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Visão, Missão, Princípios e Valores 
(GRI 4.8) 
 
 

Visão 
 
Ser reconhecida como referencial de excelência empresarial. 
 
Missão 
 
Prover soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. 
 
Princípios e valores  
 
A atuação da Empresa é pautada por:  
 
• diálogo permanente com o poder concedente;  
• crescimento sustentável;  
• responsabilidade socioambiental;  
• preservação dos recursos hídricos;  
• alto nível de Governança Corporativa;  
• atenção aos interesses dos acionistas;  
• valorização dos empregados;  
• foco na satisfação do cliente;  
• qualidade dos serviços prestados;  
• parceria no relacionamento com os fornecedores. 
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Mensagem da Administração 
 
 

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
(GRI 1.1) 
 

A Copasa atua na promoção do desenvolvimento 
socioecômico e ambiental, considerando a 
importância de atender às necessidades e 
expectativas de seus stakeholders e melhorar as 
condições de saúde e da qualidade de vida da 
população do Estado de Minas Gerais, buscando a 
universalização dos serviços de saneamento básico, 
com competência técnico-operacional e as melhores 
práticas de gestão. Na busca por contribuir para a 
universalização dos serviços de saneamento básico, 
seguimos perseguindo o reconhecimento definitivo 

como referencial de excelência empresarial. 

Alguns prêmios conquistados em 2012 nos orgulham e provam que esse objetivo 
está cada vez mais próximo de ser alcançado. Nossas diretorias de Operação 
Sudoeste e Centro-Leste conquistaram o mais importante prêmio de 
saneamento na América Latina, o troféu Diamante, nível IV, do Prêmio Nacional 
de Qualidade em Saneamento (PNQS), consagrado como símbolo de referência 
na avaliação e melhoria contínua do desempenho, da qualidade dos produtos e 
do atendimento das empresas do setor em todo o país. No mesmo período, 
fomos eleitos pela Revista Época Negócios, em seu anuário 360°, a melhor 
empresa do setor de água e de saneamento básico do Brasil e conquistamos o 
Troféu Transparência, prêmio concedido pela Anefac-Fipecafi-Serasa Experian a 
organizações que se destacam no tratamento e na divulgação transparente de 
suas demonstrações financeiras. 

Os reconhecimentos citados acima são alguns exemplos de como conseguimos 
traduzir nossa missão de negócios em resultados. Outra prova disso foi a nossa 
permanência, pelo terceiro ano consecutivo, na carteira do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA.  

Outras importantes conquistas se referem à expansão da área de abrangência e 
ao aumento da população atendida com os serviços da Copasa. Finalizamos o 
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ano de 2012 abastecendo com água tratada uma população de 
aproximadamente 14,1 milhões de mineiros, o que representa um crescimento 
de 3,3% em relação a 2011, enquanto que o universo de pessoas atendidas com 
os serviços de esgotamento sanitário  era de aproximadamente 8,8 milhões de 
clientes, número 6,2% superior ao registrado em 2011. 

Esses resultados consolidam, de forma efetiva, a posição da Copasa como 
empresa comprometida com sua missão de produzir resultados e benefícios 
sociais que promovam a saúde e o bem-estar da população atendida, tragam o 
crescimento socioeconômico e a preservação ambiental das regiões onde atua.  

Atingir 100% da população de sua área de abrangência e ampliar ainda mais o 
número de pessoas atendidas é a meta da Copasa para os próximos anos. 
Acreditamos que, mais que uma expectativa interna, o alcance dessa meta vai 
ao encontro das necessidades e expectativas da população e dos demais 
stakeholders. E é no sentido de cumpri-la que iniciamos 2013 com previsão de 
investimentos da ordem de R$ 900 milhões destinados à expansão dos serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Sabemos que o alcance desses resultados é fruto inequívoco da aplicação de 
modernas técnicas, das ferramentas de gestão empresarial e da diferenciada 
dedicação de todos os empregados. A Administração reconhece o 
comprometimento dos seus colaboradores, fundamental para que a Empresa se 
mantenha social, ambiental e economicamente sustentável; e agradece a 
confiança dos seus clientes, acionistas e fornecedores, que contribuíram para a 
melhoria da eficiência, da produtividade, da rentabilidade, da criação de valor, 
da geração de riqueza e da qualidade de vida das populações atendidas. 

 
João Antônio Fleury Teixeira 
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Mensagem do Diretor Presidente 
(GRI 1.1) 
 

A dedicação e o comprometimento de todos 
empregados da Copasa proporcionam os resultados 
descritos neste Relatório de Sustentabilidade. Mais 
uma vez, a Empresa disponibiliza as informações 
que mostram o alcance das metas estabelecidas no 
planejamento estratégico com base no 
aprimoramento dos processos e procedimentos que 
sustentam seu negócio. 

A Copasa encerrou o ano de 2012 com uma receita 
operacional líquida de água e esgoto de R$ 2,768 
bilhões e EBITDA ajustado de R$ 1,131 bilhão. No 

exercício, os investimentos totalizaram R$ 754,6 milhões, montante aplicado, 
principalmente, em sistemas de coleta e tratamento de esgotos (R$ 504,8 
milhões) e em sistemas de abastecimento de água (R$ 235,9 milhões), que 
resultaram em ampliação significativa da capacidade de atendimento aos 
usuários dos serviços prestados pela Empresa. 

Em 2012, foram assinados 21 novos contratos de concessão, sendo 2 para 
prestação dos serviços de abastecimento de água e 19 para prestação de serviços 
de esgotamento sanitário, com destaque para a assinatura do contrato de 
programa com o município de Sabará para a prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário. Foram renovadas as concessões  em 29 sedes municipais, 
sendo 27 com serviços de abastecimento de água e 2 com serviços de 
esgotamento sanitário. Além dessas ações, destaca-se também o início de 
operação de novos sistemas de esgotamento sanitário, especialmente os 
sistemas das cidades de Além Paraíba, Divinópolis e Guaxupé. 

Em relação ao abastecimento de água, na comparação com 2011, a população 
atendida aumentou em 452 mil pessoas, com um incremento de 3,3%, 
representando um público de aproximadamente 14,1 milhões de habitantes 
conectados à rede distribuidora de água tratada. Quanto aos sistemas de 
esgotamento sanitário, houve uma evolução significativa, com um aumento de 
515 mil pessoas que puderam dispor de serviços públicos de esgotamento 
sanitário, representando um acréscimo da ordem de 6,2% e totalizando 
aproximadamente 8,8 milhões de habitantes beneficiados com  esse serviço. 
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Ampliando o período de comparação e retroagindo ao ano de 2006, quando 
ingressamos no Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa 
da BM&FBOVESPA, temos resultados ainda mais expressivos. Em fevereiro 
daquele ano, eram 11,2 milhões de mineiros abastecidos com a água da Copasa e 
5,6 milhões de pessoas atendidas com serviços de esgotamento sanitário. Isso 
significa um incremento da ordem de 26% e 57%, respectivamente, na 
disponibilização dos dois serviços, o que evidencia os efeitos da forma de gestão 
implementada na Empresa. 

O avanço nas questões afetas ao tratamento de esgotos é um marco importante 
para a Empresa e que resultou em expressivo aumento do volume de esgoto 
tratado, atingindo 211,1 bilhões de litros, uma elevação de 16% em relação ao 
ano de 2011. Entre as principais ações, destaca-se o início de operação de 14 
novas estações de tratamento de esgotos em diversas cidades do Estado de 
Minas Gerais, entre elas: Almenara, Araxá (ETE Central), Campina Verde, 
Cláudio, Pouso Alegre (ETE Sapucaí Mirim), Teófilo Otoni e Turmalina. A 
Empresa encerrou o ano de 2012 com 129 estações em operação e mais 85 em 
construção, com previsão de término até 2016. 

Para atender às necessidades específicas das localidades de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), a Copasa ampliou sua atuação na Região 
Nordeste do Estado de Minas Gerais, por intermédio da subsidiária Copanor. A 
Empresa concluiu o ano de 2012 prestando serviços de abastecimento de água 
em 42 municípios, com uma população total de 240 mil pessoas, e de 
esgotamento sanitário em 17 cidades, que somam 72 mil pessoas. 

O ano de 2013 é muito especial para a Copasa. Chegamos às nossas bodas de 
ouro movidos por um diferencial imensurável: a dedicação e o 
comprometimento dos empregados, que em cada região do Estado de Minas 
Gerais se empenham continuamente para a construção de uma empresa cada 
vez mais forte e empenhada em prover a população das melhores soluções em 
saneamento básico, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental da sociedade. 

 
Ricardo Augusto Simões Campos 
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A História da Copasa
 

 
 

Em 5 de julho de 1963, foi criada, por meio da Lei Estadual nº 2.842, a 
Companhia Mineira de Água e Esgotos (Comag), com a finalidade de definir e 
executar uma política ampla de saneamento básico para o Estado de Minas 
Gerais.

 
  
Em 1971, estabelecendo as metas a serem alcançadas pelo país no setor de 
saneamento, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento 
(Planasa). À mesma época, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Belo 
Horizonte (Demae), responsável pela prestação desses serviços na cidade de 
Belo Horizonte, incorporou-se à Comag. Essa adesão e as mudanças 
introduzidas pelo Planasa, especialmente o incremento do suporte técnico-
financeiro ao trabalho desenvolvido pelas companhias estaduais de 
saneamento, trouxeram significativo impulso ao crescimento da Companhia. 
 
A partir daí, a Comag começou a passar por uma série de modificações para se 
ajustar às necessidades da Política de Saneamento Básico do Estado de Minas 
Gerais, entre elas, a alteração de seu nome para Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (COPASA MG), por meio da Lei 6.475/74. A principal atividade da 
Copasa é a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, compreendendo desde as atividades de planejamento e 
elaboração de projetos até sua execução, ampliação, remodelagem e exploração 
dos serviços de saneamento.  
(GRI 2.1 / 2.2 / 2.5) 
 
Em 2006, a Companhia realizou sua Oferta Inicial de Ações (Initial Public 
Offering - IPO), ingressando no Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros (BM&FBOVESPA), segmento diferenciado que exige maior 
transparência e regras mais rígidas de governança corporativa.  
 
Em 2007, visando reforçar a presença no mercado e aproveitar oportunidades 
de negócios, foram criadas 3 subsidiárias integrais: Copasa Águas Minerais de 
Minas, Copasa Serviços de Irrigação e Copasa Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Copanor). (GRI 2.2 / 2.3) 

 
Em abril de 2008, foi realizada uma oferta secundária de ações em que o 
acionista Município de Belo Horizonte alienou a totalidade de suas ações e o 
acionista Estado de Minas Gerais vendeu parte de suas ações, sem perder o 
controle acionário da Empresa. 
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Em 2012, a Copasa completou 49 anos de história, reconhecida como uma das 
maiores e melhores empresas de abastecimento de água e de saneamento básico 
do país. 
 

(GRI 2.3) 
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Principais Indicadores (Dados da Controladora) 
 
 

(GRI EC1) 
 
1. Dados Econômico-Financeiros (R$ mil) 2012 2011 2010 
Receita Operacional Líquida de Água e 
Esgoto (ROL) 2.768.365 2.509.610 2.311.237 

Custos dos Serviços Prestados + Despesas 
Comerciais e Administrativas 2.005.527 1.754.302 1.630.926 

Custos dos Serviços Prestados + Despesas 
Comerciais e Administrativas (sem 
Depreciações/Amortizações)  

1.633.209 1.449.805 1.361.998 

EBITDA 1.145.998 1.051.524² 1.236.398 

EBITDA Ajustado¹ 1.130.918 1.037.569² 923.325 

Lucro Líquido 486.928 470.437 677.125 

Ativo Total 8.992.688 8.274.201 7.265.695 

Dívida Bruta 3.182.320 2.956.752 2.247.938  

Dívida Líquida 2.685.895 2.715.216 2.170.286 

Patrimônio Líquido 4.963.542 4.501.677 4.184.328 
 
2. Indicadores de Rentabilidade 2012 2011 2010 

Retorno sobre Investimento (LL/AT) 5,4 5,7 9,3 

Rentabilidade S/Patrimônio Líquido (LL/PL) 9,8 10,5 16,2 
 
3. Indicadores Econômico-Financeiros 2012 2011 2010 

Liquidez Corrente 1,45 0,84 0,94 

Capital de Terceiros / Patrimônio líquido 0,81 0,84 0,74 

Margem EBITDA % 31,4 31,8 45,6 

Margem EBITDA Ajustada % 38,8 39,8 38,5 

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado 2,4 2,6 1,8 
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4. Ações 2012 2011 2010 

Valor Patrimonial da Ação (R$) 41,68 39,17 36,41 

Lucro ou Prejuízo por Ação (R$) 4,08 4,09 5,89 
 
5. Mercado 2012 2011 2010 

5.1 Número Ligações de Água (un) 3.779.192 3.634.689 3.500.986 

5.2 Número Ligações de Esgoto (un) 2.258.604 2.111.360 1.955.693 

5.3 Número Economias de Água (un) 4.571.955 4.402.057 4.253.301 

5.4 Número Economias de Esgoto (un) 2.893.771 2.708.870 2.531.650 

5.5 Volume Faturado de Água (1.000m³) 667.325 649.706 628.902 

5.6 Volume Faturado de Esgoto (1.000m³) 428.220 402.552 382.273 

5.7 Extensão de Rede Água (km) 44.864 43.906 43.544 

5.8 Extensão de Rede Esgoto (km) 20.093 18.105 16.314 

5.9 Municípios com Concessão Água (un) 625 620 615 
5.10 Municípios com Concessão Esgoto 
(un) 

277³ 225 213 

5.11 Municípios Operados Água (un) 612 606 603 

5.12 Municípios Operados Esgoto (un) 200 176 161 

5.13 População Atendida Água (mil) 14.066 13.614 13.157 

5.14 População Atendida Esgoto (mil) 8.785 8.270 7.754 
(GRI EN8) 

6. Corpo Funcional 2012 2011 2010 

6.1 Empregados 11.611 11.535 11.436 

6.2 Nº admissões 378 479 243 

6.3 Terceirizados 725 686 684 
 
7. Indicadores Ambientais (R$ mil) 2012 2011 2010 

7.1 Investimentos Programas Projetos Externos 9.642 6.336 3.495 

7.2 Investimentos Produção e Operação 356.345 171.735 211.736 
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8. Indicadores Sociais (R$ mil) 2012 2011 2010 

8.1 Capacitação e Desenvolvimento Empregados 1.805 1.097 1.440 

8.2 Participação nos Lucros 27.613 28.317 27.132 

8.3 Patrocínios Culturais, Artísticos e Esportivos 4 3.555 3.750 3.226 

8.4 Fundo da Infância e da Adolescência 4 671 750 600 

8.5 Total Investimentos Sociais Internos 431.542 401.090 366.923 

8.6 Total Investimentos Sociais Externos 595.853 495.482 536.406 
1. O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, calculada obsevando a 
Instrução CVM 527/2012, consistindo no lucro líquido acrescido dos tributos sobre o lucro, 
receita financeira líquida, depreciações e amortizações e do resultado não operacional das 
subsidiárias. A margem EBITDA é calculada sobre a receita total (receita líquida de água e 
esgoto, receita de construção, adicionados das outras receitas operacionais e das receitas das 
subsidiárias). Já o EBITDA ajustado é calculado desconsiderando-se as receitas/custos de 
construção. As receitas de construção, embora não apresentem efeito caixa imediato, geram 
implicações no exercício em que são reconhecidas, tendo em vista que seu resultado faz parte 
da base de cálculo para o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio (JCPs) / dividendos e para 
a participação dos empregados nos lucros. 

