Bristol-Myers Squibb diminui em 30% o consumo de água com
redutores de vazão
Atenta ao problema da crise hídrica no país, sobretudo no estado de São Paulo, a
biofarmacêutica global Bristol-Myers Squibb buscou maneiras de diminuir o uso interno de
água, visto que o recurso é fundamental na fabricação de muitos medicamentos. Mas como
seria possível diminuir o consumo, sem afetar a produtividade? Em meio a essa dúvida,
encontraram a DRACO, indústria nacional referência em sustentabilidade e automação de
sanitários coletivos, com uma solução simples, porém muito ecaz: redutores de vazão.
Trata-se de pequenos dispositivos que controlam a quantidade de água na saída das
torneiras. No mercado, é possível encontrar kits que permitem vazão entre 6 e 14 litros por
minuto. A instalação é simples e não requer contratação de encanador. Os produtos da
DRACO, especicamente, são mais ecazes que outros modelos do mercado porque
“possuem um elastômero, cuja tecnologia limita à vazão nominal da peça, através do seu
sistema dinâmico que se ajusta em função da pressão”, de acordo com Ricardo Dutra, diretor
executivo da empresa.
O Gestor de Facilities da Bristol, Eduardo Pires, arma que “a DRACO é reconhecida por
sua atuação em economia de recursos hídricos, e por isso foi procurada”. Foram adquiridas
cem peças do Dispositivo Eco (redutor de vazão), que geraram economia de 30% no uso do
recurso hídrico.
O investimento total da Bristol foi de R$ 4.900,00. Segundo Pires, “considerando a
economia gerada e o valor investido, o tempo de retorno foi de seis meses”. O gestor arma
que “a eciência dos Dispositivos Eco é um passo importante em busca da sustentabilidade da
empresa”.
Ricardo Dutra diz que ao atender as expectativas do cliente, a DRACO alcança seu
objetivo: “dentre aquilo que nos propomos com nossa expertise, cumprimos nosso dever
baseado em nossa missão, de proporcionar a melhor experiência. O objetivo deste projeto, de
economia de água, signica contribuir para o entorno ao aumentar a disponibilidade de
água e maior durabilidade das reservas próprias”.
Sobre a DRACO
É uma indústria nacional com mais de 15 anos de atuação, que produz soluções de
automação e sustentabilidade para sanitários coletivos. Seu portfólio inclui torneiras,
secadores, saboneteiras, mictórios, descargas, chuveiros e economizadores que atendem
locais com alto tráfego de visitantes como shoppings, aeroportos e estádios.

DRACO
Rua Heitor dos Prazeres, 231 - Butantã - São Paulo - SP CEP 05522-000
Fones (11) 3742-8444 / 3742-2474
www.draco.com.br

