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Machado

Não poderia ter sido diferente. Diante de tanta gente empenhada em fazer acontecer, o saldo da 
ExpoASEAC 2016 foi mais que positivo. Foram três dias de muita troca, aprendizagem e tudo que há de 
mais novo no mercado do saneamento exposto no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. 
Além disso, um total de 39 mesas de debate foram organizadas para falar dos desafios e oportunidades 
para o setor nos próximos anos. “Com a exposição que obtemos na Feira a cada dois anos, conseguimos 
colocar nossos produtos em evidência e atraímos novos clientes”, diz Angelo Pereira, representante do 
consórcio Acqua Rio Medição. 

O diretor da CEDAE Edes Fernandes esteve presente na 
ExpoASEAC e deu sua avaliação sobre a Feira, que ele acre-
dita ser uma grande oportunidade de mostrar os valores e 
talentos dos funcionários da empresa. “O evento abre uma 
série de portas para a CEDAE, funcionários e fornecedores”, 
comenta Edes. Além disso, o diretor explica a estabilidade 
que permite à companhia manter suas operações em con-
texto de crise econômica:  “Foi um desafio manter essa feira 
com este tamanho.”
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Expediente

No dia 25 de fevereiro, no hall do edifício sede da CEDAE, o 
Diretor Financeiro da ASEAC, Paulo Henri Lopes dos Santos, 
lançou seu mais recente livro intitulado como “LisarB II – Um 
País às Avessas”. O romance policial é uma história continuada 
do primeiro livro, que futuramente vai se tornar uma trilogia.

Segundo o próprio autor, “o lançamento do livro ficou em 
segundo plano, pois a confraternização das pessoas que 
lá estiveram foi o ponto alto da noite”. Ele agradeceu ao 
Presidente da CEDAE, Jorge Briard, e a todo seu staff pelo  
apoio concedido.

Neste segundo livro são revelados alguns segredos que esta-
vam contidos no primeiro. A escrita segura e curiosamente 
detalhada faz com que o leitor se prenda página por página. O 
ambiente principal continua sendo a cidade do Rio de Janeiro, 
entretanto, o autor cita também outras cidades e lugares que 
marcaram a época do militarismo, da ditadura.

Em sua próxima publicação, haverá uma mudança de cenário. 
Vão surgir novos personagens, mas a aventura de Daí, Estela 
e Gus continuará surpreendendo. Vamos aguardar!

O livro encontra-se à venda no seguinte endereço eletrônico:
https://book7.com.br/loja/produtos-detalhes/8KODOHMRRDSJ/
LisarB-II---um -pais-as-Avessas.html
Paulo Henri Lopes dos Santos
AEG - 4 / D.E
Tel: (21) 2332-3614 - E-mail: paulo-henri@cedae.com.br

Lançamento do livro
“LisarB II – Um País às 
Avessas”, de Paulo Henri 
Lopes dos Santos

Reconstruir é mais 
difícil que construir

Mural do Associado

na terceira: “Fila para fazer”. Após 
o posicionamento voluntário das 
pessoas, segundo suas intenções, as 
filas ficaram assim: A primeira (fila 
da crítica) estava extensa, dando a 
volta no quarteirão. A segunda (fila 
das sugestões opiniões) também es-
tava cheia, apesar de menor do que a 
primeira, e a terceira(fila dos que re-
almente queriam fazer alguma coisa), 
raríssimas pessoas.

A CEDAE, a CAC e a PRECE estão 
com necessidade de reconstrução. E 
reconstruir é muito mais difícil que 
construir. Nesta fase, a de reconstru-
ção, aparecem sempre os que criticam, 
principalmente aqueles que tiveram a 
oportunidade de promovê-la e não o 
fizeram. Aparecem ainda aqueles pal-
piteiros, que têm sugestão para tudo, 
mas, igualmente aos que só criticam, 
continuam sem nada fazer para re-
construir. E, infelizmente, em toda a 
história da humanidade, poucos são 
aqueles que aparecem para colocar a 
mão na massa, para realmente “fazer” 
a reconstrução.

O ano de 2016 está em curso. O pri-
meiro ano de busca da reconstrução 
(2015) já faz parte do passado. A mis-
são da reconstrução já está entregue 
em nossas mãos, é tempo de rever o 
nosso posicionamento, em que fila nós 
estamos? Em qual quero realmente es-
tar? Da crítica, da sugestão/opinião? 
Ou do fazer? Feliz reconstrução para 
todos!