2. Valores divergem dos divulgados no Relatório Anual de 2012, devido à mudança na 
metodologia de cálculo. 

3. No número da subsidiária Copanor foram incluídas 30 concessões de esgoto, que não 
haviam sido divulgadas no Release Operacional de dezembro/2012 e que apresentam uma 
população conjunta de 97 mil habitantes. Além disso, no número referente à Controladora, 
estão sendo incluídas 4 novas concessões de esgoto assinadas em dezembro de 2012 que não 
foram divulgadas no Release Operacional daquele mês. 

4. Valores referentes aos recursos liberados pela Empresa por meio das Leis de Incentivo 
Fiscal. 

(GRI 3.10) 
 
 

 

A Copasa em 2012 
 
 

(GRI 2.7 / 2.8 / 2.9) 
 
A Copasa terminou o ano com o fornecimento de água tratada para 14,1 milhões 
de pessoas, equivalente a 71,2% da população total do Estado de Minas Gerais. 
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Foram efetuadas 144 mil novas ligações de água e implantados 958 km de novas 
redes de distribuição, perfazendo um total de 44.864 km.  

A Copasa ampliou o atendimento com serviços de esgotamento sanitário, 
passando a atender 200 municípios mineiros, beneficiando 8,8 milhões de 
pessoas. O volume de esgoto tratado foi de 211,1 milhões de m³, quase 16 % 
acima do registrado em 2011. Esse incremento se deve ao início de operação de 
14 novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).  

 

O valor de mercado da Copasa em 31 de dezembro de 2012 era de R$ 5,24 
bilhões. A Empresa encerrou o exercício com uma receita operacional líquida 
de água e esgoto de R$ 2,768 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 1,131 bilhão. Os 
investimentos totalizaram R$ 754,6 milhões, montante aplicado, principalmente, 
em sistemas de abastecimento de água (R$ 235,9 milhões) e em sistemas de 
esgotamento sanitário (R$ 504,8 milhões) que resultaram em ampliação 
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significativa da capacidade de atendimento aos usuários de serviços públicos de 
saneamento básico, atendidos pela Companhia. 
 
 
 

Concessões  
 
 

Em 2012, foram firmadas novas concessões para prestação dos serviços de 
abastecimento de água nas sedes municipais de Aracitaba e Frei Lagonegro. 
Também foram assinadas novas concessões para prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário nas sedes dos municípios de Antônio Prado de Minas, 
Capitão Enéas, Catuti, Conceição do Pará, Espinosa, Frei Lagonegro, Guaxupé, 
Ibiaí, Icaraí de Minas, Lagoa dos Patos, Matias Cardoso, Morada Nova de Minas, 
Presidente Juscelino, Riacho dos Machados, Sabará, São Gonçalo do Abaeté, São 
João da Ponte, Taquaraçu de Minas e Verdelândia. 
 
No ano, foram renovadas concessões com 29 municípios, sendo 27 para 
prestação de serviços de abastecimento de água e 2 de esgotamento sanitário. A 
manutenção da prestação dos serviços de abastecimento de água pela Copasa 
abrange as sedes municipais de Antônio Prado de Minas, Araçaí, Arcos, Ataléia, 
Belmiro Braga, Capitão Enéas, Catuti, Conceição do Pará, Coromandel, Espinosa, 
Guaxupé, Ibiaí, Icaraí de Minas, Lagoa dos Patos, Maravilhas, Matias Cardoso, 
Morada Nova de Minas, Presidente Juscelino, Ribeirão Vermelho, Sabará, São 
Francisco de Paula, São Gonçalo do Abaeté, São João da Ponte, Serra do Salitre, 
Taquaraçu de Minas, Três Marias e Verdelândia. Quanto aos serviços de 
esgotamento sanitário, foram contempladas as cidades de Ataléia e Três Marias. 
 
No exercício de 2012, a subsidiária Copanor assumiu novas concessões para 
prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 
vários municípios e em diversas vilas e povoados de sedes municipais 
anteriormente atendidas pela Copasa. 
 
De forma consolidada, a Copasa chegou ao final do ano como concessionária 
para prestação de serviços de água em 625 municípios, e de esgotamento 
sanitário em 277, conforme quadro a seguir: 
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CONCESSÕES E OPERAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

Item Total Copasa Copanor 

Número de Municípios com Concessão de Água 625 583 42 

Número de Municípios com Concessão de Esgoto 277¹ 235 42¹ 

Número de Municípios com Operação de Água 612 572 40² 

Número de Municípios com Operação de Esgoto² 200 183 17² 
1 - No número da subsidiária Copanor foram incluídas 30 concessões de esgoto que não 
haviam sido divulgadas no Release Operacional de dezembro e que apresentam uma 
população conjunta de 97 mil habitantes. 
2 - Os municípios que ainda não entraram em operação estão em obras e estágio final de 
Investimento.   A projeção é que eles iniciem a operação dos serviços a partir de 2013. 

 
 

 

Subsidiárias 
 
 

Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais (Copanor) 
 
A Copanor é a concessionária para a prestação de serviços sustentáveis de 
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto com tarifa reduzida 
em 463 localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e com 
população entre 200 e 5.000 habitantes na região das bacias dos rios 
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu, todas 
situadas na Região Nordeste do Estado de Minas Gerais. 
 
Com recursos oriundos do Governo do Estado de Minas Gerais, a Subsidiária 
mantém uma estrutura tecnológica e organizacional que permite o aumento da 
eficiência e a redução de custos operacionais na prestação de serviços de 
saneamento que possibilita manter um modelo tarifário compatível com a 
realidade socioeconômica da região, sem comprometer a qualidade dos 
serviços.  
 
A experiência da Subsidiária foi uma das escolhidas pelo Banco Mundial como 
modelo de implantação e de gestão de serviços de saneamento em comunidades 
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isoladas no Brasil pelos “Estudos e Modelos de Saneamento Rural”, realizados 
pelo Banco.  
 
Em dezembro de 2012, havia um total de 175 localidades atendidas com sistema 
de abastecimento de água implantados, beneficiando 240 mil pessoas e 42 
localidades com sistema de esgotamento sanitário, beneficiando 72 mil pessoas. 
Além disso, 930 famílias foram beneficiadas com a implantação de módulos 
sanitários com banheiro, tanque, chuveiro e pia em suas residências. 
 
Dos 92 municípios que fazem parte da área de abrangência da  Copanor, até 
dezembro de 2012, 88 já estavam com a lei autorizativa aprovada e 81 com os 
contratos de programa assinados pelos prefeitos, permitindo a transferência dos 
serviços da prefeitura municipal para a Copanor. 
 
Em sua primeira etapa de implantação que corresponde à região dos vales do 
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu, serão 
atendidas, até 2015, 463 localidades com população entre 200 e 5000 habitantes, 
beneficiando 400 mil pessoas. 
 
Em 2012, foram investidos R$100 milhões empregados na perfuração de poços, 
no desenvolvimento de projetos, na aquisição de materiais, equipamentos e 
áreas, além de 118 obras em execução e 62 obras concluídas em 2012. 
 
Para 2013/14, estão sendo equacionados e assegurados recursos da ordem de 
R$200 milhões do Tesouro do Estado de Minas Gerais, e outros R$ 150 milhões 
oriundos do BNDES/PROINVESTE. 
 
Copasa Águas Minerais de Minas S.A. (AGMM) 

Criada com o objetivo de fomentar o turismo e promover o desenvolvimento da 
região das estâncias hidrominerais localizadas no Estado de Minas Gerais, a 
Copasa Águas Minerais de Minas é responsável pela produção, distribuição e 
comercialização das águas minerais das fontes das cidades de Caxambu, 
Cambuquira e Lambari, no Circuito das Águas de Minas Gerais, além das fontes 
termais de Araxá.  
 
Essas águas são provenientes de fontes naturais e se diferenciam pela tradição 
inerente às suas marcas. A Água Mineral Caxambu foi a primeira a voltar ao 
mercado, em 2008. A Cambuquira retornou ao mercado em julho de 2011. 
 
A Água Mineral Araxá está disponível no mercado desde o mês de agosto de 
2012. A Lambari está em processo de adequação para atendimento às 
determinações dos órgãos reguladores. 
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Copasa Serviços de Irrigação S.A. (CSI) 

Criada para ser a empresa operadora do sistema de irrigação de uso comum do 
Projeto Jaíba Etapa II, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
socioeconômico na Região Norte do Estado de Minas Gerais, ao gerar emprego, 
renda e produção em uma região favorável para bons resultados em irrigação. 
 
A CSI desempenha, principalmente, as seguintes atividades: operação do 
sistema de distribuição de água bruta para irrigação dos lotes agrícolas; 
manutenção da infraestrutura da Etapa II do Projeto Jaíba; monitoramento da 
qualidade da água. O sistema de irrigação operado abrange uma área total de 
34,8 mil hectares, dos quais 11,3 mil compõem a reserva legal e 19,3 mil hectares 
são destinados à área irrigável, que é dividida em lotes empresariais, cujas 
culturas predominantes são de cana-de-açúcar, banana e grãos. 
 
A operação do sistema de irrigação do Projeto Jaíba II se iniciou em março de 
2008, a partir da formalização de um convênio de cooperação técnica e 
financeira com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e da Fundação Rural Mineira (Ruralminas), cujo 
vencimento se deu em junho de 2012 e por meio do qual foram realizados, com 
aporte do Governo do Estado, investimentos da ordem de R$ 7,5 milhões 
destinados à adequação da infraestrutura operacional, bem como à aquisição de 
máquinas e equipamentos. 
  
Nesse período, a CSI consolidou a utilização do sistema automatizado cuja 
implantação se deu em 2010 com a parceria da Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Ao ser assumida pela CSI, a 
Etapa II do Projeto Jaíba apresentava baixo índice de ocupação – 800 ha. Em 
dezembro de 2012, a área ocupada pela produção agrícola atingiu 13 mil ha. 
 
Com o término do convênio com o Estado de Minas Gerais em junho de 2012, a 
CSI foi contratada em caráter emergencial até 2 de março de 2013, para dar 
continuidade à prestação dos serviços. Em meados de outubro de 2012 ficou 
decidido que, a partir do final do contrato emergencial, a gestão do sistema de 
irrigação da Etapa II será transferida à Associação dos Irrigantes do Jaíba II, 
conforme estabelecido no Decreto nº 46.080, de 12/11/2012. 
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Cooperação Técnica 

 
 

Visando expandir o seu mercado de atuação, a Copasa desenvolve atividades de 
cooperação técnica com municípios, companhias de saneamento, entidades do 
setor público ou privado, no Brasil e no exterior. Essas atividades são 
desempenhadas na forma de visita técnica, assistência técnica ou de 
consultoria, recebendo uma modelagem adequada ao negócio. 
 
Foz de Jeceaba: a Copasa é parceira da Foz do Brasil, com participação 
minoritária de 15,5% das ações em um negócio modelado para assumir o 
projeto, a construção e a operação (que será transferida após 17 anos de 
operação) dos sistemas de tratamento de água e efluentes, da distribuição de 
energia elétrica e da coleta e disposição final dos resíduos sólidos da Siderúrgica 
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, no município de Jeceaba. O retorno 
desse  investimento vem superando o previsto no plano de trabalho, 
comprovando assim o acerto da Copasa ao inovar sua forma de atuação e iniciar 
um novo negócio no âmbito industrial. 
 
Em 2012, além de receber delegações de países como Holanda, Marrocos e 
Moçambique com objetivos de benchmarking ou identificação de futuros 
parceiros, a Copasa atendeu a demandas de empresas, tais como: Companhia de 
Saneamento do Tocantins (Saneatins), Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
(Cagece), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), 
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (Embasa), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), Saneamento de Goiás (Saneago), Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar), Companhia Vale do Rio Doce (Vale S.A.). Também se 
destacaram os trabalhos desenvolvidos com as seguintes instituições: 
 
Colsen International: empresa de consultoria sediada na Holanda, com a qual 
foi estabelecida parceria com o objetivo de verificar a eficiência operacional da 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Onça, maior ETE construída no mundo, 
adotando o reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket reactor (Uasb) como processo para o tratamento 
primário dos efluentes domésticos. 

 
Consórcio Candonga: formado pela Vale S.A. e a Empresa Novelis, é responsável 
pela operação de sistemas de abastecimento de água em localidades impactadas 
por suas ações industriais, com atuação em diversos países, contratou a Copasa 
para implantar soluções relativas às fontes de produção e realização de obra 
nos sistemas locais. 
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Consórcio Hidrelétrica Aimorés: formado pela Cemig e Vale S.A., é responsável 
pela operação de sistemas de abastecimento de água em localidades impactadas 
por suas ações industriais, manteve parceria com a Copasa para aprimorar a 
operação e gestão dos sistemas, especialmente no que se refere ao 
relacionamento com as lideranças comunitárias locais. 

 
Pequena Central Hidrelétrica Santa Fé: subsidiária da Petrobras, para a qual a 
Copasa desenvolveu um estudo sobre as condições da água da sua represa, sob 
o ponto de vista hidrobiológico. 
 
 
 

Prêmios e Reconhecimentos 
 
 

(GRI 2.10) 
 
Destaque da Engenharia Civil 
 
Homenagem prestada pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec), na 
categoria Construção Civil – Serviços - Fornecimento de Água/Saneamento, em 
função da qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Copasa. As 
homenageadas foram escolhidas por meio de pesquisa de opinião, que buscou 
conhecer as opiniões dos engenheiros e dirigentes das companhias afiliadas ao 
Imec. Os critérios para escolha das empresas foram: qualidade, durabilidade e 
tecnologia dos produtos, bens ou serviços; relação custo-benefício dos mesmos; 
especialização e força da marca. 
 
