
  
 

 

 

SUEZ PARTICIPA DE DEBATE SOBRE O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA 

 

Federico Lagreca, diretor de Desenvolvimento de Negócios da SUEZ Brasil, defendeu a reutilização 

da água como forma de contribuir para a economia de recursos hídricos 

 

Os desafios e compromissos do setor privado com a sustentabilidade da água no planeta foram 
discutidos esta tarde no Rumo à Brasília 2018, evento preparatório do 8º Fórum Mundial da Água, 
que ocorrerá em Brasília, em março. 
 
Mediado por Renato Remos da DOW, o debate contou com a participação de  Federico Lagreca, 
diretor de Desenvolvimento de Negócios da SUEZ Brasil , Pedro Fiorelli, diretor de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade BRK, e Carla Crippa, diretora de Sustentabilidade da Ambev.  
 

 “A SUEZ tem uma ampla gama de soluções, mas os últimos anos tem atuado no setor industrial 
por falta de regras claras para a prestação de serviços públicos de água e esgoto”, informou 
Federico Lagreca, da SUEZ. “Agora o grupo volta a se interessar pelo mercado público, hoje temos 
trabalhado na gestão de perdas de água potável para outras empresas, como a Sabesp. “ 
 
Para o diretor da SUEZ, o setor precisa de muito investimento para cobrir os déficits do 
saneamento básico do país: “Por isso a questão do financiamento é muito importante.” Lagreca 
diz que o Fórum Mundial da Água vem ajudar a tomada de consciência sobre a necessidade de 
preservar os recursos hídricos: “É necessário deixar de pensar linearmente, temos que pensar os 
recursos de forma  circular, além preservar as matrizes, temos de reutilizar a água e os recursos”. 
 
Todos os participantes da mesa concordaram que o Fórum 2018 tem que ampliar a consciência da 
população sobre a finitude do recurso água e a necessidade de economizá-la. “Os governos e 
empresas precisam assumir compromissos para garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil”, 
alertou Lagreca. 
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Sobre a SUEZ 

Com 90 mil colaboradores em cinco continentes, a SUEZ é líder mundial na gestão inteligente e 
sustentável dos recursos. O Grupo oferece soluções de gerenciamento de água e resíduos que 
permitem às cidades e às indústrias otimizar o gerenciamento de seus recursos e melhorar seu 
desempenho ambiental e econômico de acordo com a regulamentação vigente. Para enfrentar os 
desafios de qualidade e disponibilidade, a SUEZ está totalmente comprometida com a revolução 
dos recursos. Graças ao potencial das tecnologias digitais e das soluções inovadoras, o Grupo 
recupera 17 milhões de toneladas de resíduos por ano e produz 3,9 milhões de toneladas de 
matérias-primas secundárias, além de 7 TWh de energia local e renovável. Também preserva os 
recursos hídricos, atendendo 58 milhões de pessoas em serviços de saneamento e reutilizando 882 
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milhões de m3 de águas residuais. Em 2016, a SUEZ atingiu um volume de negócios de € 15,3 
bilhões. 