Vivemos dias difíceis, tempos de gran-
des mudanças na sociedade, no clima, 
na política, na economia. A vida é feita 
de ciclos e nela há começos e recome-
ços, construções e reconstruções. Em 
todas as etapas de cada ciclo da histó-
ria da humanidade, uma coisa sempre 
fez e fará toda a diferença: Os homens 
e suas intenções, seus verdadeiros 
interesses. Quando houver um inte-
resse maior no coletivo, em detrimento 
do pessoal, sempre alcançaremos as 
melhores soluções por utilizarmos as 
melhores práticas. Outro dia me depa-
rei com uma ilustração, onde existiam 
três placas sinalizando a organização 
de pessoas em filas distintas, de acor-
do com suas intenções.

Na primeira estava escrito: “Fila 
para criticar”, na segunda: “Fila 
para sugerir o que deve ser feito” e 
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Falar em saneamento com 
Luiz Leal Netto Machado é 
entender que as resoluções 
dessa área poderiam estar 
bem melhores no cenário 
nacional. Sua trajetória no 
Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário fez 
com que Luiz, de 70 anos, 
relembrasse toda sua dedi-
cação para levar melhoria e 
bem-estar para a população.

Aposentado desde 2003 
pela CEDAE, onde traba-
lhou desde 1975, Luiz admi-
te que sente saudades dos 
colegas de profissão. “Estou 
há 13 anos aposentado. Ida-
de do meu neto. O que mais 
sinto saudades é dos cole-
gas de trabalho. Costumo 
dizer que a CEDAE é uma 
fábrica de fazer amigos”, 
ressalta o profissional.

Luiz também atuou como 
consultor técnico da Su-
perintendência do Sistema 
Financeiro do Saneamento 
do extinto Banco Nacional 
da Habitação (BNH) e pro-
fessor do Departamento 
de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente (DRHIMA) 
da Escola Politécnica da 
UFRJ. “Sempre procura-
va passar para os meus 

alunos o que eu vivia na 
prática na Companhia. 
Contava um caso ou ou-
tro que acontecia e isso 
ajudava muito na hora de 
passar conhecimento e 
experiências”, comenta. “O 
interesse na área ambien-
tal está cada vez maior. Fiz 
mestrado em Engenharia 
Ambiental e confesso que 
pude aprender muita coisa 
depois de burro velho”.

Bem que ele tenta lembrar 
de algo inusitado que te-
nha vivido na Companhia, 
mas ele alega que sua “me-
mória anda falhando mui-
to”. Mas Luiz faz questão 
de lembrar que na época 
em que trabalhou como 
chefe do Distrito de Es-
gotos de Campinho pôde 
trabalhar ao lado de Jorge 
Briard, hoje Presidente da 
CEDAE, mas que na época 
era recém-formado.

Ao traçar um paralelo en-
tre o saneamento de uns 
anos atrás e o de hoje na 
cidade, Luiz diz que en-
xerga muitas diferenças. 
“É uma coisa que me dá 
tristeza. Apesar de todo 
o interesse por essa área, 
o saneamento já foi bem 
melhor. Obras feitas no 
passado ainda funcionam 
hoje em dia, mas deveriam 
ter dado sequência, feito 
ampliações, continuar o 

que foi iniciado, mas o 
saneamento está aban-
donado pelo Governo de 
forma geral, por falta de 
recursos financeiros e por 
falta de interesse político. 
Eles acham que obras de 
saneamento não geram vo-
tos, porque muitas dessas 
obras ficam enterradas, 
ninguém vê. Antigamente, 
havia mais estudo, mais 
dinheiro para investir. Eu 
tive a sorte de trabalhar 
nessa época”, orgulha-se.

Luiz ainda cita as obras 
do Guandu (abastecimen-
to de água) e Interceptor 
Oceânico de Esgotos e 
Emissário Submarino de 
Ipanema (esgotamento 
sanitário) como grandes 
feitos. “Por sorte, essas 
obras foram tão bem feitas 
que até hoje funcionam. 
É uma tristeza esse aban-
dono com nosso país. Os 
políticos só pensam em 
reeleição e esquecem os 
verdadeiros interesses 
do povo”, lamenta. Ape-
sar disso, Luiz é feliz por 
todo legado que deixou: 
“Minha maior felicidade é 
ter tido a oportunidade de 
ter dedicado a minha vida 
profissional a essa área 
de total importância para 
o país, de ter colaborado 
com projetos. Isso me dei-
xa orgulhoso, porque me 
dediquei integralmente”.