Época 360° 
 
A Copasa recebeu, na categoria Água e Saneamento, o Prêmio Época Negócios 
360º, que faz parte do anuário Época Negócios 360º e contou com a parceria 
técnica da Fundação Dom Cabral e com o apoio da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje). A pesquisa abrangeu dimensões referentes 
a resultados financeiros, governança corporativa, capacidade de inovação, 
políticas de recursos humanos, responsabilidade socioambiental e visão de 
futuro. 
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Mérito da Saúde 
 
A Medalha do Mérito da Saúde homenageia entidades, pessoas e empresas que 
tenham se destacado, no Estado de Minas Gerais, por serviços prestados à saúde 
pública. A Copasa foi uma das empresas condecoradas com essa honraria, 
concedida pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, como instituição 
pública parceira do Sistema Único de Saúde (SUS). A comenda foi concedida 
pelas relevantes ações desenvolvidas pela Companhia para o enfrentamento à 
dengue. 
 
Qualidade na Comunicação 
 
A Copasa conquistou o prêmio As Empresas que Melhor se Comunicam com 
Jornalistas, promovido pela Revista Negócios da Comunicação, que visa 
reconhecer a qualidade do relacionamento mantido com jornalistas e o 
mercado, ressaltando o tratamento concedido aos profissionais da imprensa 
quanto ao acesso, disponibilização e facilidade de apuração de informações. 
 
Qualidade da Gestão 
 
As Diretorias Centro-Leste e Sudoeste obtiveram o reconhecimento máximo do 
Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) – o Troféu Quiron 
Diamante, considerado pela International Water Association (IWA) como a mais 
importante ferramenta de gestão dos serviços de saneamento ambiental. 
 
Ouro Azul 
 
A Copasa e a subsidiária Copanor foram premiadas em primeiro e terceiro 
lugar, respectivamente, com o Prêmio Ouro Azul, na categoria Empresa Pública, 
com os projetos Cogeração de Energia – Aproveitamento Energético do Biogás 
da Estação de Tratamento de Esgoto Arrudas e Vida no Vale. Essa premiação é 
uma iniciativa dos Diários Associados, por meio do Jornal Estado de Minas, que 
valoriza ideias de proteção e uso racional dos recursos hídricos. 
 
Sustentabilidade Empresarial 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Copasa foi incluída no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(BM&FBOVESPA). Esse índice objetiva refletir o retorno de uma carteira 
composta por ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade, 
diferenciando-as em termos de qualidade, compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência, natureza do produto, além do 
desempenho nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e 
mudanças climáticas. 
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Troféu Transparência 
 
A Copasa conquistou o Troféu Transparência, premiação organizada, 
anualmente, pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade, com a supervisão técnica da Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras e Serasa Experian. Essa 
premiação classifica e identifica as empresas que se destacam em aspectos 
relativos à qualidade, clareza, concisão e transparência das demonstrações 
financeiras. 
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Estrutura de Governança 
 
 

(GRI 4.1) 
 
A Copasa é uma empresa de economia mista, de capital aberto, com ações 
negociadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança corporativa da 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), sendo o Estado de 
Minas Gerais o acionista controlador. 
 
A Copasa, na Oferta Pública Inicial de Ações (Initial Public Offering - IPO), 
realizada em fevereiro de 2006, visando garantir o equilíbrio de interesses entre 
os acionistas e ampliar seus direitos em relação à legislação vigente, aderiu ao 
mais elevado nível de governança corporativa da BM&FBOVESPA - o Novo 
Mercado. 
 
Entre as boas práticas de governança com as quais a Empresa está 
comprometida, se destacam: 

 
• atuação com um Conselho de Administração de, no mínimo, 20% de 

conselheiros independentes, sendo que a Copasa possui 6 membros 
independentes (67%) num total de 9 membros do Conselho; 

• concessão aos acionistas minoritários de tag along de 100% (condições 
idênticas às oferecidas ao acionista majoritário, no caso de alienação 
do controle); 

• divulgação de demonstrações financeiras traduzidas para o Inglês; 
• elaboração e divulgação do Código de Conduta Ética e da Política de 

Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários; 
• emissão exclusivamente de ações ordinárias, tendo todos os acionistas 

direito a voto;  
• free float (ações em circulação) de no mínimo 25%, sendo que a 

Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2012, 48,6% das ações em 
circulação; 

• realização de pelo menos uma reunião pública com analistas e 
investidores, por ano, visando a apresentação de sua situação 
econômico-financeira, projetos e perspectivas, sendo que em 2012 
foram realizadas 7 reuniões com a Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), que 
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aconteceram nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Brasília, Juiz 
de Fora, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia; 

• resolução de toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir 
entre a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do 
Conselho Fiscal, por meio da Câmara de Arbitragem do Mercado da 
BM&FBOVESPA, conforme cláusula compromissória do Estatuto Social; 

• vedação à acumulação de cargos de presidente do Conselho de 
Administração e de diretor presidente ou principal executivo da 
Companhia, a partir de 2014, sendo que a Companhia adota essa 
prática desde 2007. 

 
Representação da estrutura de governança da Copasa 
 
 
 
 

 

 
 
Assembleia Geral de Acionistas 
 
 
 
 
 
 
 
Assembleia Geral de Acionistas 
 
Instância máxima de decisão de competência dos acionistas, tendo sob sua 
competência exclusiva, entre outras atribuições: tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal; 
deliberar sobre reforma de estatuto social e deliberar sobre a remuneração dos 
administradores. Adicionalmente, o Estatuto Social da Companhia determina 
que seja de competência da Assembleia Geral, as seguintes deliberações que 
envolvam montantes superiores a R$150 milhões: aprovação de qualquer 
investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual, instauração de 

Assembleia	  Geral	  dos	  Acionistas	  

Conselho	  de	  Administração	  

Diretoria	  Executiva	  

Conselho	  Fiscal	  

Auditoria	  Interna	  

Auditoria	  
Independente	  
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processo administrativo de licitação, de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação, bem como os termos aditivos das respectivas contratações e as 
homologações de processo administrativo licitatório, celebração de convênios e 
contratos envolvendo empréstimos, financiamentos e demais negócios jurídicos 
a serem celebrados pela Companhia. 
 
Conselho Fiscal 
 
A Copasa possui um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, que pode 
ter de 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária. Seus honorários são fixados pela 
Assembleia, nos termos da lei, e a duração do mandato é de um ano. 
 

Composição do Conselho Fiscal em 31 de dezembro de 2012 
Nome Cargo 

Paulo Elisiário Nunes presidente 

Jair Siqueira vice-presidente 

Carlos Eduardo Carvalho de Andrade conselheiro titular 

Maron Alexandre Mattar conselheiro titular 

Rafael Rodrigues Alves da Rocha conselheiro titular 

Letícia Pedercini Issa Maia conselheiro suplente 

Sérgio Pessoa de Paula Castro  conselheiro suplente 

Os currículos dos membros do Conselho Fiscal poderão ser acessados no site 
www.copasa.com.br/ri, seção Governança Corporativa. 

 

Desses membros, o Sr. Rafael Rodrigues e sua suplente, a Sra. Letícia Pedercini 
Issa Maia foram eleitos como representantes dos minoritários.  
 
Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, é a instância mais 
alta da administração da Copasa. Entre as atribuições do Conselho, estão: 
convocar Assembleia Geral; aprovar o planejamento estratégico; aprovar os 
planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais, operacionais e 
de investimento da Companhia; eleger, destituir diretores e determinar suas 
responsabilidades; aprovar novas concessões cujo Valor Presente Líquido (VPL) 
seja negativo, conforme o estudo de viabilidade econômico-financeira realizado 
pela Companhia; aprovar plano de cargos e salários e investimentos ou despesas 
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não previstas no orçamento anual de valores compreendidos entre R$6 e R$150 
milhões; escolher e destituir auditores independentes. 
 
O Conselho poderá ser composto por no mínimo 5 e no máximo 9 membros, 
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas. Os membros do Conselho cumprem 
mandato unificado de um ano, salvo destituição, considerando-se exercício 
anual o período compreendido entre cada Assembleia Geral Ordinária, podendo 
ser reeleitos.  
 
A remuneração de cada conselheiro corresponde a 20% da média da 
remuneração paga aos membros da Diretoria Executiva, sendo que 50% do 
valor equivale a uma parcela fixa mensal e os outros 50% são pagos em 
conformidade com a participação do conselheiro nas reuniões mensais. Além 
disso, os conselheiros recebem 20% da Participação nos Lucros (PL) atribuída 
aos diretores. (GRI 4.5) 
 
Quanto à frequência de reuniões, o Conselho de Administração realiza uma 
reunião mensal, sendo que reuniões extraordinárias poderão ser realizadas 
sempre que necessário. Segundo o Regimento Interno do Conselho de 
Administração, seus membros devem declarar, previamente à deliberação, 
sempre que a matéria submetida à sua apreciação tiver interesse particular ou 
conflitante com o da Companhia, abstendo-se de participar da sua discussão e 
votação. (GRI 4.6)  
 
Na atual composição, somente o vice-presidente do Conselho faz parte da 
Diretoria Executiva da Copasa. (GRI 4.2) 
 

Composição do Conselho de Administração em 31 de dezembro de 2012 
Nome Cargo 

João Antônio Fleury Teixeira presidente 

Ricardo Augusto Simões Campos vice-presidente 

Alexandre Pedercini Issa* conselheiro 

Alfredo Vicente Salgado Faria* conselheiro 

Enio Ratton Lombardi* conselheiro 

Euclides Garcia de Lima Filho* conselheiro 

Flávio José Barbosa de Alencastro* conselheiro 

José Carlos Carvalho* conselheiro 

Tadeu Barreto Guimarães conselheiro 
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Os currículos dos membros do Conselho de Administração poderão ser acessados no site 
www.copasa.com.br/ri, seção Governança Corporativa. 
* Conselheiros independentes.  
(GRI 4.3; LA13) 
 
Diretoria Executiva 
 
A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios em geral 
da Copasa. Reúne-se ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, 
extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais. 
 
Para consolidar o alinhamento das estratégias e diretrizes da Companhia, bem 
como proporcionar o acompanhamento de assuntos relevantes para o 
desempenho da Empresa, são realizadas reuniões periódicas da Diretoria 
Executiva com o corpo gerencial. Adicionalmente, ocorrem reuniões itinerantes 
da Diretoria Executiva com alguns executivos que possuem atribuições 
estratégicas para a gestão do Programa de Investimentos e do Plano de 
Expansão de Mercado da Companhia. 
 
A Diretoria Executiva é formada por até 11 membros, acionistas ou não, 
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 
3 anos, podendo ser reconduzidos, devendo permanecer em seus cargos até a 
eleição e posse de seus sucessores. 
 
A Diretoria Executiva é composta pela Presidência, Vice-Presidência e 9 
diretorias, sendo 4 operacionais (Diretorias de Operação Centro-Leste, 
Metropolitana, Norte e Sudoeste) e 5 corporativas (Diretoria Financeira e de 
Relações com Investidores; Gestão Corporativa; Meio Ambiente; Planejamento e 
Gestão de Empreendimentos; e Técnica e de Novos Negócios). 
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Composição da Diretoria Executiva em 31 de dezembro de 2012 

Nome Cargo 
Ricardo Augusto Simões 
Campos 

Diretor Presidente 

Carlos Gonçalves de Oliveira 
Sobrinho Diretor Técnico e de Novos Negócios 

Gelton Palmieri Abud Diretor de Gestão Corporativa 

Juarez Amorim Diretor de Operação Metropolitana 

Márcio Luiz Murta Kangussu Diretor de Operação Norte 

Marcos Antônio Teixeira Diretor de Planejamento e Gestão de 
Empreendimentos 

Paula Vasques Bittencourt Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores 

Paulo Fernando Rodrigues 
Lopes 

Diretor de Operação Sudoeste 

Tilden José Santiago Diretor de Meio Ambiente 
Valério Máximo Gambogi 
Parreira Diretor de Operação Centro-Leste 

Os currículos dos membros da Diretoria Executiva poderão ser acessados no site 
www.copasa.com.br/ri, seção Governança Corporativa. 
(GRI LA13) 
 
Auditoria Interna 
 
A atuação da Auditoria Interna é orientada pelo Plano Anual de Auditoria, 
aprovado pelo Conselho de Administração, ao qual é diretamente vinculada. 
Essa vinculação concede independência e imparcialidade à Auditoria para 
exercer suas funções, tais como: planejamento e execução de trabalhos de 
auditoria nos sistemas de controle; identificação de falhas e/ou irregularidades; 
proposta e acompanhamento de melhorias nos controles internos.  
 
A Auditoria Interna também é responsável pela geração, como produto das 
funções citadas acima, de informações úteis e confiáveis para orientar e apoiar 
decisões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. 
 
A Auditoria Interna tem como objetivo o fortalecimento dos controles internos, 
para que esses possam gerar informações fidedignas para as demonstrações 
financeiras e criar um ambiente que iniba a prática de atos contrários ao que 
dispõe o Código de Conduta Ética da Copasa e o Sistema Disciplinar da 
Companhia. 
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Em 2012, foram realizados 17 trabalhos de auditoria, que envolveram 33 
unidades organizacionais, representando cerca de 22% das unidades da 
Companhia. Nesses trabalhos são avaliados os riscos de processo, inclusive a 
identificação de eventuais casos de corrupção. Os principais controles da 
Companhia estão contemplados no Sistema Enterprise Resource Planning (ERP), 
sendo as operações integradas, permitindo às unidades responsáveis o 
monitoramento dos processos e a identificação de eventuais irregularidades. 
(GRI SO2) 
 
As medidas tomadas nos eventuais casos de corrupção estão estabelecidas na 
Norma de Procedimentos Sistema Disciplinar, no Regulamento de Procedimento 
Administrativo para Desligamento do Empregado e na legislação vigente.  
(GRI SO4)  
 
Auditoria Independente 
(GRI 3.13) 
 
A empresa que prestou serviços de auditoria das demonstrações financeiras da 
Copasa no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foi a Ernst & Young Terco 
Auditores Independentes S/S. Durante a vigência do contrato, que iniciou em 
2008, não houve a prestação de outros serviços não relacionados aos serviços de 
auditoria das Demonstrações Financeiras. 
 
 

 

Conduta Ética 
 
 

 (GRI 4.8) 
 
O Código de Conduta Ética da Copasa estabelece os valores éticos corporativos e 
norteia a relação da Companhia com seus públicos. 
 
A Comissão de Ética, composta por 6 membros, zela pelo cumprimento das 
diretrizes estabelecidas no Código. Para tanto, orienta e aconselha os 
empregados em questões relativas à interpretação e aplicação do Código de 
Conduta Ética, realiza palestras periódicas, recebe denúncias, avalia e delibera 
sobre possíveis violações ao disposto no Código.  
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Processos Éticos¹ 2012 2011 2010 

Processos éticos abertos 16 16 24 

Aplicação de censuras éticas 03 06 04 
Recomendações formais a gestores e empregados 
envolvidos 

07 06 15 

¹ situação em 31 de dezembro de 2012	  
 
A Comissão de Ética realiza reuniões ordinárias semanais. Em 2012, foram 
ministradas palestras com o objetivo de disseminar as diretrizes do Código de 
Conduta Ética a 180 empregados. Para 2013, estão sendo planejadas iniciativas 
que promovam o engajamento dos empregados no tema.  
 
