservatórios e informe-se sobre as formas 

de evitar a formação dos criadouros. o sebrae-

sp é o mais novo aliado da secretaria do estado 

da saúde de são paulo no combate à dengue. 

apoie nossa campanha: Quem empreende 

também ajuda a combater a dengue!



conservadas e medidores descalibrados. É importante que seja feita uma análise sobre a situação 
de suas instalações para prevenir vazamentos desnecessários. essa medida é boa para seu bolso, 
que gasta menos com água, e para o meio ambiente, que é menos exigido.

oportuniDaDes
enquanto alguns setores sofrem com a falta de água, outros crescem com as novas demandas 
que surgem. nosso intuito é mostrar as inúmeras possibilidades e oportunidades de negócios que 
podem ser exploradas. lembre-se de que, seja qual for seu objetivo no empreendimento, tudo deve 
começar com um bom plano de negócios, fundamental para a implantação de um novo projeto.

1. coMponentes De  instalações

com a alta procura por instalações hidráulicas há a necessidade de componentes como sifões, 
tubos, mangueiras, válvulas etc. como a concorrência nesse ramo é grande, o empreendedor 
deve trabalhar para se destacar no mercado. Reflita sobre os novos modos de uso nascidos na 
crise, adapte antigos modelos ou crie novos.

2. instalação De eQuipaMentos

A procura por soluções para a água faz com que o profissional que trabalha com instalação de 
equipamentos seja valorizado. É importante que o empreendedor tenha conhecimento em hidráulica 
e experiência no ramo, para resolver os problemas mais comuns no momento da instalação.

3. souVenirs e artesanato sustentáVeis

o empresário do mercado de souveniers ou artesanatos pode aproveitar o momento para 
diferenciar seus produtos. cresce cada dia mais o consumo de produtos que passam mensagens 
de engajamento sustentável e social. grandes empresas têm presenteado seus colaboradores 
com materiais promocionais como canecas, cadernos, camisetas, etc. que fazem referência à 
conservação dos recursos naturais e sustentabilidade.  

4. reDutores De Vazão

Muitas residências e empresas estão instalando redutores de vazão para consumirem menos 
água no banho ou na cozinha. para aproveitar essa demanda é necessário um espaço adequado 
para a produção e o conhecimento dos padrões hidráulicos. o serviço da instalação pode ser 
um diferencial para a venda.



5. álcool eM gel

o álcool em gel é muito utilizado por empresas 
que requerem um nível de higienização maior, 
como restaurantes, hospitais e farmácias. 
sua fabricação, armazenagem e transporte 
têm uma regulamentação específica, fique 
atento. para mais informações você deve 
consultar o site do inmetro (http://www.
inmetro.gov.br).

6. conteúDo lúDico

um tema recorrente nas escolas é a crise hídrica. 
por isso, elas estão ávidas por atividades que 
divirtam a criançada e eduquem em relação à 
eficiência. Esse é um cenário para grupos de 
teatro, artes plásticas e paisagistas mostrarem 
seu trabalho e criarem oficinas ou espetáculos 
que supram essa necessidade. É possível 
também trabalhar com adolescentes e adultos. 

7. laVageM a seco

como as pessoas vão continuar a lavar seus 
carros ou suas roupas delicadas? a água 
mais cara abre espaço para os serviços 
de lavagem a seco, que podem oferecer 
preços competitivos (não utilizam água) e 
conquistar os clientes. isso inclui também 
a produção de produtos especializados, 
entretanto, para essa atividade é necessário 
consultar a legislação da anvisa e demais 
órgão reguladores.

8. sisteMas De reuso e cisternas

Micro e pequenas empresas precisam de 
sistemas de reuso menos robustos e mais 

flexíveis por terem mais restrições de espaço 
e de finanças. Esses sistemas podem ser 
construídos em banheiros, cozinhas, lajes 
etc. a ideia é que os clientes não construam 
sistemas simples, improvisados e sem a 
devida atenção técnica, mas escolham um 
serviço profissional.

9. Filtros De água

Os filtros têm usos que vão desde a melhoria 
da água pluvial até o tratamento para água 
potável. Por isso, a indústria dos filtros pode 
aproveitar o momento em que novos hábitos 
surgem para crescer no mercado e inserir 
novos produtos, com diferenciais adaptados.

10. caixas D´água

a oportunidade parece óbvia, mas não é. 
lembre-se de que até o uso da caixa d´água 
está mudando nas residências e empresas. 
algumas pessoas estão improvisando com 
caixas separadas para o banho, como forma 
de não ultrapassar o limite de consumo. pessoas 
também instalam novas caixas para captação 
pluvial, aproveitando como podem o espaço 
de seus quintais.

11. VenDa De água

a alta do preço da água faz com que não 
seja hora de comprar, mas de vender. para 
isso, você deve estar atento aos padrões 
de qualidade em toda a cadeia produtiva 
e respeitar os padrões sanitários exigidos 
pelos órgãos competentes. É um mercado 
muito regulado, mas que neste momento 
oferece oportunidades de crescimento.

12. poços artesianos

Muitos condomínios e empresas estão recorrendo à perfuração de poços artesianos, a fim de 
evitar problemas com a falta de água e seu preço alto. atente-se que esse serviço deve ter 
sempre o aval da prefeitura e realizado por empresas regularizadas nos órgãos competentes.

13. sisteMas De MeDição inDepenDente

Muitos apartamentos mais antigos não registram o consumo da água por residência, mas somam a de 
todos e dividem igualmente. atualmente não é obrigatória a utilização de medidores independentes, 
mas sem dúvida cresce o número de pessoas interessadas. para esse serviço é necessário conhecimento 
em construção civil e hidráulica. Dependendo do tamanho do projeto são necessárias autorizações 
de órgãos competentes, de acordo com a legislação do local da obra.



14. teleMetria e aplicatiVos

a telemetria é uma tecnologia que permite a medição de seu sistema hidráulico, como vazão, 
pressão, consumo total e etc. de forma digital. Isso possibilita verificar os dados em qualquer 
computador ou celular, de forma mais precisa e em tempo real. É necessário conhecimento em 
programação e eletrônica para criar esse tipo de produto.

15. captação De uMiDaDe

já existe tecnologia para captação de água da umidade do ar. esse ramo, ainda no início, é promissor 
para desenvolvedores de aparelhos e revendedores. no primeiro caso, é necessário um conhecimento 
grande de engenharia e matemática para tornar o produto eficiente e apto a ser comercializado.

16. ozônio para trataMento De água

o ozônio é um composto químico utilizado para tratamento da água. ele é mais utilizado em 
piscinas, mas com as novas necessidades das residências e empresas, passou a ser explorado em 
mais lugares, como tratamento de efluentes, sanitização de alimentos e higienização hospitalar.
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Fale com o Sebrae-SP!

Paulo Skaf
Presidente

Bruno Caetano
Diretor-superintendente

Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais 
o seu negócio. Nossa missão é estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, 
além dessas informações, também estamos à sua disposição nos nossos pontos de 
atendimento, no 0800, no site e nas redes sociais. Sempre que precisar de alguma 
orientação, ajuda ou apoio, procure o Sebrae-SP. O Sebrae é o seu parceiro.
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