Luiz Leal Netto Machado
Uma vida dedicada ao Saneamento Básico

HISTÓRIA VIVA



A 6ª ExpoASEAC, realizada juntamente com o 6º Encontro 
dos Profissionais em Tecnologia e Equipamentos para 
Saneamento Ambiental, mostrou que a crise econômica 
pode oferecer muitas oportunidades. Entre os dias 10 e 
12 de maio, diversos expositores tiveram a possibilidade 
de exibir ao público inovações tecnológicas na área do 
saneamento, no Centro de Convenções SulAmérica, no 
Rio de Janeiro. Além disso, um total de 39 mesas de 
debate foram organizadas para debater os desafios e 
oportunidades para o setor nos próximos anos.

O Presidente da ASEAC Sidney do Valle Costa acredita 
que o evento é um fórum de grande importância para o 
crescimento do setor. Para ele, trata-se de uma excelente 
oportunidade não só para a CEDAE, como também para 
outras empresas ligadas ao setor de saneamento. “Com 
a realização de um evento desse porte, a ASEAC provoca 
uma sinergia na área de saneamento do Rio de Janeiro. 
Hoje, é a maior feira de saneamento do Rio. Trata-se de 
uma grande oportunidade de apresentar inovações e 
tecnologia ferramental do setor”, destaca.

Jorge Briard, presidente da CEDAE, destacou o 
crescimento da feira em relação às edições anteriores e a 
oportunidade oferecida pela ExpoASEAC a expositores, 
funcionários e debatedores. “A primeira edição foi 
bastante tímida, com duas salas no Clube de Engenharia. 
Já sentíamos a necessidade desse intercâmbio de 
conhecimento do público interno da CEDAE, de extrema 
qualidade técnica e acadêmica, de modo a difundir esse 
conhecimento a todos. Excelentes trabalhos foram 
apresentados, em áreas do conhecimento bem diversas. 
A exposição estava ótima, com as melhores tecnologias 
disponíveis no mercado em várias sub-áreas do 
saneamento próximas a nós. A ASEAC está de parabéns 
por mais essa realização. A cada biênio, vamos apoiar 
ainda mais”, exaltou.

ExpoASEAC 2016
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Dezenas de expositores levaram à feira o que há de mais 
novo em termos de tecnologias de saneamento. Empre-
sas montaram stands na ExpoASEAC para mostrar a 
clientes e profissionais da área de saneamento o que 
têm de melhor a oferecer.

Prestador de serviços da CEDAE e expositor na feira 
desde a terceira edição, em 2010, o consórcio Acqua 
Rio Medição trouxe para a feira um medidor pré-pago, 
que possibilita às empresas cortar gastos com o envio 
de leituristas e bombeiros às casas dos clientes. O re-
presentante do consórcio Angelo Pereira considera de 
fundamental importância que a parceria com a CEDAE 
extrapole as fronteiras do trabalho operacional e vê na 
feira uma grande oportunidade para os expositores.

“Com a exposição que obtemos na feira a cada dois anos, 
conseguimos colocar nossos produtos em evidência e, 
consequentemente, atraímos vários novos clientes”, 
comenta. Além da CEDAE, o consórcio também utiliza 
a feira como uma ferramenta de aproximação com 
outras empresas, tais como a Sabesp e a Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).

Além de abrir espaço para as empresas brasileiras, a 
ExpoASEAC também abre portas para as multinacionais. 
A alemã SAERTEX multiCom é especializada em reparos 
de tubulação com a utilização de alta tecnologia. 
Presente ao evento, o estadunidense Mark R. Hallet, 
Vice-Presidente da empresa, acredita que o mercado 
brasileiro oferece muitas oportunidades mesmo em 
período de crise. Embora ele veja a qualificação dos 
profissionais como um desafio particular do Brasil, 
acredita que os problemas encontrados no país não 
diferem muito das dificuldades dos países desenvolvidos.

“As prefeituras nunca têm o dinheiro necessário 
para as obras, mas lidamos com isso em todo lugar. 
Estamos no Brasil há cinco anos, e nossos negócios 
vêm crescendo. Acho curioso que os mercados aqui 
sejam tão concentrados, em lugares como Rio, São 
Paulo e Salvador, ao contrário dos EUA, onde é mais 
descentralizado. De toda forma, lidamos com os mesmos 
problemas”, explica. 

FEIRA
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A mesa de abertura do evento contou com a participação de Jorge 
Briard, Presidente da CEDAE, Sidney do Valle Costa, Presidente da 
ASEAC e o Secretário de Obras do Estado do Rio, José Iran Peixoto 
Junior. Sidney destacou a realização do evento em um cenário de crise 
econômica e a importância de haver um espaço destinado a debater os 
desafios do setor. Briard chamou atenção para a situação financeira 
da empresa, que apresenta uma estabilidade muito maior do que a 
do próprio Estado do Rio. Já o Secretário de Obras afirmou que a 
“mão sempre estendida da CEDAE” se reflete no pacote de obras em 
desenvolvimento para a região metropolitana do Rio.

