


A importância da Comunicação 
na Relação com Investidores 

A experiência da Aegea na 
construção e publicação do seu 

Relatório GRI 





Relatório de 2011 
Aegea:   

Perfil organizacional  e Estratégia  

Transparência:  

Governança corporativa, Liquidez e Resultados  

Formação de pessoas:  

Colaboradores e Relacionamentos 



Relatório de 2012 
• Histórico 

• Operações 

• Estratégia e gestão 

• Governança corporativa  

• Colaboradores 

• Sociedade e meio ambiente 



Relatório de 2013 
Primeiro a seguir diretrizes propostas pela Global Reporting 
Initiative (GRI) e a concorrer na premiação da Associação 
Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA ): 

• 7º lugar na categoria dois de companhias 
abertas 

• Gestão Social e Públicos de Relacionamento 

• Gestão Ambiental 

• Resultado Financeiro 



Relatório de 2014 
Primeiro relatório na nova identidade visual e finalista do 
prêmio da ABRASCA. 

• 3º lugar na categoria dois de companhias 
abertas, sendo o melhor pontuado de uma 
empresa de saneamento 

• Índice GRI 



Relatório de 2015 

Além de seguir as diretrizes da GRI, o 
relatório possui indicadores 

necessários para adesão da Aegea no 
Pacto Global da ONU 



O Pacto Global 
Direitos Humanos 
 

• As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de 
direitos humanos reconhecidos internacionalmente; e 

• Assegurar-se de sua não participação em violações destes 
direitos. 



O Pacto Global 
Trabalho 
 

• As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

• A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório; 

• A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

• Eliminar a discriminação no emprego. 



O Pacto Global 
Meio Ambiente 
 

• As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva 
aos desafios ambientais; 

• Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; e  

• Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis. 



O Pacto Global 
Contra a Corrupção 
 

• As empresas devem combater a corrupção em todas as 
suas formas, inclusive extorsão e propina. 



O Futuro 

A Aegea pretende se adaptar ao 
Relato Integrado, fornecendo de 

forma sucinta, informação e 
transparência aos seus investidores, 

colaboradores e clientes. 



Redes Sociais 

www.facebook.com/aegeasaneamento 

www.twitter.com/aegeasaneamento 

www.youtube.com/aegeasaneamento 

Aegea Saneamento e Participações S.A. 

https://twitter.com/AegeaSaneamento
http://www.facebook.com/aegeasaneamento
http://www.youtube.com/user/aegeasaneamento
http://www.linkedin.com/company/aegea-saneamento-e-participa-es-s-a-

