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MEIO AMBIENTE, ÁGUA E RESÍDUOS
A EXPERTISE FRANCESA EM SÃO PAULO, DE 16 A 18 DE SETEMBRO 2019

A Business France, Agência a serviço da Internacionalização da Economia francesa, organiza, para as
empresas do setor de águas, saneamento e resíduos sólidos, um Roadshow Environment Water & Waste.
em São Paulo, de 16 a 18 de Setembro de 2019. 6 empresas francesas do setor participarão, no dia 16, de
um colóquio franco-brasileiro, em São Paulo, que contará com a presença dos principais tomadores de
decisão públicos e as principais empresas privadas do setor de distribuição de água e saneamento.
Com ampla experiência no setor de água e resíduos, as empresas terão a oportunidade de promover seu
know-how, encontrar potenciais parceiros durante suas visitas à feira FENASAN - maior exposição
dedicada às tecnologias do saneamento no Brasil e posicionarem-se em novos projetos no país.
Em um mercado global cujo crescimento é estimado de 5% a 6% ao ano daqui até 2025, a França
desempenha um papel de liderança em tecnologias para o setor de água e saneamento: é um dos
principais líderes mundiais em matéria de gestão da água e propõe uma oferta diversificada de
fornecedores em toda a cadeia de valores do ciclo da água. A França é reconhecida mundialmente por seu
know-how nos setores da gestão, construção, operação e manutenção de obras do setor de águas
potáveis; Ela também é a sede de líderes mundiais em serviços ambientais, como Suez e Veolia, que também
já se encontram implantados no Brasil.
Um completo ecosistema
O setor francês é composto por empresas diversificadas, presentes em todos os elos da cadeia de valor da
gestão e do tratamento de águas. O setor é também apoiado por vários clusters de competitividade
dinâmicos, com alcance nacional e internacional: Aqua-Valley, Dream e Hydreos.

A França é também um importante player no setor da pesquisa e inovação e possui uma extensa e
reconhecida oferta de cursos técnicos e de gestão, específicos para o gerenciamento e tratamento da
água.
No setor dos resíduos, a França dispõe de engenharia e fabricantes de equipamentos ativos para os 4 tipos
de resíduos (domésticos, industriais, de construção e demolição, perigosos) nas 4 principais áreas de
negócios (coleta, triagem e reciclagem, tratamento e valorização).
Como principal setor das tecnologias ambientais na França, o setor de resíduos dispõe de muitos atores,
incluindo os líderes Veolia e SUEZ Environnement, que também dominam o mercado global, além da VINCI
Environnement e CNIM, no campo da valorização energética de resíduos.
Com tecnologias inovadoras, os industriais franceses de equipamentos de reciclagem e de valorização de
resíduos dispõem de excelentes resultados. Essas empresas dispõem de atrativos que as tornam
seguramente aptas a exportarem seus serviços.
Em termos de tecnologias de separação, preparação de resíduos ou valorização energética, o tecido
industrial está repleto de inovações. O setor privado trabalha em estreita ligação com o mundo da pesquisa,
particularmente através dos clusters de competitividade (Team²), clusters regionais que reúnem de
profissionais com visões diferentes a grandes laboratórios.
De acordo com o FMI, a previsão de crescimento do mercado brasileiro é de + 2,5% em 2019. O item
Resíduos e Saneamento representa o 2º item de investimentos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (20% da carteira de projetos). Nesse contexto, participar desse roadshow é uma
oportunidade para as empresas francesas promoverem sua tecnologia, encontrarem futuros parceiros
brasileiros e aprimorarem sua expertise nesse mercado em desenvolvimento.
Composição da Delegação Francesa
GRUPO ANTEA: Antea Group é uma empresa multinacional de Consultoria e engenharia ambiental
especializada em soluções integradas nas áreas de meio ambiente, infraestrutura, planejamento urbano
e recursos hídricos. Com mais de 3.500 colaboradores em 100 escritórios ao redor do mundo (França, Brasil,
Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Colômbia e Índia), servem a clientes em vários setores, desde empresas
globais de energia, atividades industriais, governos nacionais e cidades.
EUROPELEC : Equipamentos de aeração de esgoto. Criada há 40 anos, a EUROPELEC é um conceituado
fornecedor de aeradores para tratamento de efluentes que atua nos cinco continentes. Utilizam a mais alta
tecnologia para assegurar a qualidade de seus produtos.
FONTO DE VIVO : Purificador de água familiar e sustentável dedicado a atores das causas humanitárias.
FONTO DE VIVO desenvolveu uma tecnologia para entregar água potável às comunidades mais vulneráveis.
Em colaboração com 6 ONGs francesas (Médicos sem Fronteiras, Cruz Vermelha, entre outras.) a tecnologia
elaborada é um purificador manual para obter água isenta de contaminação microbiológica.
SAUR : Acompanha as cidades e os industriais em seus projetos relacionados à água (engenharia, obras,
exploração). A SAUR contribui para o desenvolvimento sustentável local e é parceira de países, autoridades
locais e empresas industriais na implementação bem-sucedida de seus projetos de água (engenharia,
estrutura e operações) e lazer (gerenciamento de campos de golfe e parques de campismo).
Nos mercados internacionais, o Grupo executa projetos coerentes com seu escopo de atividades
(gerenciamento terceirizado de serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de águas