Mais tarde, uma mesa que contou novamente com a presença do 
Presidente da CEDAE e também de Jerson Kelman, Presidente da 
Sabesp, discutiu os desafios enfrentados pelas companhias durante 
a grave crise hídrica de 2015. Além de apresentarem as soluções 
desenvolvidas pelas empresas para contornar o cenário desfavorável, os 
executivos destacaram como as companhias se preparam para prevenir 
os Estados de novas crises. Kelman destacou a importância do evento: 
“Durante muito tempo, o setor de saneamento foi visto como um setor 
tecnologicamente estagnado. A realização de feiras mostra que essa é 
uma percepção equivocada. O setor tem tido diversos saltos tecnológicos 
que devem ser disseminados”. Na quinta-feira pela manhã, o diretor 
da CEDAE Edes de Oliveira Fernandes pôde detalhar como a empresa 
enfrentou a crise hídrica em 2015.

Na manhã do dia 11, o Secretário de Transportes do Estado do Rio 
Rodrigo Vieira pôde apresentar aos congressistas as mudanças em curso 
na mobilidade urbana do Estado. Ao fim da palestra, ele exaltou o apoio 
da CEDAE à Secretaria durante as obras: “A CEDAE sempre esteve lado 
a lado da Secretaria de Transportes, viabilizando a execução das grandes 
obras de infraestrutura que estamos realizando no Rio. A companhia 
tem participação especial nas obras do bonde de Santa Teresa, que é 
um bairro muito antigo, onde a maioria das construções é anterior à 
legislação que determina o posicionamento das tubulações. A CEDAE 
está fazendo esse remanejamento conosco, assim como nas grandes 
adutoras e redes de esgoto das áreas das estações de metrô. Na parte 
Olímpica, a CEDAE foi uma viabilizadora de ações muito importantes, 
como o Cinturão da Marina da Glória e a garantia da qualidade da água 
necessária na Lagoa Rodrigo de Freitas”.

DEBATES



À tarde, o presidente da ASEAC participou de uma mesa que 
discutiu o tema da previdência complementar, de extrema 
relevância para os funcionários da CEDAE. Também integraram o 
debate Marcelo Fresteiro, da RJPrev, e Edmilson Lyra, da Fioprev. 
Sidney chamou atenção para a importância de os trabalhadores 
começarem a pensar em um futuro que parece longe ainda quando 
jovens. “A previdência nacional tem cada vez sofrido mais para 
poder manter um número enorme de aposentados. A média de vida 
do brasileiro segue aumentando, e alguém que trabalhe até os 55, 
60 anos, precisará de ao menos mais 15 anos de aposentadoria. 
Sem a previdência complementar, esse trabalhador poderá ter 
sérios problemas no futuro. Alguns trabalhadores da CEDAE 
desempenham funções de elevado risco. Portanto, essa necessidade 
fica ainda mais evidente, por conta do risco de invalidez. Nossos 
funcionários que tiveram problemas foram absorvidos e tratados 
pelo fundo”, ressaltou.

Olavo Alberto Prates Sachs, presidente da AESabesp (Associação 
de Engenheiros Sabesp), prestigiou a mesa e exaltou a troca 
constante de conhecimentos e experiências entre as associações. 
Ele também destacou a importância do tema da mesa: “É uma 
questão vital. Estamos também com esse questionamento em São 
Paulo, porque parece que os novos funcionários não se preocupam 
muito com a previdência. Acham que vai demorar tanto tempo 
para se aposentar que, quando cai a ficha, já é tarde demais. Esse 
assunto precisa ser muito discutido. Hoje, não é vantagem se 
aposentar pela aposentadoria pública, e você segue trabalhando”.

Prestador de serviços da CEDAE por mais de uma década, Waldecir 
Colombini, da Enorsul, palestrou sobre os procedimentos de 
redução de perdas para uma plateia lotada e bastante ativa. 
Para Colombini, o quadro atual brasileiro torna o evento muito 
importante como um espaço de discussão de soluções: “Hoje, você 
anda o Brasil e vê lugares sem água tratada. Há uma regressão 
de investimentos. Infelizmente, a situação é crítica em vários 
lugares. Temos que sentar e discutir os problemas que temos com 
os recursos que temos disponíveis. Precisamos achar soluções 
nossas, dentro dos recursos que temos. Esse evento é para discutir 
o que podemos fazer de melhor para as nossas companhias e 
para a população. O mais importante é levar água de qualidade  
para a população”.
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As competições entre os funcionários operacionais mexeram com 
os ânimos dos presentes, que até organizaram torcidas. As provas 
foram extremamente movimentadas e despertavam o interesse 
de todos que passavam pela feira. As duplas que fizessem os 
melhores tempos em cada modalidade levavam um troféu e um 
carregador portátil da Sony. Na competição de Instalação de kits 
de segurança em cilindro de cloro 50 kg, os xarás Anderson Silva 
e Anderson Gomes foram campeões após fazerem o melhor tempo,  
de 2:41:63 minutos.