(GRI SO3) 
 
 

 

Relacionamento com Partes Interessadas 

 
 

 (GRI 4.14; 4.16) 
 
A Copasa se relaciona com suas partes interessadas de acordo com seus valores, 
princípios,  crenças, pautando-se pelo disposto no Código de Conduta Ética, 
visando o alinhamento de interesses e identificação das expectativas das partes 
envolvidas.  
 
A Companhia utiliza formas de interação e canais de relacionamento alinhados 
com sua gestão para comunicar decisões, mobilizar a força de trabalho e 
consolidar parcerias visando o desenvolvimento sustentável do seu negócio e da 
sociedade. Em 2012, destaca-se a implantação do Portal da Transparência, que 
consolida informações estratégicas relacionadas aos principais processos da 
Companhia. 
 
Clientes 
 
A Copasa relaciona-se com os usuários de seus serviços embasada pelas 
diretrizes de qualidade, com o foco na constante melhoria dos instrumentos 
utilizados no relacionamento com os clientes, que dispõem de serviços de 
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atendimento para solicitações, esclarecimento de dúvidas, registro de demandas 
(reclamações e elogios).  Para questões que não tenham sido resolvidas nas 
instâncias ou unidades diretamente responsáveis, a Empresa dispõe dos 
serviços da Ouvidoria. (Ver A Copasa e seus Clientes)  
 
Estado de Minas Gerais 
 
O Estado de Minas Gerais, com 51,1% das ações da Copasa é o controlador da 
Companhia. As operações com partes relacionadas são realizadas a preços e 
condições considerados pela Administração como compatíveis com os 
praticados no mercado, excetuando-se a forma de liquidação financeira, que 
poderá acontecer por meio de negociações especiais (encontro de contas).  
 
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas 
Gerais (Sedru) é o órgão ao qual a Copasa se vincula institucionalmente ao 
Governo do Estado de Minas Gerais. Além disso, a Copasa segue as 
determinações dos órgãos governamentais responsáveis por temas ligados à sua 
área de atuação, da Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG) e dos órgãos ambientais, sob o 
acompanhamento do Comitê de Governança Corporativa do Estado de Minas 
Gerais. 
 
Fornecedores 
 
A relação da Copasa com fornecedores é pautada pela legislação vigente, com 
ênfase na Lei 8.666/93, que orienta os procedimentos de seleção, contratação e 
gestão de fornecedores e prestadores de serviços pelos órgãos e entidades 
públicas. Além disso, as relações da Empresa com fornecedores de bens e 
serviços são orientadas por critérios técnicos e profissionais, respeito às leis e 
normas vigentes, visando o estrito atendimento às necessidades da organização. 
(Ver A Copasa e seus Fornecedores) 
  
Investidores 
 
A Copasa adota como Política de Relações com Investidores a transparência, a 
tempestividade e a qualidade nas informações prestadas, buscando, assim, 
fornecer subsídios que sejam suficientes para a tomada de decisão em investir 
nas ações da Companhia.   
 
As principais ferramentas de comunicação utilizadas são: eventos com analistas 
e investidores (Copasa Day, Expo Money,  Non Deal Road Shows nacionais e 
internacionais, reuniões da Apimec e visitas programadas); emissão de 
relatórios (Balanço Social Anual Ibase, Demonstrações Financeiras Anuais 
Completas (DFP), Formulário de Referência, Informações Trimestrais (ITR), 
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Relatório Anual e de Sustentabilidade, Release Operacional Mensal e Release 
Trimestral de Resultados); realização de teleconferências, trimestralmente, após 
a divulgação dos resultados, com tradução simultânea para o Inglês. Essas 
teleconferências também podem ser realizadas sob demanda. (GRI 4.4; 4.9 ) 
 
Essas e outras informações podem ser obtidas no site www.copasa.com.br/ri. A 
equipe de Relações com Investidores também poderá ser contatada pelo e-mail 
ri@copasa.com.br e telefone 55 31 3250.2015. 
 
Prefeituras Municipais 
 
Os municípios do Estado de Minas Gerais são os poderes concedentes, com os 
quais a Copasa mantém vínculo, com base em contratos de concessão e 
contratos de programa, estabelecidos de acordo com a legislação vigente, em 
especial a Lei Federal 11.445/07. Nas localidades onde atua, a Copasa mantém 
contato direto e participa em reuniões com representantes do legislativo 
municipal e do poder concedente, visando garantir a qualidade dos serviços 
prestados, estabelecer parcerias, além da renovação e obtenção de novas 
concessões.  
 
Público Interno 
 
A Copasa mantém relação com seus empregados, orientada pelo respeito e 
cumprimento da legislação trabalhista, dos contratos, dos acordos coletivos do 
trabalho, das normas internas. (Ver A Copasa e seus Empregados) 
 
Sociedade  
 
Além de primar pela excelência na prestação de um serviço básico, a Copasa 
pauta seu relacionamento conforme as boas práticas de responsabilidade social 
e ambiental, com transparência e respeito aos valores culturais, visando o 
desenvolvimento sustentável dos negócios da Companhia e da sociedade. A 
Companhia realiza e apoia diversos projetos de natureza social e cultural, 
visando o fortalecimento da sociedade e das comunidades onde atua. (Ver A 
Copasa e a Comunidade) 
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Regulação do Setor 
 
 
A regulação dos serviços públicos de saneamento básico tem como objetivo 
básico garantir o equilíbrio entre as necessidades dos usuários (por modicidade 
tarifária, serviços de qualidade e em quantidade adequada), dos prestadores de 
serviços (por sustentabilidade econômica e financeira) e dos investidores (por 
remuneração adequada dos investimentos). 

 
Em atendimento ao disposto na Lei Federal 11.445/07, o Governo do Estado de 
Minas Gerais promulgou, em agosto de 2009, a Lei 18.309, que estabeleceu as 
normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG), autarquia 
especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana de Minas Gerais (Sedru). 
 
A Copasa e o ambiente regulado em 2012 
 
A ARSAE MG, em sua Nota Técnica (NT) 05/2012 de 11/04/2012, que detalha o 
cálculo do Índice de Reajuste Tarifário da Copasa, alterou a estrutura tarifária 
da Empresa majorando a tarifa dos serviços de coleta de esgoto de 45% para 
50% em relação à tarifa de abastecimento de água. Quanto aos serviços de 
coleta e tratamento de esgoto, essa relação passou de 75% para 90%.  
 
A agência reguladora determinou também a alteração dos critérios para 
enquadramento dos clientes a serem beneficiados com a tarifa social, 
relacionando-os ao Cadastro Único para Programas Sociais, à renda familiar e à 
adimplência no pagamento das faturas. Ainda versando sobre as tarifas da 
Copasa, a NT 05/2012 apurou um reajuste de 4,34% a ser aplicado a partir de 13 
de maio de 2012, conforme Resolução 20/2012. 
 
No mês de novembro, a ARSAE MG abriu a Audiência Pública 05/2012 com o 
objetivo de colher contribuições da sociedade acerca dos custos do serviço de 
atendimento telefônico gratuito a ser reconhecido nas tarifas da Copasa. 
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A ARSAE MG procedeu também a fiscalizações técnicas e comerciais para 
verificação e avaliação da qualidade da prestação dos serviços. 
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Dimensão Econômica 
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Conjuntura Econômica 
 
 

O ano de 2012 apresentou mudanças na condução da política econômica por 
parte do governo, destacando-se a redução nas taxas básicas de juros e de 
impostos em setores específicos. 
 
O Banco Central, mantendo uma tendência iniciada em agosto de 2011, reduziu 
continuamente os juros básicos, encerrando o ano em 7,25% a.a. e indicando em 
seus comunicados a manutenção dessas taxas por um período prolongado. 
 
No entanto, a reduzida recuperação das economias centrais, bem como a 
persistência da fragilidade financeira global, principalmente por parte dos 
países da região do euro, influenciaram o desempenho dos países emergentes 
com impacto direto na economia brasileira que encerrou o ano com baixo 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 
 
Durante o ano de 2012, o consumo interno manteve-se forte impulsionado pela 
queda continuada das taxas de juros, porém as incertezas quanto ao futuro 
influenciaram na redução dos investimentos por parte das indústrias. 
 
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) 
manteve-se ao longo do ano acima do centro da meta e encerrou o período 
acumulando uma alta de 5,8%. O dólar, após grande volatilidade ao longo do 
ano, motivada pelas incertezas globais, encerrou o ano cotado a R$ 2,04 
apresentando uma valorização de 11%. 
 
É esperada uma melhoria gradativa da economia global para 2013, embora a 
incerteza permaneça elevada. Por conta dos estímulos à economia doméstica 
implementados em 2012, espera-se um desempenho melhor da economia 
brasileira em 2013. 
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Desempenho Financeiro da Controladora 

 
 

Receitas 
 
A receita operacional líquida dos serviços de água e esgoto da controladora 
atingiu R$ 2,8 bilhões em 2012, um crescimento de 10,3% sobre os R$ 2,5 bilhões 
registrados em 2011. Essa elevação pode ser explicada pelo incremento da 
prestação de serviços, resultado do esforço da Copasa em aumentar a cobertura 
dos serviços no Estado de Minas Gerais; pelo reajuste tarifário de 4,34% que 
entrou em vigor  em maio de 2012; e pela mudança do percentual de cobrança 
da tarifa de esgoto, em função do início de operação das Estações de Tratamento 
de Esgotos, em diversos municípios ao longo do ano. 
 
A seguir, quadro comparativo da receita total da Companhia em 2012 e 2011:  
 
Receitas (R$ mil) 2012 2011 Var (%)  

Receita Líquida – Água 1.858.366  1.783.983  4,17% 

Receita Líquida – Esgoto 909.999  725.627  25,41% 

Subtotal 2.768.365  2.509.610  10,31% 

Receita de Construção 731.576  701.256  4,32% 

Outras Receitas Operacionais 122.330  78.702  55,43% 

Total 3.622.271  3.289.568  10,11% 
 
A evolução das receitas dos serviços de água e esgoto aconteceu de forma 
distinta no período em análise. O aumento dos percentuais de cobrança da 
tarifa de esgoto de 45% para 50% da tarifa de água nas localidades onde ainda 
não é realizado o tratamento, e de 75% para 90% quando o esgoto é tratado, 
resultou em expressivo crescimento da receita de esgoto comparativamente 
àquela obtida com os serviços de água. Nas contas dos usuários dos serviços, a 
elevação da tarifa de esgoto foi contrabalançada pela redução da tarifa de água. 
Essas alterações foram definidas pela Agência Reguladora dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE MG). 
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Custos e Despesas  
 
A tabela a seguir mostra, de forma detalhada, os custos da Companhia em 2012 
e 2011: 
 
Custos e Despesas (R$ mil) 2012 2011 Var (%)  

Pessoal 904.002  821.946  9,98% 

Depreciações e amortizações 372.318  304.497  22,27% 

Energia elétrica 241.057  221.999  8,58% 

Serviços de terceiros 295.892  236.673  25,02% 

Material 105.436  99.105  6,39% 

Custos operacionais diversos 41.364  33.907  21,99% 

Repasse tarifário a municípios 68.120  63.073  8,00% 
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 67.019  43.972  52,41% 

Créditos tributários  (89.681)  (70.871) 26,54% 

Subtotal 2.005.527  1.754.301  14,32% 

Custos de Construção 716.496  687.301  4,25% 

Outras despesas operacionais 89.628  63.386  41,40% 

Total 2.811.652  2.504.988  12,24% 
 
Os principais fatores que influenciaram no aumento dos custos e despesas 
foram o item pessoal, que reflete o Acordo Coletivo de 2012, cuja data base é 
maio, e a elevação do número de empregados da Controladora decorrentes, 
principalmente, da entrada em operação de novos sistemas; serviços de 
terceiros em função da correção dos valores dos contratos de manutenção até 
então vigentes associados à necessidade de contratação de novos serviços e em 
decorrência de gastos regulatórios. Contribuíram ainda, as depreciações e 
amortizações em função do encerramento de obras e sua incorporação ao 
imobilizado. 
 
EBITDA 
 
O EBITDA de 2012, calculado de acordo com a Instrução CVM 527/2012, 
apresentou crescimento de 9,0%, passando de R$ 1,05 bilhão para R$ 1,15 
bilhão. No entanto, se desconsiderarmos as receitas e despesas de construção, a 
elevação anual também foi de 9,0%, conforme o quadro seguinte: 
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Cálculo do EBITDA* 2012 2011 Var (%)  

Lucro Líquido do exercício 486.928  470.437  3,51% 

(+) Tributos sobre o lucro 160.106  178.434  -10,27% 

(+) Receita financeira líquida 122.653  88.854  38,04% 

(+) Depreciações e amortizações 372.318  304.497  22,27% 
(+) Resultado não operacional das 
subsidiárias 3.993  9.302  -57,07% 

(=) EBITDA 1.145.998  1.051.524  8,98% 

(=) Margem EBITDA 31,4% 31,8%   

      
EBITDA Ajustado (excluindo-se o 
resultado de construção) 

1.130.918  1.037.569  9,00% 

Margem EBITDA Ajustado  38,8% 39,8%  
*O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, calculada obsevando a 
Instrução CVM 527/2012, consistindo no lucro líquido acrescido dos tributos sobre o lucro, 
receita financeira líquida, depreciações e amortizações e do resultado não operacional das 
subsidiárias. A margem EBITDA é calculada sobre a receita total (receita líquida de água e 
esgoto, receita de construção, adicionados das outras receitas operacionais e das receitas das 
subsidiárias). Já o EBITDA ajustado é calculado desconsiderando-se as receitas/custos de 
construção. As receitas de construção, embora não apresentem efeito caixa imediato, geram 
implicações no exercício em que são reconhecidas, tendo em vista que seu resultado faz parte 
da base de cálculo para o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio / dividendos e para a 
participação dos empregados nos lucros. 

 
O Relatório da Administração, parte integrante das Demonstrações Financeiras 
de 2012 da Companhia, disponível em www.copasa.com.br/ri, possui mais 
detalhes sobre o Resultado de 2012 da Copasa. 
 
Remuneração aos acionistas 
 
Para o exercício de 2012, o Conselho de Administração manteve em 35% a 
distribuição do lucro líquido sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). 
 
O valor total distribuído no exercício de 2012 foi de R$ 159,4 milhões, 
perfazendo R$ 1,3564 por ação. 
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Para os próximos exercícios, conforme a Política de Dividendos, caberá ao 
Conselho de Administração a definição, até o encerramento do primeiro 
trimestre de cada um dos exercícios, do percentual a ser distribuído aos 
acionistas. Tal definição acontecerá após a avaliação dos resultados da 
Companhia, suas perspectivas de investimento e o desempenho do Plano de 
Expansão de Mercado. 
 