residuais, engenharia e construção, conhecimento técnico e organizacional, transferência de
competências). SAUR encontra-se na França, Espanha, Ilhas Canárias, Escócia, Arábia Saudita, Polônia,
Chipre, Mayotte
VALGO : Especialista em remoção de amianto, chumbo e despoluição de locais e solos poluídos. Criada
em 2004, VALGO é uma empresa especializada na remediação de solos e águas subterrâneas, operações de
desconstrução e remoção de amianto e transformação de resíduos orgânicos em energia. Desde 2011 a
empresa vem tendo um importante desenvolvimento na França e desde 2014, no plano internacional.
VALGO desenvolve soluções ambientais exclusivas, ecologicamente responsáveis e economicamente viáveis,
no tratamento de solos contaminados e valorização de resíduos industriais.
VEOLIA : Acompanha, em todos os continentes, cidades e indústrias na gestão, otimização e valorização
de seus recursos de água, energia e materiais, principalmente a partir de resíduos, proporcionando-lhes
soluções de economia circular. No Brasil, a Veolia oferece soluções integradas em água, resíduo e energia
oferece às indústrias soluções para os mercados de Mineração, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Alimentos e
Bebidas, Farmacêutico e de Cosméticos.
Para os municípios, uma de suas principais atividades é a construção e gestão de aterros sanitários, para a
correta destinação final de resíduos domiciliares e industriais. Atualmente possui quatro Centros de
Gerenciamento de Resíduos nos Estados de São Paulo e Santa Catarina. O CGR Iperó, CGR São Paulo, CGR
Biguaçu e CGR Blumenau. Oferecem todo o suporte na Gestão Global de Resíduos, respeitando normas,
regulamentos e legislações em vigor, otimizando a logística dos resíduos, manutenção e conservação.
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Sobre a Business France
Business France é a Agência Nacional de apoio à Internacionalização da economia francesa. Está encarregada do
desenvolvimento internacional das empresas francesas e de suas respectivas exportações, bem como da promoção
e do apoio aos investimentos estrangeiros na França. Ela promove a imagem econômica e a atratividade
internacional da França, de suas empresas e de seus territórios. Ela gerencia e desenvolve o Voluntariado
Internacional nas Empresas - V.I.E.
A Business France dispõe de 1.500 colaboradores, localizados na França e em outros 58 países. A Business France é
no Brasil, a porta de entrada do Team France Export. Graças aos seus dois escritórios, um em São Paulo e outro no
Rio de Janeiro, a equipe da Business France Brasil acompanha a cada ano mais de 350 empresas e trabalha
ativamente junto a uma rede de escritórios na América latina (Argentina, Chile, Colômbia e Mexico) apoiando-se
em parceiros públicos e privados.
Para mais informações www.businessfrance.fr
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