A prova de Montagem e desmontagem de conjunto moto-bomba 
gerou bastante repercussão entre os funcionários. Idealizador da 
prova, o engenheiro Carlos Guina explicou o que foi introduzido 
de novo na prova para deixá-la mais dinâmica: “Entrou a parte 
elétrica. Os eletricistas têm que desmontar a parte elétrica 
da bomba e fechar a parte hidráulica. E se o serviço não tiver 
sido bem feito, na hora da troca, vai ter vazamento. Ele está 
trabalhando como se a bomba estivesse instalada na rua”. Com o 
tempo de 9:30 min, a dupla Flavio Figueiredo e Antônio Pereira  
sagrou-se vencedora.

A última prova, de Reparo de vazamento em tubo DEFoFo teve 
14 equipes inscritas e marcou, também, o encerramento da feira. 
Com a incrível marca de 5:20 minutos, a equipe de Hugo Diniz 
e Jonathan Santo levou o caneco. O Presidente da CEDAE Jorge 
Briard enalteceu a iniciativa: A competição é ótima, divertidíssima. 
Você vê o engajamento do pessoal. Você vê o interesse, a 
participação, essa última prova durou mais de 3h. Pessoas que 
disputam aqui já tiveram vitórias em congressos nacionais. 
Isso provoca engajamento e parceria entre áreas gerenciais da 
companhia. Desperta também o interesse do empregado, que 
se sente valorizado e reconhecido pela qualidade de sua mão de 
obra. Estou muito satisfeito de estar aqui esperando para dar essa 
última premiação”.

O presidente da ASEAC Sidney do Valle acredita que a exposição do 
trabalho operacional realizado pelos funcionários durante a feira 
os valoriza e dá motivação para que sigam fazendo o melhor. “Tem 
sido cada vez mais satisfatório para a ASEAC ver esse trabalho. 
Tivemos vários inscritos vindo de vários lugares do Estado do Rio. 
Aqui, eles também têm a oportunidade de visualizar as tecnologias 
mais novas para o trabalho que exercem nas ruas. Esse tipo de 
ação engrandece a empresa e o saneamento no Brasil”, exaltou.

COMPETIÇÕES

número 01 - Edição Especial - 2016 - página 9

ExpoASEAC 2016
ESPECIAL 

Texto de
João Pedro Soares



página 10 - número 01 - Edição Especial - 2016

Edes Fernandes
ExpoASEAC 2016

ENTREVISTA

O diretor da CEDAE Edes 
Fernandes acredita que a 
ExpoASEAC é uma grande 
oportunidade de mostrar 
os valores e talentos dos 
funcionários da empresa 
dentro dela própria. Para 
Edes, o evento abre uma 
série de portas para a 
CEDAE, funcionários 
e fornecedores. Além 
disso, o diretor explica a 
estabilidade que permite 
à companhia manter suas 
operações em contexto de 
crise econômica.

Qual é a importância 
de um evento como a 
ExpoASEAC para a 
CEDAE?

Sou meio suspeito para 
falar, porque participo 
desde o primeiro evento, 
bem modesto. Era vice-
presidente da ASEAC, 
a gente resolveu fazer, 
e fizemos sem muita 

ajuda externa. Acho que 
esse evento trouxe uma 
oportunidade muito 
grande para a empresa 
por uma série de razões. 
Primeiro, por trazer 
empresas que trabalham 
conosco para o Rio de 
Janeiro, para uma feira 
feita por nós, com nosso 
público e dar ao nosso 
pessoal a oportunidade 
de participar de eventos 
como este. Segundo, por 
ser um evento nosso, a 
gente consegue fazer aqui 
uma interação de todo o 
pessoal da CEDAE. 

A  g e n t e  c o n s e g u e 
encontrar, aqui, gente 
do Guandu, na Zona 
Oeste, pessoas de outros 
municípios do Rio, e todos 
se veem. Além de tudo, o 
evento traz o campeonato 
de  operadores ,  que 
f a z  u m a  i n t e r a ç ã o 
maravilhosa do nosso 

pessoal de operacional. É 
uma oportunidade de eles 
competirem, mas uma 
competição saudável, 
alegre, que eles gostam. 
Ficam felizes mesmo 
quando perdem, ao ver 
uma vitória do colega. 
Isso traz uma satisfação 
muito grande. 