O percentual a ser proposto será de no máximo 50% de lucro líquido com 
distribuições trimestrais e pagamentos em até 60 (sessenta) dias após sua 
distribuição. 
 
 
 

Investimentos 

 
 

Os investimentos realizados em 2012 totalizaram R$ 754,6 milhões. Desse total, 
R$ 235,9 milhões foram investidos em sistemas de abastecimento de água, R$ 
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504,8 milhões foram destinados aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e 
os R$ 13,9 milhões restantes foram investidos em programas de 
desenvolvimento empresarial, bens de uso geral e outros. 
 

 
 
Além da utilização dos recursos próprios, os investimentos foram equacionados 
mediante empréstimos obtidos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Banco alemão 
Kreditanstalt fur Wiederanufbau (KfW). 
 
Com relação aos investimentos nos sistemas de abastecimento de água, 
destacam-se aqueles destinados às obras de complementação da Interligação da 
Adutora Noroeste de Belo Horizonte – Complexo R13 e a conclusão das obras da 
Adutora de Integração, que irá ampliar a oferta de água em Lagoa Santa, 
Vespasiano, São José da Lapa e Aeroporto Internacional Tancredo Neves, bem 
como outros destinados à expansão da capacidade de atendimento dos sistemas 
de abastecimento de água de diversas cidades, tais como: Divinópolis, 
Itamarandiba e Jaíba. 
 
Em relação aos Sistemas de Esgotamento Sanitário, destacam-se os 
investimentos destinados ao Programa de Despoluição da Bacia da Lagoa da 
Pampulha, às obras de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de 
Belo Horizonte/Contagem (Meta 2014) e de ampliação da vazão da Estação de 
Tratamento de Esgotos do Ribeirão Arrudas (ETE Arrudas); às obras para 
construção de Estações de Tratamento de Esgotos em Barbacena, Betim, Ibirité, 
Nova Serrana, Pará de Minas, Patos de Minas, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, 
Santo Antônio do Monte e Teófilo Otoni; à implantação dos Sistemas de 
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Esgotamento Sanitário de Carmo do Paranaíba, Contagem/Nova Contagem, 
Lagoa Santa e Vespasiano; à ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 
de Esmeraldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Santa Rita do 
Sapucaí; e ao Programa de Eficientização Energética a partir do biogás gerado 
nas próprias estações de tratamento de esgoto, em Belo Horizonte. 
 
 

 

Mercado de Capitais 

 
 

A Copasa tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(BM&FBOVESPA) sob o código CSMG3 e está listada no Novo Mercado de 
Governança Corporativa, desde a Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) realizada 
em 2006.  
 
O capital social da Companhia, em 31 de dezembro de 2012, era de R$ 2,77 
bilhões, representados por 119.684.430 ações ordinárias. Desse total, 51,1% 
pertencem ao Governo do Estado de Minas Gerais, 48,6% estão em circulação 
(free float) e o restante, 0,3%, encontra-se em tesouraria. 
 
Em 2012, a cotação das ações, ajustada pelos Juros sobre o Capital Próprio/ 
dividendos, apresentou uma elevação de 35%, sendo que, no mesmo período, o 
Ibovespa apresentou acréscimo de 7,4%. Em 31 de dezembro de 2012, o valor de 
mercado da Companhia atingiu R$ 5,24 bilhões.  
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Desempenho das Ações 

 

No exercício de 2012, as ações da Copasa estiveram presentes em 100% dos 
pregões, e o volume médio diário de negociação foi de R$ 13,1 milhões, com uma 
média de 1.560 negócios por dia. As ações da Copasa fazem parte de 
importantes índices da BM&FBOVESPA, cabendo-se destacar o índice IBrX-Brasil 
(que lista as 100 ações mais líquidas da bolsa), o Índice de ações com Tag Along 
Diferenciado (ITAG), o Índice de Governança Corporativo Diferenciado (IGC), o 
Índice de Governança Corporativa Novo Mercado (IGNM), o Índice Small Caps 
(SMLL) e o Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT). 
 
Além disso, a Copasa foi novamente selecionada para integrar, em 2013, a 
carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 
BM&FBOVESPA, que agrega empresas que possuem diferenciado compromisso 
com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. 
 
 
 
 

 
 
 
 



46

 

 

Desempenho Operacional e Comercial 
 
 

 (GRI 2.8) 
 

A população atendida com abastecimento de água aumentou em 452 mil 
pessoas, um incremento percentual de 3,3%, atingindo cerca 14,1 milhões de 
habitantes ao final de 2012.  
 
Esse desempenho é reflexo da expansão da Copasa e da Copanor, evidenciado 
pelo acréscimo de 144 mil novas ligações de água ao longo do período.  
 

CONSOLIDADO(1) - ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
ITEM UNIDADES 2012 2011 
Municípios com Concessão (2) Unidade 625 620 
Municípios com Operação (3) Unidade 612 606 
População Atendida Mil Habitantes 14.066 13.614 
Ligações Faturadas Mil Unidades 3.779 3.635 
Extensão de Rede Km 44.864 43.906 
Volume de Água Faturado 1.000 m³ /ano 667.325 649.706 
(1): Inclui localidades atendidas pela Copasa e pela Copanor  

(2): Total de municípios onde a Empresa detém qualquer concessão : sedes, vilas, povoados ou 
outros. 
(3): Total de municípios onde a Empresa opera qualquer concessão : sedes, vilas, povoados ou 
outros. 
 

Nos serviços de esgotamento sanitário o número total de municípios passou de 
176 em 2011 para 200 no ano de 2012, beneficiando uma população de 8,8 
milhões de habitantes, com incremento de 515 mil pessoas atendidas. 
 
Esse atendimento é realizado por meio de 2,3 milhões de ligações prediais de 
esgoto, que em 2012 apresentaram acréscimo de 7,0%, ou seja, 147 mil novas 
ligações. Dessas, aproximadamente 82 mil devem-se ao início de operação em 
novas localidades. A rede coletora foi expandida em 1.988 km, totalizando mais 
de 20,0 mil km. 
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CONSOLIDADO(1) - ATENDIMENTO COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

ITEM UNIDADES 2012 2011 

Municípios com Concessão(2) Unidade 277 225 

Municípios com Operação(3) Unidade 200 176 

Ligações Faturadas Mil Unidades 2.258 2.111 

População Atendida Mil Habitantes 8.785 8.270 

Extensão de Rede Km 20.093 18.105 

Volume de Esgoto Faturado 1.000 m³ /ano 428.220 402.552 

Volume de Esgoto Tratado 1.000 m³ /ano 211.092 182.211 
(1): Inclui localidades atendidas pela Copasa e pela Copanor  

(2): Total de municípios onde a Empresa detém qualquer concessão : sedes, vilas, povoados ou 
outros. 
(3): Total de municípios onde a Empresa opera qualquer concessão : sedes, vilas, povoados ou 
outos. 

O volume de esgoto tratado pela Companhia atingiu 211,1 bilhões de litros, com 
elevação percentual de 16% em relação ao ano anterior, tendo sido iniciada a 
operação de 14 novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em diversas 
cidades do Estado de Minas Gerais, entre as quais destacamos Almenara, Araxá, 
Cláudio, Pará de Minas, Pouso Alegre e Teófilo Otoni. 
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Em 2012, a expansão da Companhia elevou o volume faturado de água em 17,6 
bilhões de litros e em 25,7 bilhões de litros o volume faturado de esgoto. A 
ampliação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
nas localidades que já eram operadas e o início de faturamento de sistemas de 
água e esgoto em novas localidades, tais como as sedes municipais de Além 
Paraíba, Divinópolis, Guaxupé, Inhapim e Wenceslau Brás, contribuíram para 
esse crescimento. 
 

 

Ressaltamos, também, o resultado alcançado em termos da produtividade de 
pessoal, que é medido pela relação empregados/1.000 ligações totais (água + 
esgoto) que passou de 2,04 empregados/1000 ligações em 2011, para 1,96 em 
2012.  
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O quadro a seguir apresenta, para o período indicado, o desempenho de alguns 
indicadores operacionais/comerciais: 
 

CONSOLIDADO - INDICADORES DE DESEMPENHO 
COMERCIAL/OPERACIONAL 

ITEM UNIDADES 2012 2011 

1 – Empregados Unidade 11.827 11.717 

2 – Produtividade (A+E) 
Emp./mil 
ligações 

1,96  2,04 

3 – Volume Faturado  Água 1.000 m³ /ano 667.325 649.706 

                                        Esgoto 1.000 m³ /ano 428.220 402.552 

                                        Total 1.000 m³ /ano 1.095.545 1.052.258 

4 – Volume de Água produzido 1.000 m³ /ano 948.816 912.281 

5 – Índice de Hidrometração % 99,89  99,95 

6 – Índice de Perdas de Faturamento 
(¹) (²) 

% 29,6 28,9 

7 –Água não Convertida em Receita 
(²) 

L/ligação/Dia 234,1 230,6 

(¹) : Média Annual 
(²) : Dados da Controladora 
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Em 2012, nosso índice de perdas Água Não Convertida em Receita (ANCR) 
atingiu 234,1 l/lig/dia que, apesar de pequena elevação, permanece como um dos 
mais baixos do setor: 
 

 
 
Gestão Comercial 
 
Tarifas: os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto 
são remunerados sob a forma de tarifas. A política tarifária aplicada pela 
Copasa é regulamentada pela Agência Reguladora de Serviços de Água e 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG). 
 
As tarifas são diferenciadas segundo as categorias – social, residencial, 
comercial, industrial e pública - e as faixas de consumo.  A determinação das 
tarifas leva em conta o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e a 
preservação dos aspectos sociais dos serviços públicos de saneamento básico 
operados pela Copasa. 
 
As tarifas são progressivas em relação ao volume faturável, ou seja, quem 
consome mais paga mais por litro do que quem consome menos. Essa política 
tarifária beneficia a população, promovendo a conscientização para o adequado 
consumo de água. 
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Os reajustes tarifários são anuais e previamente aprovados e autorizados pela 
ARSAE MG. Em 2012, foi aplicado um reajuste tarifário médio de 4,34%, 
aprovado pela Resolução Normativa 020/2012 ARSAE MG, de 11/04/2012. 
 
Em 2012, conforme definição da ARSAE MG, concluiu-se a reestruturação 
tarifária da Copasa. Desde então, a tarifa de esgoto com coleta e tratamento, que 
em 2011 era igual a 75% do valor da água, passou a ser equivalente a 90%. A 
tarifa de esgoto com coleta e sem tratamento passou de 45% para 50%. 
 
Faturamento: a base de clientes da Copasa é diversificada e pulverizada, com 
destaque para a parcela proveniente do consumo residencial, equivalente a 
68,6% do faturamento, o que reduz a dependência ou exposição da Empresa a 
um determinado cliente ou grupo de clientes. Os dez maiores clientes 
respondem por apenas 5,71% da receita e os 50 maiores por apenas 7,65%. 
 
A Copasa trabalha com diferentes ciclos de faturamento, dependendo da 
variação de tempo entre a leitura do hidrômetro e o vencimento da conta, o que 
impacta na agilidade da arrecadação. Em 2012, foram aplicados dois tipos de 
ciclos: em 94,9% do faturamento, correspondente às localidades com melhor 
infraestrutura de acesso, foi aplicado o menor ciclo, composto por 15 dias úteis. 
O maior ciclo, de 20 dias úteis, foi aplicado nas localidades com infraestrutura 
deficiente de acesso, representando 5,1% do faturamento.  
 
Inadimplência: o índice de inadimplência total, que corresponde à relação entre 
o saldo de contas a receber e o valor total faturado, considerando dados 
acumulados desde janeiro de 1998, atingiu 1,32% em 2012, sendo considerado 
um dos melhores do país e referência para as demais companhias que atuam no 
setor. 
 
Os índices de inadimplência vêm diminuindo de maneira constante nos últimos 
anos, como consequência de uma política comercial consistente, que tem entre 
seus pilares o desenvolvimento de ações firmes de cobrança, e da política de 
negociação de débitos com grandes clientes e órgãos da administração pública. 
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Principais riscos, Oportunidades e Estratégias 
 
 

 (GRI 1.2; 4.11; EC2) 
 
A capacidade de identificar os riscos e capitalizar as oportunidades é essencial 
para garantir a sustentabilidade de qualquer empresa. No processo de 
elaboração do planejamento estratégico são identificados e analisados os riscos 
empresariais que podem vir a afetar o funcionamento adequado da Companhia 
e seu desenvolvimento sustentável. Essa identificação possibilita uma atuação 
proativa da Empresa objetivando o tratamento desses riscos. 
 

Principais Riscos Empresariais da Copasa 

Rescisão unilateral dos contratos de concessão Riscos do 
Negócio  Não renovação dos contratos de concessão 

Vencimento da vida útil dos sistemas de água e de 
esgotamento sanitário 
Aumento significativo de perdas de água 

Riscos 
Operacionais 

Mudanças climáticas (impactos relacionados à seca e a 
enchentes) 
Redução de receita  

Aumento de custos 
Restrição de recursos financeiros para realização dos 
investimentos 

Riscos 
Financeiros 

Elevação do índice de inadimplência por parte dos órgãos 
públicos 
Redução da disponibilidade hídrica dos mananciais 

Poluição das fontes de produção Riscos 
Ambientais Ações do Ministério Público e órgãos ambientais, devido ao 

passivo ambiental 
Aumento de custos decorrentes de imposições legais e/ou 
regulatórias 
Indefinição quanto à metodologia para revisão tarifária pelo 
órgão regulador 

Riscos Legal e 
Econômico-
financeiro 

Gastos para renovação e obtenção de novas concessões 
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Em 2012, o Plano de Contingências da Copasa foi atualizado, com o objetivo de 
tratar os assuntos relevantes e/ou emergenciais por meio de suas unidades 
organizacionais considerando os aspectos técnico, operacional, ambiental, 
recursos humanos, financeiros, logísticos e sociais. 
 
Esse Plano estabelece ações a serem tomadas para eventuais situações de risco, 
tais como: contaminação de mananciais, contaminação da água tratada em 
redes de distribuição  e reservatórios, enchentes, epidemias, surtos, incêndios, 
colapso de energia elétrica, pane em sistemas informatizados, rompimento de 
barragem, seca prolongada. Seus objetivos são dirimir possíveis danos e evitar 
novas ocorrências. 
 
Quanto às oportunidades, os pontos fortes e as estratégias listadas a seguir 
garantem à Copasa condições de buscar novas possibilidades de atuação no 
setor, mitigando os riscos do seu negócio:  
 
Situação financeira equilibrada: a geração de caixa consistente e a solidez 
financeira permitem à Copasa acessar fontes de financiamento em condições 
favoráveis para a implementação da sua estratégia de crescimento.  
 
Além disso, toda a receita de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário está amparada por instrumentos formais de longo prazo, os contratos 
de concessão e contratos de programa.  
 
