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El Agua nos Une no Brasil

A Iniciativa El Agua nos Une – SuizAgua Brasil é uma parceria 

entre o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio

Vargas (FGVces) e a Agencia Suiza para el Desarrollo y la

Cooperación (COSUDE), que visa fomentar a gestão de recursos 

hídricos nas empresas brasileiras integrando a rede latino-

americana El Agua nos Une.

Execução: Financiamento:



Objetivos e linhas de atuação do projeto

• Fortalecer a comunidade de prática

sobre pegada hídrica no Brasil e fomentar 

a troca de experiências entre atores

• Promover o uso eficiente dos recursos 

hídricos ao longo da cadeia de valor das 

empresas, criando valor compartilhado
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Produção 

de 
conhecimento

• Promover o uso da técnica da pegada 

hídrica no contexto empresarial e gerar 

resultados úteis para a gestão mais 

eficiente da água

• Capacitar atores e gerar conhecimento 

sobre uso e aplicação da pegada hídrica



Atores envolvidos

Empresas participantes

Outros stakeholders
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Atividades do projeto

Definição de objetivo e escopo

Escolha do produto 

Elaboração do mapa de processos Definição das estratégias de 

redução

Implementação dos planos de ação

Modelagem no Software

Treinamento Software SimaPro®

Coleta de dados e elaboração 

do ICV

Análise da Pegada Hídrica

Treinamento em Pegada Hídrica



Experiências com as empresas

1 workshop

3 treinamentos

+35 pessoas 

envolvidas

30 reuniões

12 meses
Fev. 2019

Mar. 2020



Resultados

Empresa

Produto Folha fina de alumínio
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Resultados

Empresa

Produto Fardo de celulose fibra curta
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Resultados

Empresa

Produto Concreto Pré-misturado 
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Principais desafios e oportunidades

Engajamento interno 

de diferentes áreas

Coleta de dados

Identificar os pontos críticos 

de processo ao longo da 

cadeia de valor

Implementar planos de 

redução da pegada 

hídrica

Contribuir com os objetivos 

estratégicos das empresas

Internalizar o conhecimento 

(ACV e pegada hídrica)

Pontos 
críticos
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redução

Conheci-
mento
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Objetivos 
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valor

Comunicação das ações

para outros atores