Para a CEDAE, como um 
todo, é uma oportunidade 
de mostrar os trabalhos 
f e i t o s  p o r  n o s s o s 
empregados ao longo do 
ano, quando muitas vezes 
só há oportunidade de 
mostrar em congressos 
fora do Rio, para um 
público interno e também 
externo. O evento também 
nos possibilita trazer 
palestras importantes, 
d e  p e s s o a s  q u e 
desenvolveram trabalhos 
importantes  para  a 
CEDAE nos segmentos 
de meio ambiente, água 
e esgoto, e também de 
pessoas de fora, como foi 
o caso do presidente da 
Sabesp e o Secretário de 
Transportes do Governo. 
Traz, para nós da CEDAE 
e o público do Rio de 
Janeiro, muitas coisas 
boas. 

Q u a i s  f o r a m  o s 
esforços empenhados 
pela ASEAC para a 
realização deste evento?

O esforço da ASEAC é 
intenso. Quando termina 
uma edição, já começa 
o planejamento para 
a próxima. Tanto que 
a próxima feira, que 
acontece daqui a dois 
anos, é lançada na edição 
atual. A CEDAE também 
tem grande importância 
tendo um stand aqui e 
patrocinando o evento. 
Tivemos a oportunidade 

de trazer 200 profissonais 
da CEDAE para participar 
da feira e do Congresso 
sem custos. Essa junção 
da ASEAC e da CEDAE 
é fundamental. Nós não 
somos nada sem a CEDAE, 
que, por sua vez, precisa 
muito do apoio da ASEAC. 
A CEDAE tem contribuído  
m u i t o  n o s  ú l t i m o s 
eventos, começando com 
o patrocínio, a liberação 
de seus funcionários e 
o incentivo para eles 
participarem do evento. 

Que tipo de oportu-
nidades você enxerga 
para os expositores?

Nossa feira é um pouco 
ma i s  in t imis ta .  De 
qualquer forma, ela traz 
uma oportunidade de 
nosso pessoal da CEDAE 
conhecer melhor essas 
empresas  –  grande 
maioria já trabalha com 
a gente – e ter um contato 
diferente do contratual, 
com a oportunidade 
de  conhecer  novas 
tecnologias, um contato 
mais técnico para os 
profissionais da área. 
Muitas empresas fazem 
negócio  aqui .  A lém 
de trazermos nosso 
pessoal  para  ver,  é 
uma oportunidade das 
empresas fornecedoras 
de materiais e serviços 
conhecerem out ras 
empresas que também 
trabalham com a gente 
e são construtoras. Na 
maioria das vezes, elas 
executam trabalho e 
compram. Uma grande 
parcela dos materiais 
não é comprada pela 
CEDAE, mas pelas nossas 
prestadoras de serviços. 
Duas empresas que estão 
expondo aqui podem 
fazer negócio na feira. 

Que desafios o contexto 
de crise do Estado impõe 
para a realização da 
feira e para a própria 
atividade da CEDAE?

Para o evento, eviden-
temente a crise trouxe 
um impacto grande. 
Quando lançamos essa 
feira em abril do ano 
passado, a gente tinha 
uma expectativa que nos 
levava a crer que teríamos 
uma feira maior que 
esta. Mas foi um desafio 
mantê-la como está aqui 
hoje. Com a crise, as 
empresas evidentemente 
cortam onde elas podem 
cortar e onde traz menos 
impactos para elas. As 
feiras, por exemplo, 
não trazem um impacto 
muito grande para as 
companhias. Foi um 
desafio manter essa feira 
com este tamanho. 

A CEDAE não é depen-
dente financeiramente 
do Estado. Ela tem seus 
recursos próprios. Hoje, 
o vínculo financeiro da 
CEDAE com o Estado 
foi cortado por meio 
d o  p a g a m e n t o  d e 
dividendos.  O sócio 
majoritário da CEDAE é 
o governo do Estado, mas 
o governo não faz aportes 
pa ra  a  compa nh ia . 
Evidentemente, trouxe 
um impacto para nós, 
p r i n c i p a l m e n t e  e m 
projetos realizados com 
recursos do Fecam (Fundo 
Estadual de Conservação 
Ambiental). Com menos 
recursos, menos projetos 
serão financiados por 
esse fundo. Temos um 
impacto em projetos 
que dependiam desses 
fundos, não no custeio 
da CEDAE, que é feito 
pela própria empresa. 