Ganhos de escala e de escopo em função da capilaridade: estudos indicam que a 
viabilidade no setor de saneamento decorre principalmente da escala 
operacional do negócio. A Copasa tem a oportunidade de otimizar seus custos 
pelos ganhos de escala decorrentes do grande número de concessões de água e, 
além disso, pelos ganhos de escopo decorrentes do fato de possuir duas 
concessões (água e esgoto) em um número significativo de municípios.  
 
Baixa inadimplência: a Copasa possui um dos menores índices de inadimplência 
entre as companhias estaduais de saneamento do Brasil. 
 
Disponibilidade de recursos hídricos outorgados, superior à necessidade atual: a 
Copasa possui outorga para a utilização da água da maioria dos mananciais que 
são utilizados como fontes de recursos hídricos. Detém também a propriedade 
ou o direito de uso de quase todos os terrenos onde se encontram esses 
mananciais. Dessa forma, a Companhia consegue preservar a qualidade de 
grande parte de seus mananciais (fontes de recursos hídricos), evitando a 
invasão dos terrenos e o desmatamento das áreas próximas.  
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Experiência técnica: em 2013, a Copasa completa 50 anos de prestação de 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário às comunidades do 
Estado de Minas Gerais. O fato de atuar tanto tempo em um Estado com 
características econômicas, sociais, climáticas, culturais e geográficas tão 
diversas, retratando uma síntese das características do Brasil, permitiu o 
desenvolvimento de especialistas, principalmente, em engenharia e gestão, com 
amplo conhecimento do setor de saneamento. Usando desse conhecimento 
acumulado, a Empresa também presta serviços de assessoria, consultoria e 
assistência técnica a municípios, a entidades ou a  empresas públicas ou 
privadas, no âmbito do saneamento básico em outros estados e no exterior.  
 
Referencial de excelência no setor: o aprendizado organizacional acumulado 
pela Copasa desde 1998 resultou na implantação do Projeto Estratégico PNQS 
2010, com o objetivo de fortalecer a cultura da excelência empresarial, por meio 
da implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), disseminado pela 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e adotado pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) para nortear o Prêmio Nacional da 
Qualidade em Saneamento (PNQS).   
 
O coroamento desse desafio deu-se com a premiação da Companhia como um 
todo, em 2010 (Troféu Ouro) e 2011 (Troféu Platina), transformando-se na 
primeira empresa do setor de saneamento, no Brasil, a ser reconhecida pela 
Abes pela qualidade do seu sistema de gestão,  além de ser recordista de troféus 
entre todas as companhias de saneamento, com o recebimento de 48 estatuetas, 
desde 1999. 
 
Dando continuidade a essa estratégia, o Conselho de Administração da Copasa 
aprovou, para o período 2011-2014, o Projeto Estratégico Gestão Classe Mundial, 
visando consolidar, definitivamente, a cultura da excelência empresarial e obter 
o reconhecimento da Fundação Nacional da Qualidade, como empresa de gestão 
classe mundial. Ainda nessa caminhada, em 2012, a Empresa foi ganhadora do 
Troféu Quiron Diamante, na mais alta categoria de premiação do PNQS e 
realizou o processo de autoavaliação assistida, visando obter subsídios para 
orientar a consolidação do Projeto. 
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Dimensão Ambiental 
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Política Ambiental 
 
 

A Política de Gestão Ambiental da Copasa Contribuir para a preservação do meio 
ambiente está inserida no Planejamento Estratégico da Empresa, com vigência 
para o período de 2010 a 2014, e tem como diretrizes: 
 

• contribuir para a preservação e recuperação da qualidade dos recursos 
naturais afetos ao negócio da Empresa;   

• tratar esgotos coletados e resíduos gerados nos sistemas operados; 

• contribuir para a promoção da conscientização ambiental individual e 
coletiva com ações de educação sanitária e ambiental;  

• avaliar o desempenho ambiental dos sistemas produtivos, buscando o 
aprimoramento contínuo de processos com vista à prevenção da poluição 
e da degradação ambiental; 

• atuar proativamente junto aos órgãos colegiados responsáveis pela gestão 
ambiental e de recursos hídricos;  

• buscar a sustentabilidade socioambiental dos sistemas. 

 
 
 

Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos 
 
 

Dependem de prévio licenciamento ambiental a construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de obras de saneamento que utilizem recursos 
ambientais e que são consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
passíveis de causar degradação ambiental. A base legal para o licenciamento 
ambiental é a Lei Estadual 7.772/80, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
39.424/98.  
 
O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos objetiva assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 
direitos de acesso à água. 
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A Lei 9.433/97 reconhece a água como bem econômico e visa criar condições de 
equilíbrio entre a oferta e a demanda e definir a cobrança pelo seu uso. Para 
que a cobrança ocorra, é necessário: estar instalado e em funcionamento, em 
cada bacia hidrográfica, um Comitê de Bacia; ser criada e instalada uma Agência 
de Bacia; ser realizado um estudo de viabilidade econômico-financeira; ser 
desenvolvido, pelo Comitê, um Plano de Bacia, visando fundamentar e orientar 
a implantação de programas e projetos. 
 
A Lei Estadual nº 13.199/99 dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos para o Estado de Minas Gerais e estabelece o direito de acesso aos 
recursos hídricos, com prioridade para o abastecimento público, a manutenção 
dos ecossistemas e a participação do poder público, dos usuários e das 
comunidades na gestão dos recursos hídricos. 
 
Com o objetivo de atender ao disposto na legislação vigente, a Copasa busca a 
regularização dos empreendimentos mais antigos, iniciados e operados 
anteriormente à atual legislação ambiental. Em relação aos empreendimentos 
mais recentes, implantados a partir de 2009, foram incorporados os 
procedimentos internos que exigem a obtenção de todas as licenças cabíveis 
para sua implantação ou ampliação. 
 
Pagamento pelo Uso dos Recursos Hídricos 
 
A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um instrumento econômico de 
gestão das águas previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos e na Política 
Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. A cobrança refere-se ao uso dos 
recursos hídricos que estiverem sujeitos a outorga e cujas bacias disponibilizem 
da estrutura necessária para administrar os recursos.  
 
 Em 2012, a Companhia pagou a importância de R$ 6,9 milhões referente à 
cobrança  pelo uso dos  recursos hídricos nas esferas  estadual e federal. Esse 
custo é repassado integralmente ao cliente das localidades onde a cobrança é 
realizada por meio de rubrica específica na fatura dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 
Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas 
(GRI SO5) 
 
Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos deliberativos e normativos, em 
suas áreas territoriais de atuação, que têm por finalidade promover, no âmbito 
da gestão de recursos hídricos, a viabilidade técnica e econômico-financeira do 
programa de investimento e a consolidação das políticas de estruturação 
urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentável da respectiva bacia. 
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São atribuições desses Comitês, entre outras: aprovar o Plano Diretor dos 
Recursos Hídricos e seu respectivo orçamento, para integrar o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos e suas atualizações; aprovar planos de aplicação dos recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos (inclusive repasse de 
recursos a fundo perdido), bem como os valores propostos para a cobrança, 
estabelecendo os critérios e normas para tal; aprovar a outorga dos direitos de 
uso de recursos hídricos para empreendimentos de grande porte e com 
potencial poluidor. 
 
A criação de Comitês de Bacias no Estado de Minas Gerais deve ser efetivada em 
conformidade com a Lei 13.199/99 e ter como base as Unidades de Planejamento 
e Gestão dos Recursos Hídricos, definidas pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos. 
 

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais 

 
 
A Copasa possui representantes em 34 dos 36 comitês estaduais existentes no 
Estado de Minas Gerais e em 4 comitês federais de bacias hidrográficas. Além 
dos Comitês, 2 agências de bacias foram instaladas no Estado de Minas Gerais: a 
Agência Peixe Vivo e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA). Essas agências são 
unidades executivas descentralizadas de apoio aos seus Comitês de Bacia 
Hidrográfica, destinadas a prestar-lhes suporte administrativo, técnico e 
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econômico. A ABHA é responsável pelo apoio ao Comitê do Araguari e a Agência 
Peixe Vivo pelo apoio das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, do Entorno da 
Represa de Três Marias, do Rio Pará, dos afluentes do Alto São Francisco e dos 
rios Jequitaí e Pacuí. 
(GRI 4.13) 
 

Captação de Água 
 
A disponibilidade de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, combinada 
com a Política de Preservação Ambiental e com o incentivo ao consumo 
consciente - amparado na Política Tarifária da Companhia, tem permitido à 
Copasa evitar a implementação de políticas de racionamento ao longo de sua 
história. 
 
Em suas principais atividades de captação de água, a Copasa possui outorga 
para utilizar mananciais superficiais ou subterrâneos concedidas pelo Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas ou pela Agência Nacional de Águas, conforme o 
domínio do manancial seja estadual ou federal. 
 
A Copasa é proprietária ou possui direito de uso da terra das áreas de captação 
dos seus sistemas de produção de água. 
 
 

 

Coleta e Tratamento de Esgoto 

 
 

 (GRI EN26) 
 
A Empresa vem desenvolvendo um significativo esforço para ampliar os 
serviços de coleta e tratamento de esgoto, buscando a ampliação da cobertura 
com coleta, interceptação dos esgotos gerados e implantação de novas estações 
de tratamento de esgoto.  
 
Nesse sentido, a Copasa ampliou o atendimento com serviços de esgotamento 
sanitário, passando a atender 200 municípios mineiros, beneficiando uma 
população de 8,8 milhões de pessoas. O volume de esgoto tratado foi de 211,1 
milhões de m³, quase 16 % acima do registrado em 2011. 
 



60

 

 

Para contribuir com a estratégia de crescimento da Empresa, no que se refere à 
expansão em concessões de serviços de esgoto sanitário e promover a 
capacitação dos empregados, à adequação dos sistemas e à padronização dos 
procedimentos dos serviços de esgotamento sanitário, foi desenvolvido o 
Programa de Capacitação e Padronização de Procedimentos Operacionais em 
Sistemas de Esgotamento Sanitário (Proceg), com o objetivo de nivelar e 
disseminar o conhecimento e as melhores práticas inerentes a esses serviços, 
com suas interfaces e temas afins. Em 2012, foram capacitados 1.998 
empregados. 
 
Para monitorar os resultados obtidos, entre outras iniciativas, a Companhia 
mantém indicadores estratégicos relacionados à realização do Plano de 
Expansão de Mercado e à carga poluente removida dos esgotos coletados. 
Buscando adequar os lançamentos indevidos de esgoto e a despoluição dos rios, 
a Copasa investe nas seguintes ações: 
 
Programa Caça-Esgoto 
 
Objetiva identificar e corrigir os lançamentos indevidos de esgoto, interligando-
os ao sistema de esgotamento sanitário existente para transporte e tratamento 
nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Para tanto, por meio desse 
Programa, foram implantados 454 empreendimentos, corrigindo mais de 1.800 
lançamentos indevidos de esgoto. Nas sub-bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, 
pertencentes à Bacia do Rio das Velhas, nos municípios de Belo Horizonte e 
Contagem foram corrigidos 1.635 lançamentos e no município de Betim, 
integrante da Bacia do Paraopeba foram corrigidos 171 lançamentos indevidos. 
 
Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos 
(Precend) 
 
Criado em 2003, o Precend propicia uma atuação junto aos empresários 
mineiros na busca de uma destinação adequada para os esgotos de suas 
organizações. Há cerca de 2.500 empresas cadastradas. O Programa, por meio 
de seus mecanismos de controle, possibilita que a Copasa receba em seu sistema 
de esgotamento sanitário os esgotos não domésticos e encaminhe-os às estações 
de tratamento, com segurança. São objetivos do Programa: 
 

• assegurar a integridade das tubulações que recebem despejos diversos; 

• evitar a ocorrência de explosões e inflamabilidade; 

• prevenir a introdução de poluentes que passam pela ETE e continuam a 
poluir os cursos d’água; 
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• proteger o sistema coletor contra corrosão, incrustação, obstrução e 
vapores tóxicos; 

• reduzir os riscos relacionados à saúde dos trabalhadores que lidam com o 
sistema público de esgoto; 

• viabilizar a utilização do efluente final das ETEs para reuso industrial; 

• viabilizar o atendimento aos padrões legais referentes às características 
do efluente final e lodos produzidos nas ETEs. 

 
Para verificar o atendimento à norma de lançamento de efluentes no sistema 
público de esgotamento sanitário, aproximadamente 40% das empresas 
cadastradas têm obrigação contratual de apresentar à Copasa o 
automonitoramento dos seus efluentes. A frequência de apresentação do 
relatório de automonitoramento é definida de acordo com o porte do 
empreendimento, seu potencial poluidor e risco no recebimento dos seus 
efluentes.  
 
Programa de Monitoramento de Corpos Receptores 
 
Objetiva o conhecimento da qualidade das águas dos diversos córregos e 
ribeirões existentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de maneira a 
subsidiar a implantação de novas ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto, verifica 
o funcionamento e a eficácia do processo das Estações de Tratamento de Esgoto 
e afere também, a  eficiência das ações ambientais realizadas pela Copasa, no 
âmbito do Programa Caça-Esgoto e do Precend. São realizadas campanhas de 
amostragem nas sub-bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça nos municípios de 
Belo Horizonte e Contagem e na Bacia do Rio Paraopeba, em Betim. 
 
Projeto Estratégico Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014 
(GRI SO5) 
 
Um dos projetos estruturadores do Governo do Estado de Minas Gerais 
empreendidos pela Copasa é a Meta 2014. Criado em 2004, pelo Projeto 
Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto prevê a 
revitalização do Rio das Velhas por meio de ações de coleta e tratamento de 
esgotamento sanitário, recuperação da mata ciliar e tratamento dos resíduos 
sólidos urbanos. Em 2007 a Meta passou a ser um dos projetos estruturadores 
do Estado.  
 
Inicialmente concebida como Meta 2010, o compromisso estabelecido foi: 
navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) em 2010. Em agosto de 2010, foi lançada pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais a Meta 2014, que prevê a continuação das ações do 
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Projeto Estruturador Meta 2010 pela revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas e visa assegurar a volta do peixe e o nadar na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte em 2014. As principais ações são: coleta seletiva e tratamento 
dos resíduos sólidos; coleta, interceptação e tratamento dos esgotos sanitários e 
industriais em todos os municípios da RMBH e a revitalização da Lagoa da 
Pampulha.  
 
No período de 2004 a 2012, a Copasa contratou mais de 200 obras no valor 
aproximado de R$ 1, 6  bilhão, com destaque para a modernização da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) Arrudas e a implantação do tratamento secundário 
na ETE Onça, localizadas na RMBH. 
 
Outro destaque são as obras para a retirada dos esgotos sanitários da Lagoa da 
Pampulha, em Belo Horizonte, visando contribuir para a sua despoluição até a 
Copa do Mundo de 2014. A Copasa obteve financiamento junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 102.000.000,00  e está com as obras em 
andamento. Outra obra importante é a ampliação da ETE Arrudas cuja 
capacidade de tratamento passará de 2,25 m³/s para 3,37 m³/s. 
 
A volta dos peixes é o maior indicador de que a qualidade das águas melhorou 
substancialmente. A UFMG constatou que no ano de 2000 os peixes subiam 
somente 250 km do rio, e em 2007 foram identificados ao longo de 470 km. 
Levantamento realizado em 2011 detectou peixes a 714 km da foz do Rio São 
Francisco, ou seja, acima do Município de Belo Horizonte. 
 
Programa Paraopeba 
 
O Programa Paraopeba visa contribuir para a despoluição da Bacia do Rio 
Paraopeba, contemplando:  implantação de sistemas de coleta e tratamento de 
esgoto nos municípios abastecidos de Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, 
Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas; construção 
de Unidades de Tratamento de Resíduos (UTR) nas Estações de Tratamento de 
Água dos sistemas de Vargem das Flores e Serra Azul, localizadas nos 
municípios de Betim e Juatuba; implantação de sistema de aproveitamento 
energético de biogás nas Estações de Tratamento de Esgoto de Betim e Ibirité; 
implantação do Programa de Proteção de Mananciais e estruturação e 
implantação de ações de mobilização e educação socioambiental. 
 
Revitalização do Rio São Francisco 
 
A Copasa firmou convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para garantir o saneamento de 
municípios mineiros localizados na Bacia do Rio São Francisco, unindo esforços 
pela revitalização do “Velho Chico”. Nesse sentido, a Copasa licitou as  obras de 
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sistemas de esgoto sanitário para  os seguintes municípios: Capitão Éneas, 
Francisco Dumont, Itacarambi, Juvenilia, Lontra, Manga, Pedras de Maria da 
Cruz, Presidente Juscelino, Prudente de Morais, São João da Ponte, Taquaraçú de 
Minas, Varzelândia e Verdelândia. 
 
 

 

Preservação Ambiental 
 
 

 (GRI EN13) 
 
A Copasa mantém 15 reservas ambientais no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
totalizando 24.297 hectares de áreas preservadas, sob vigilância patrimonial 
permanente, com o intuito de evitar a presença de invasores, os riscos de 
incêndio e a degradação da flora e fauna nativa, além de riscos aos mananciais 
ali existentes. As brigadas de incêndio da Companhia são especialmente 
capacitadas para atuar na prevenção e no combate a princípios de incêndio, 
atuando também em áreas circunvizinhas, evitando que o fogo se propague e 
adentre em suas reservas. A execução e manutenção de aceiros manuais e 
mecanizados nas áreas dos sistemas produtores de água da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte possibilita o acesso rápido de brigadistas e 
bombeiros na contenção da propagação de focos de incêndio. 
 
Mantendo parceria com instituições que também zelam pela preservação da 
biodiversidade, a Copasa compõe os conselhos consultivos do Parque Estadual 
do Rola Moça, Parque Estadual Serra Verde, Parque Estadual Lapa Grande, Área 
de Preservação Ambiental Sul e Área de Preservação Ambiental Carste Lagoa 
Santa. 
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A tabela abaixo apresenta as reservas ambientais e suas respectivas áreas: 
 

Denominação Município Área (ha) 

Bálsamo Ibirité 391 

Barreiro Belo Horizonte 880 

Catarina Brumadinho 387 

Cercadinho Belo Horizonte 151 

Fechos Nova Lima 1.074 

Juramento Juramento 3.180 

Medina Medina 569 

Mutuca Nova Lima 1.250 

Pau de Fruta Diamantina 1.700 

Pedra Azul Pedra Azul 1.156 

Rio Manso 
Rio Manso, Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, 
Itatiaiuçu 9.000 

Rola-Moça Ibirité 112 

Serra Azul Mateus Leme, Igarapé, Itaúna, Juatuba 3.200 

Taboões Ibirité, Sarzedo 247 

Todos os Santos Teófilo Otoni 1.000 

Total 24.297  
(GRI EN11) 
 
Proteção de Mananciais 
 
Monitoramento de Mananciais 
 
A Copasa monitora seus mananciais superficiais e subterrâneos – cerca de 1.500, 
nas cidades operadas pela Empresa em todo o Estado de Minas Gerais. Os dados 
coletados são armazenados em bancos de dados específicos e disponibilizados 
para consulta para a determinação das características geohidrológicas e 
hidroclimáticas das diversas regiões mineiras. 
 
A Companhia mantém um acervo de informações que permite outorgar e 
utilizar os mananciais superficiais e subterrâneos de forma sustentável, 
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planejada para a preservação dos recursos hídricos. 
 
Programa de Proteção de Mananciais  
 
Iniciativa voltada para a recuperação, proteção e preservação das sub-bacias 
dos mananciais utilizados pela Copasa, de forma a garantir a vida útil dos 
mesmos e a continuidade de captação de água para abastecimento público e a 
proteção ambiental. 
 
Com a autorização do proprietário da área onde está localizado o manancial, 
técnicos da Empresa efetuam um levantamento da situação da propriedade, de 
forma a identificar a necessidade da ação ambiental a ser realizada para 
preservar o manancial, tais como: plantio de mudas nativas, cercamento de 
nascentes, implantação de bacias de contenção de águas pluviais (bolsões). 
 
Com o intuito de ampliar essas ações, também são realizadas oficinas de 
educação ambiental e outras atividades educacionais e sensibilizadoras, 
especialmente para promover o engajamento dos proprietários rurais para que 
essas atividades tenham a continuidade necessária. 
 
 

 

Eficiência Energética 

 
 

 (GRI EN26) 
 
A Copasa realiza acompanhamento e controle da energia elétrica para aquisição 
nos mercados cativo e livre, da autoprodução e das ações de eficiência 
energética, incluindo o controle e combate às perdas reais e aparentes de água, 
principal oportunidade de reduzir o consumo específico de energia elétrica. 
Com essa atuação, a Empresa tem obtido ganhos na uniformização das ações 
para a redução dos custos de energia elétrica e das perdas de água bem como no 
aproveitamento das oportunidades de autoprodução a partir da energia 
disponível nos processos de tratamento de esgoto e nas barragens de 
acumulação de água. 
 
Os projetos de eficiência energética visam obter o menor consumo de energia 
elétrica com os mais baixos custos, sem prejuízo da excelência na qualidade dos 
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serviços prestados à sociedade, por meio de ações integradas, com atuação 
matricial e participativa, em sintonia com as diretrizes do setor e com as 
políticas internacionais na busca pela preservação dos recursos naturais, na 
melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais. 
 
A Copasa mantém o Programa Integrado de Redução de Perdas de Água e dos 
Custos de Energia Elétrica, mais conhecido como Programa de Eficiência 
Energética (PEE), que instituiu ações de racionalização do uso da energia 
elétrica nos seus processos operacionais e administrativos, fundamentando-se 
nos conceitos e diretrizes do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de 
Água, da International Water Association, das resoluções da Agência Nacional 
de Energia Elétrica e do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
no Setor de Saneamento. O PEE tem por objetivo estabelecer diretrizes e 
procedimentos que permitam à Empresa atingir e manter níveis elevados de 
eficiência em seus processos operacionais e administrativos com os menores 
custos de energia elétrica.  
 
O indicador Energia Não Convertida em Resultado (ENCR) expressa a 
quantidade de energia agregada ao volume de água não convertido em receita, 
conforme preconizado no PEE, e retrata o resultado das ações de eficiência 
energética em redução de perdas de água.  

 
Evolução do Uso da Energia Elétrica na Copasa  
 
(GRI EN3) 
 

Ano KWh 
ENCR 
Kwh/lig./dia 

ANCR 
L/lig./dia 

2012 831.820.818 0,20 234,12 

2011 802.778.591 0,19 230,57 

2010 775.850.851 0,20 236,37 
 
Em 2012, a Companhia prosseguiu com a operação experimental da usina 
termelétrica da estação de tratamento de esgotos da Bacia do Ribeirão Arrudas, 
alcançando 33,6% do consumo de energia da ETE com a geração da usina. A 
potência dessa central termelétrica é de 2,4 megawatts. O calor resultante da 
produção de energia elétrica nas turbinas também aquece o lodo utilizado na 
reação anaeróbica e aumenta a eficiência dos biodigestores, o que acelera o 
trabalho e aumenta a capacidade atual do tratamento na estação.  
 
Além disso, a Copasa prosseguiu com o projeto de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) relativo à redução de emissões de gases de efeito 
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estufa resultante da implantação dessa termoelétrica. Foram realizadas as 
etapas de validação e aprovação pela Comissão Interministerial de Mudança do 
Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e seu encaminhamento 
para registro na Union Nations Framework Convention on Climate Change, no 
qual está prevista a redução de 26.237 tCO2e (toneladas de gás carbônico 
equivalentes) para o período de duração da certificação. 
 
 

 

Mudanças Climáticas 

 
 

Os efeitos das mudanças climáticas têm suscitado estudos ambientais visando 
diagnosticar e buscar alternativas para o seu tratamento. 
 
No Estado de Minas Gerais, as ações de combate às mudanças climáticas e a 
gestão das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) são elaboradas conforme o 
Programa de Registro Voluntário das Emissões Anuais de GEE de 
empreendimentos no Estado, instituído pelo Decreto Lei 45.229/09. 
 
Na Copasa, os resultados desses estudos, referentes ao período de 2009 a 2011, 
foram declarados no Programa de Registro Público Voluntário das Emissões 
Anuais de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais e junto ao Carbon 
Disclosure Project (CDP). 
 
A elaboração anual de inventários de GEE é uma importante ferramenta de 
gestão ambiental e a Copasa o tem utilizado para identificar e quantificar as 
principais fontes de emissão desses gases gerados em suas atividades. A 
elaboração do inventário relativo ao exercício de 2012 deverá ocorrer em março 
de 2013, quando está prevista a contratação de consultoria especializada para 
essa finalidade.  
 
Portanto, neste Relatório estão sendo considerados os dados relativos a 2011, 
que mostraram que 92,6% dessas emissões são provenientes da coleta  de 
esgotos. O transporte de produtos, bens, materiais e trabalhadores apareceu 
como responsável por 2,6% das emissões e o consumo de energia elétrica por 
4,6% e menos de 1% por outras fontes.  
(GRI EN29) 
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Alguns indicadores apresentados nesse inventário comprovam que o aumento 
na fração de esgoto tratado em relação ao total de esgoto coletado e o aumento 
da fração de esgoto tratado em estações mistas e aeróbias contribuem para a 
redução das emissões de GEE.  
 
Há uma tendência de que essas emissões apresentem uma redução gradativa 
nos próximos anos, considerando que a Companhia vem aumentando o volume 
de esgoto tratado: 
 

 
 
A Empresa vem implementando e participando de outras iniciativas que 
buscam aprofundar o tema,  mitigar a geração de GEE e/ou tratar os impactos 
das mudanças climáticas, tais como: 
 
(GRI EN18, EN26) 
 

• participação no Fórum Mineiro de Produção e Consumo Sustentável – 
Registro Público Voluntário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do 
Estado de Minas Gerais e do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas 
e Ecoeficiência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 
 

• ações de preservação, manutenção e ampliação das áreas verdes de 
proteção dos mananciais que contribuem para o sequestro dos gases de 
efeito estufa; 

 
• Programa Frota Azul: desenvolvido no Departamento Operacional Norte 

(DPNT), objetiva  aperfeiçoar a gestão da sua frota de veículos, 
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incorporando práticas que priorizem a redução dos custos operacionais, o 
sequestro das emissões de poluentes e o gerenciamento de resíduos. Para 
tanto, foi realizado um inventário específico das emissões de CO2 de todos 
os veículos utilizados pelo DPNT para subsidiar o estabelecimento das 
metas para plantio de mudas para o efetivo sequestro do CO2 emitido; 

 
• projetos de eficiência energética:  

 
⋅ cogeração de energia elétrica na central termoelétrica da Estação de 
Tratamento de Esgotos ETE Arrudas, evitando que gases poluentes 
sejam lançados no meio ambiente; 

⋅ estudos de aproveitamento energético de biogás e lodo em 5 estações 
de tratamento de esgoto de médio porte, sendo 2 na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (ETEs Onça e Betim Central) e 3 no 
interior (ETE Vieira, em Montes Claros, ETE Rio Doce, em Ipatinga e ETE 
Curvelo). 

 
Emissões em toneladas de CO2Eq em 2011 

Emissões em Toneladas de 
CO2EQ 
2011 Emissões Atividade INDICADOR 

Indicador Emissão 

Esgoto 
coletado (não 

tratado) 

Volume total de esgoto 
coletado L/ano 

124.491.873.000,00 260.911,60 

Esgoto tratado Volume total de esgoto 
tratado L/ano 178.621.533.504,00 206.104,67 

Diesel 2.798.898,05 6.993,69 
Gasolina 3.816.947,24 6.392,21 

Escopo 1 - 
Emissões 
Diretas 

Consumo de 
combustível 

Consumo total 
de combustível 

em litros GNV 0,00 0,00 

Escopo 2 - 
Emissões 
indiretas 

Energia 
Elétrica 

Consumo total de energia 802.803,75 23.466,00 

TOTAL DO INVENTÁRIO Vol total de esgoto 
coletado (m3) 306.703.856,00 503.868,17 

Transporte de 
ônibus 719.070,20 22,04 Escopo 3 - 

Outras 
emissões Transporte 

aéreo 

Soma das distâncias 
percorridas em todos os 

trechos 2.534.877,80 356,77 

TOTAL - Escopo 3  378,81 
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Biodiesel 281,59 0,67 Consumo total 
de 

biocombustível 
em litros 

Etanol 15.750,19 23,17 

Biodiesel 139.944,90 340,11 

Emissões 
de 

Biomassa 

Consumo de 
combustível 

Bicombustível 
contido nos 

combustíveis Etanol 906.524,97 1.403,58 

TOTAL DE BIOMASSA   1.062.501,65 1.767,52 
 

Total de emissões em 2011- Combustível 

  Volume (L)* 
Emissões 
(tCO2eq) 

Energia 
(Kcal) 

Energia 
(MWh) 

DIESEL COMUM 2.798.898,05 6.993,69 22.558.558,50 26.230,88 

GASOLINA COMUM 3.816.947,24 6.392,21 22.398.609,79 26.044,90 

GNV* 0,00 0,00 0,00 0,00 
BIODIESEL 
CONSUMIDO 

281,59 0,67 2.230,19 2,59 

ETANOL CONSUMIDO 15.750,19 23,17 80.273,99 93,34 
BIODIESEL CONTIDO 
NO DIESEL 

139.944,90 340,11 1.108.363,63 1.288,79 

ETANOL CONTIDO NA 
GASOLINA 

906.524,97 1.403,58 4.620.285,81 5.372,43 

TOTAL ESCOPO 1   13.385,89 44.957.168,30 52.275,78 

TOTAL BIOMASSA   1.767,52 5.811.153,63 6.757,16 

TOTAL   15.153,42 50.768.321,92 59.032,93 
  

Total de emissões em 2011 – Energia Elétrica 

Total 
Emissões em 
T CO2eq Ano 

kWh_Total MWh_Total 

Fatores 
de 
Emissão Total 

2011 802.803.748,91 802.803,75 0,0292 23.466,00 
(GRI EN16, EN17) 
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Educação Ambiental 
 
 

Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental 
 
O estudo da água, do processo de tratamento, das noções básicas de higiene e 
limpeza, das doenças de veiculação hídrica são assuntos ligados direta ou 
indiretamente ao saneamento e fazem parte do currículo escolar das 
instituições de ensino fundamental. O Programa Chuá foi desenvolvido com o 
apoio das Superintendências Regionais de Ensino para atender aos estudantes e 
à comunidade de uma maneira geral. Oferece material didático para 
professores, alunos e representantes de outros segmentos das comunidades, 
visitas monitoradas às reservas ambientais da Copasa, estações de tratamento 
de água, estações de tratamento de esgoto e centros de educação ambiental. 
Além das visitas, são proferidas palestras, e os técnicos da Empresa ensinam 
noções sobre o tratamento da água e do esgoto, consumo consciente, cuidados 
com o meio ambiente, processos de monitoramento da água tratada pela 
Empresa em seus laboratórios, cuidados com as áreas de preservação, entre 
outros. 
 