Rodrigo Branco é gente 
que faz e luta pela me-
lhoria da empresa. Desde 
2013 como economista 
da CEDAE, o profissional 
tem um novo olhar para o 
que pode ser reestrutura-
do e melhorado, tudo bem 
avaliado na área onde ele 
atua, na assessoria de 
planejamento estratégi-
co. Entre seus projetos 
mais relevantes, ele des-
taca os últimos, em que 
fez uma ligação da eco-
nomia com a água. “Um 
dos mais importantes 
foi um dos últimos que a 
gente fez, ligando econo-
mia com água, chamado 

de Elasticidade Preço 
da Demanda por Água. 
Exibir a sensibilidade do 
consumidor da CEDAE à 
elevações nas tarifas de 
água e esgoto. Fizemos 
um estudo pra ver qual 
a necessidade do nosso 
consumidor. O consumo 
de água exibe correla-
ção significativa com a 
trajetória de crescimen-
to do produto interno 
do país. Não podemos 
só pensar no consumo 
de água doméstico. In-
dústria siderúrgica usa 
muito, comércio também. 
Fizemos um estudo sobre 
isso e como o consumidor 

reage em relação ao au-
mento de tarifas ou não”.

E o que você tem a dizer 
sobre a precificação de 
água de reúso?

“A Companhia tem dois 
contratos com a água de 
reúso com a COMLURB 
e com a obra do Porto 
Maravilha. Mas não ti-
nha um preço definido 
pra quem quisesse. Para 
a indústria, a água de 
reúso é um produto im-
portante para a utilização 
principalmente pelo setor 
industrial, onde não há 
a necessidade de consu-

mo de água potável em 
processos de produção, 
o que torna nossa oferta 
mais sustentável, além 
de ser mais barata para a 
produção do que a água 
potável. Precificamos 
qual seria o preço a ser 
cobrado pela Companhia 
além de projetarmos a  
oferta disponível.”

Tem mais algum projeto 
que você tenha reali-
zado que é de extre-
ma importância para a  
Companhia?

“Desenvolvemos um es-
tudo para projetar a evo-
lução das populações sub-
normais no nosso Estado. 
Os resultados encontrados 
explicitam que em 2020, 
tal parcela da população 
fluminense representará 
20% do total de habitantes 
do estado. Além disso, o 
estudo conclui que en-
quanto a população total 
do Rio cresce menos de 
1% ao ano, as populações 
subnormais crescem 5% 
ao ano, o que é preocu-
pante para as políticas 
públicas como um todo, 
principalmente para a 
oferta dos serviços presta-
dos pela Cia., além do forte 
impacto que tal efeito cau-
sa no nosso faturamento 
atual e no futuro”.

No caso desse estudo 
específico, quando você 
chega a perceber que 1/5 
da população do Estado 
em 2020 vai ser da po-
pulação que cresce den-
tro das comunidades, 
qual seria, por exem-
plo, uma saída pra que 
isso não impactasse no  
faturamento?

“A Tarifa Social, que já 
vem sendo implementa-

da, ameniza o impacto no 
caixa da Cia. como con-
trapartida para a presta-
ção dos serviços em áreas 
subnormais do estado. 
Essa tarifa específica já 
conta com a menor dispo-
nibilidade de renda para 
pagamento por parte 
das populações carentes 
do estado, visando criar 
uma relação sinérgica 
entre a Cia. e a população  
mais carente”.

Hoje, a empresa está 
passando por reestrutu-
ração, os mais antigos 
funcionários entraram 
no PDV e os novos vêm 
para oxigenar a empre-
sa. O que os jovens, em 
termo de preparação e 
conhecimento, podem 
acrescentar para a com-
panhia ou modificá-la?

“Os jovens que já traba-
lharam fora, na iniciati-
va privada como eu tra-
balhei, vêm com outros 
valores, com funciona-
mentos de processos co-
nhecidos diferentes dos 
que funcionam aqui. A 
gente traz esses valores 
e novas ferramentas de 
processos que mudariam 
um pouco a cultura da 
Companhia, que vem 
sendo alterada gradu-
almente em virtude da 
entrada de novos concur-
sados, que trazem novas 
práticas e valores. Isso 
é positivo em conjunto 
com a manutenção da 
memória profissional 
dos funcionários mais 
experientes. Esses no-
vos concursos facilitam 
isso. Trazer quebra de 
paradigma de cultura, 
de valores, novas prá-
ticas, inovação. Tudo 
isso só vem para o bem,  
é pra melhorar”.
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Você está com 33 anos, é 
jovem ainda. O que acha 
que traz de diferencial?

“Vim da iniciativa priva-
da, trabalhava em banco 
de investimento, com uma 
estrutura otimizada. É um 
campo difícil de se manter 
emprego. Se trabalha com 
metas, muito mais aperta-
do, Então eu venho muito 
mais com essa questão 
dos processos, de conse-
guir fazer as coisas mais 
rápidas, ser mais pragmá-
tico. Ter menos discussão 
e mais ação mesmo. Vir 
com esse perfil para cá 
realmente você tem uma 
mudança de paradigmas, 
de prática e cultura. O que 
agrego é isso, otimização 
de processos que posso 
trazer, meu conhecimento 
de economia, tenho traba-
lhos em torno disso, con-
sigo casar o que estudei, 
na academia que pratico, 
com as nossas questões 

aqui. Dados não falam por 
si, tem que transformar 
em alguma coisa pra virar 
um relatório pra tomada  
de decisão”.

Você já tem alguns pro-
jetos pra começar a exe-
cutar esse ano?

“Será um ano compli-
cado de seca, economia 
não está boa...Realmente 
será um ano de carestia, 
teremos que economizar, 
fazer mais com menos, 
o Estado e a Companhia 
tiveram cortes de orça-
mento pra 2016 por causa 
disso. Será um ano difícil 
em termo de consumo de 
água, será um ano difícil 
em termo de dinheiro e da 
economia do Estado em 
si. Tem que se preparar 
para gerar indicadores 
para uma melhor gestão 
da Companhia. Isso que a 
gente pretende fazer, prin-
cipalmente na parte fi-

nanceira, consumo de de-
manda por água, questão 
tarifária, todo ano é feito 
reajuste, isso também é 
importante. É o impacto 
pra população, isso tem 
que ficar alinhado com a 
inflação, você não pode fa-
zer muito acima disso ou 
muito abaixo, os nossos 
custos vão estourar se não 
tiver reajuste, enfim, tem 
toda uma gama complexa 
de trabalhos a se fazer no 
âmbito de planejamento 
estratégicos”.

Quais as novas fer-
ramentas que os jo-
vens têm, que permi-
tem um trabalho mais  
otimizado?

“A utilização de softwares 
específicos para a elabo-
ração de planejamento e 
projeções é de fundamen-
tal importância para a Cia. 
Através deles, podemos 
projetar - por exemplo - a 

evolução futura do con-
sumo de água pela popu-
lação. É importante pro-
jetar para traçar cenários 
prospectivos para a Cia. a 
longo prazo. Isso geraria 
indicações para a empresa 
otimizar o uso de insumos 
na produção de água, bem 
como alertar a população 
para a racionalização no 
consumo da mesma. Os 
profissionais mais jovens 
da CEDAE devem colabo-
rar nisso, na utilização de 
novas ferramentas para 
planejamento de longo 
prazo, com o intuito de 
continuar o processo de 
renovação que a Cia. vem 
passando nos últimos 10 
anos. Hoje já observa-
mos a racionalização de 
pessoal da Companhia 
através da aglutinação 
de pessoal no prédio cede 
por exemplo, bem como 
na proximidade dos fun-
cionários técnicos com as 
diretorias etc”.

O que mais te chama a 
atenção no cenário atu-
al da CEDAE?

“Uma parte importante 
está saindo no PDV e 
são funcionários fun-
damentais, essenciais 
em todas as estações 
de tratamento, pessoal 
da rua, de vazamento, 
pessoal operacional que 
é o que o publico vê, o 
público vê quem está na 
rua. Essa imagem, que o 
Presidente mesmo fala, 
de tentar mudar e me-
lhorar. E temos que bus-
car essa melhoria. Se vir 
um vazamento na rua, 
liga, entra em contato. 
A gente tem que mudar 
a imagem da Companhia 
e isso está sendo fei-
to. Ao longo desses 10 
anos muito se avançou, 
mas ainda se tem muito  
para melhorar”.

É o conceito de que todos 
têm que participar, né?

“É a questão dos olhos 
da CEDAE, que você 
entra no site e já vai 
pra ouvidoria, call cen-
ter. E é uma mudança 
também essa integração 
das áreas da empresa, 
coisa que 20 anos atrás 
a gente sabe que eram 
ilhas, cada setor, cada 
diretoria tinha o seu 
mundo e a comunicação 
era muito difícil. Hoje, 
tem uma relação maior 
entre os setores e as 
diretorias, até por essa 
questão física mesmo. 
Atualmente, se eu quiser 
ir na presidência, subo 
dois andares e estou 
lá. Antigamente não 
era assim. Então acre-
dito que as coisas es-
tão se transformando e  
ficando melhores”.

CAPA