Com 26 anos de atuação, o Chuá é também destinado a outros segmentos da 
sociedade, buscando a formação de cidadãos comprometidos com os valores 
ecológicos, atitudes e práticas pessoais que reflitam positivamente na qualidade 
de vida e no meio ambiente. O Programa Chuá, realizado em centenas de 
municípios mineiros, atendeu a quase 2 milhões de crianças e adolescentes. Em 
2012, cerca de 220 mil pessoas participaram do Programa. 
 
Centro de Educação Ambiental (Ceam) 
 
(GRI EN12)  
 
Ceam Barreiro 
 
Localizado na Reserva do Barreiro, uma das primeiras e mais importantes áreas 
de captação e tratamento de água do Município de Belo Horizonte. São 880 
hectares com área preservada de vegetação da Mata Atlântica, que garantem o 
abrigo e a proteção de diversas espécies da fauna e flora nativas.  
 
As ações socioambientais desenvolvidas buscam a conscientização dos 
visitantes para a preservação da área, por meio da participação em oficinas 
ambientais e atividades lúdicas, sendo parte dessas ações realizadas em contato 
direto com a natureza, tal como uma trilha interpretativa que percorre parte do 
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leito do rio e parte da mata que circunda a área. 
 
Em 2012, cerca de 5.000 pessoas, entre alunos e professores de 87 instituições de 
ensino e representantes da sociedade, visitaram o Ceam Barreiro. 
 
Ceam ETE Arrudas  
 
Criado na ETE Arrudas para subsidiar atividades relacionadas à conscientização 
da preservação ambiental, com destaque para a demonstração do sistema de 
biomonitoramento, por meio da manutenção de um aquário alimentado 
exclusivamente por, aproximadamente, 10 mil litros do líquido resultante do 
tratamento do esgoto da estação, que apresenta níveis de matéria orgânica que 
possibilitam a sobrevivência, nesse ambiente, de diferentes espécies de peixes 
encontradas no Rio das Velhas, o que comprova a qualidade e eficiência do 
tratamento. 
 
Educação para o consumo de água 
 
A Copasa ministra palestras em indústrias, escolas, hospitais, condomínios, 
órgãos públicos e empresas, abordando assuntos ligados à atuação geral da 
Companhia em relação aos sistemas de abastecimento de água, de coleta e 
tratamento de esgoto e à educação ambiental. São apresentadas informações 
que visam sensibilizar o público da necessidade da preservação ambiental, do 
combate ao desperdício de água, bem como dicas de detecção de vazamento e 
de limpeza de caixa d’água. Em 2012, foram realizadas 150 palestras atendendo 
a um público aproximado de 12.250 pessoas, sendo que 77% foram ministradas 
em entidades de ensino. 
 
Visitas monitoradas  
 
Com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância da 
conservação dos mananciais e do uso racional dos recursos hídricos, por meio 
da demonstração das diversas fases do processo produtivo, como captação, 
tratamento e distribuição de água, a Copasa mantém visitas monitoradas em 
seus sistemas de serviços de saneamento básico.  
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Dimensão Social 
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A Copasa e seus Empregados 
 
 

(GRI LA1) 
 
A Política de Gestão de Recursos Humanos da Copasa preconiza a promoção do 
tratamento justo, ético, isonômico e democrático aos empregados, buscando 
compatibilizar as expectativas e interesses entre eles e a Companhia.  
 
A Empresa busca conhecer as expectativas e necessidades dos empregados, 
sobretudo, por meio da realização, a cada 2 anos, da Pesquisa de Clima 
Organizacional, que permite a gestão do indicador de desempenho Clima 
Organizacional. A análise do resultado subsidia o planejamento de ações 
visando manter a qualidade e a harmonia no ambiente de trabalho, buscando 
uma melhor qualidade de vida e do desempenho de todos os empregados. 
 
A pesquisa realizada em 2012 demonstrou um índice de favorabilidade de 
75,7%, superior à média de mercado, que é de 66,4% - apurada em pesquisa 
realizada com 20 empresas mineiras de médio e grande porte. 
 
A Copasa encerrou o ano de 2012 com 11.611 empregados.  
(GRI 2.8) 
 

Corpo Funcional 
Ano 2012 2011 2010 

Quantidade de Empregados 11.611 11.535 11.436 
Quantidade de admissões 378 479 243 
Quantidade de empregados reintegrados 3 5 11 
Quantidade de demissões 278 355 217 
Quantidade de aposentados por invalidez 27 30 42 

 

 

 

 

 

 

 



75

 

 

 

 
Com relação à distribuição espacial, 42% do total, ou seja, 4.830 empregados 
trabalham na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 33% na sede 
da Empresa e 67% na operação dos sistemas atendidos nessa região. 
 

2012 2011 2010 
Unidades 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Diretorias 
Operacionais 9.824 84,6 9.754 84,6 9.630 84,2 

Unidades  
de Gestão  
e Administração 

1.787 15,4 1.781 15,4 1.806 15,8 

Total 11.611 100,0 11.535 100,0 11.436 100,0 
 
Faixa Etária 2012 2011 2010 

De 18 a 35 anos 2.678 2.799 2.772 

De 36 a 45 anos 3.674 3.683 3.598 

De 46 a 60 anos 4.822 4.694 4.598 

Acima de 60 anos 437 359 468 

Total 11.611 11.535 11.436 
 
Valorização da Diversidade 
 
Na Copasa, as pessoas são recrutadas, selecionadas e contratadas de acordo com 
critérios estabelecidos na legislação vigente.  Para garantir igualdade de 
oportunidades, imparcialidade e justiça, a Companhia estimula práticas 

Empregados por Categoria  

2012 2011 2010 
Categorias 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Superior 1.034 8,9 1.002 8,7 995 8,7 
Técnico 
(Operacional ou 
Administrativo) 

2.334 20,1 2.207 19,1 2.166 18,9 

Operacional 7.282 62,7 7.369 63,9 7.314 64,0 
Apoio 
Administrativo 961 8,3    957   8,3 961 8,4 

Total 11.611 100,0 11.535 100,0 11.436 100,0 
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inclusivas, como no caso do processo seletivo interno para cargos de confiança, 
que prevê, em caso de empate na pontuação final, preferência para as 
candidatas do sexo feminino e para as(os) candidatas(os) negras(os), nessa 
ordem. 
 
Os editais de concurso público preveem 10% dos postos de trabalho vagos de 
cada cargo para admissão de pessoas com necessidades especiais e a Empresa 
tem buscado adequar suas dependências com elevadores especiais, rampas de 
acesso e banheiros próprios.  
 
A Companhia promove o respeito à diversidade religiosa, permitindo a 
realização de missas, cultos e outros eventos em seus espaços internos.  
 
A comemoração do Dia Internacional da Mulher é um evento de significância no 
calendário da Copasa e oferece diversificada programação cultural e artística às 
empregadas, promovida com o apoio da Associação dos Empregados da Copasa, 
de suas Subsidiárias e Patrocinadas (Aeco).  
 
Desde 2003, os empregados homossexuais podem incluir seus companheiros(as) 
de mesmo sexo como dependentes na Associação de Assistência à Saúde dos 
Empregados da Copasa (Copass Saúde), tendo se antecipado à implantação da 
Súmula Normativa 12/10 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.  
 
Empregados por Escolaridade e Gênero 

Escolaridade  Feminino Masculino Total 

4ª série incompleta 1 323 324 

4ª série completa 5 591 596 

5ª a 8ª série incompleta 4 291 295 

5ª a 8ª série completa 7 1.037 1.044 

Ensino médio incompleto 6 196 202 

Ensino médio completo 479 6.274 6.753 

Ensino superior incompleto 32 172 204 

Ensino superior completo/Pós-graduação 645 1.548 2.193 

Total 1.179 10.432 11.611 
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Remuneração por Gênero 

Feminino Masculino 
Faixa Salarial  

Quantidade % Quantidade % 

De 01 a 04 SM* 370 31,4 7.615 73,0 

De 05 a 09 SM* 454 38,5 1.738 16,7 

De 10 a 14 SM* 184 15,6 489 4,7 

De 15 a 19 SM* 73 6,2 159 1,5 

De 20 a 24 SM* 44 3,7 163 1,6 

25 SM* ou mais 54 4,6 268 2,5 

Total 1.179 100,0 10.432 100,0 
* Salário Mínimo vigente em dezembro de 2012 
 
(GRI LA14) 

 
 

Cargos Gerenciais por Gênero 

Cargos Feminino Masculino Total 

Assessores 2 19 21 

Auditor Geral - 1 1 

Chefe Assessoria Técnica Presidência 1  1 

Chefes de Departamento - 11 11 

Chefe de Gabinete - 1 1 

Coordenadores 2 5 7 

Gerentes de Distritos 2 38 40 

Gerentes de Divisões 32 78 110 

Gestor Captação Recursos Financeiros - 1 1 

Gestor Empreendimentos Grande Porte - 2 2 

Procurador Jurídico - 1 1 

Superintendentes 6 16 22 

Subtotal 45 173 218 

Diretores 1 9 10 

Total 46 182 228 
 
(GRI LA13) 
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Admissões por Gênero 

2012 2011 2010 
Gênero 

Número % Número % Número  % 

Feminino 44 11,6 40 8,4 20 8,2 

Masculino 334 88,4 439 91,6 223 91,8 

Total 378 100,0 479 100,0 243 100,0 
 

Número de Empregados por Raça* 

2012 2011 2010 
Raça 

Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total 

Branca 833 5.907 6.740 852 5.944 6.796 857 6.002 6.835 

Amarela 5 38 43 4 35 39 3 31 32 
Parda 
(**) 294 3.561 3.855 285 3.476 3.761 280 3.352 3.650 

Negra 47 924 971 43 896 939 41 867 919 

Indígena 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Total 1.179 10.432 11.611 1.184 10.351 11.535 1.181 10.252 11.436 
(GRI LA13) 
(*) A classificação dos empregados por raça é realizada por autodeclaração. 
(**) Embora parda não seja classificada como raça, utilizou-se este termo para ampliar o 
entendimento sobre a composição do quadro funcional da Copasa. 
 
Remuneração por Raça 

Negros Pardos Demais Raças 
Faixa Salarial 

Número % Número % Número % 
Total de  
Empregados 

01 a 04 SM* 775 6,7 2.905 25,2 4.305 37,1 7.985 

05 a 09 SM* 143 1,2 674 5,8 1.375 11,8 2.192 

10 a 14 SM* 33 0,3 169 1,4 471 4,1 673 

15 a 19 SM* 7 0,1 37 0,3 188 1,6 232 

20 a 24 SM* 9 0,1 36 0,3 162 1,4 207 

25 SM* ou mais 4 0,0 34 0,2 284 2,4 322 

Todas 971 8,4 3.855 33,2 6.785 58,4 11.611 
* Salário Mínimo vigente em dezembro de 2012 
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Em 2012, o salário mais baixo da Copasa atingiu, a partir da data base da 
categoria (maio), um valor 37,0% maior que o salário mínimo nacional. Apenas 
2,4% dos empregados da Companhia recebem o menor salário. 
(GRI EC5) 
 
Oportunidades para Todos 
 
A gestão de recursos humanos prevê iniciativas com o objetivo de possibilitar o 
desenvolvimento profissional dos candidatos e empregados, nos termos da 
legislação vigente, tais como:  
 
Absorção de Pessoal: na assunção de sistemas operacionais, por meio do 
Contrato de Programa firmado com as prefeituras municipais, poderá ocorrer 
absorção de pessoal dessas instituições, desde que os empregados estejam 
trabalhando na atividade de saneamento básico, sejam concursados e atendam 
aos requisitos exigidos pela Companhia. A absorção deve ocorrer no prazo 
máximo de 6 meses após o início de operação. No ano de 2012 foram absorvidos 
29 empregados das prefeituras. 
(GRI EC7) 
 
Analista Master e Técnico Especialista: para sedimentar o aprendizado 
organizacional, a Copasa mantém essa especialidade de profissionais 
especializados, referenciais de excelência técnica, notório saber e com 
reconhecida capacidade técnica para propor soluções referentes às políticas e 
diretrizes de gestão empresarial e operacional. Em 2012, foram selecionados um 
Analista Máster e um Assistente Técnico Especialista, além dos 5 Analistas já 
existentes. 
 
Concurso Público: processo seletivo realizado em conformidade com a 
Constituição Federal, por meio do qual a Empresa recruta, seleciona e contrata 
pessoas tendo como objetivo principal atender necessidades de mão de obra e 
gerar cadastro de reserva para preenchimento de vagas.  Em 2012, foi realizado 
concurso público para o cargo de agente de saneamento, especialidade de 
auxiliar de serviços de saneamento. 
 
Contratação de Aprendizes: a Copasa admite aprendizes, concedendo-lhes um 
aporte financeiro de meio salário mínimo, além de encargos (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) e vale-
transporte. Em 2012, por meio de uma parceria firmada com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), a Copasa contratou 246 jovens aprendizes 
com idade entre 16 e 24 anos. São oferecidos cursos de aprendizagem em 
processos administrativos. Os aprendizes, após concluírem a parte teórica no 
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Senai, desenvolvem atividades práticas na Empresa, permitindo o seu 
desenvolvimento profissional. Nesse período, os jovens recebem 
acompanhamento de seus tutores e da unidade de Recursos Humanos. 
 
Crescimento Profissional: viabilizado com base em avaliações individuais de 
desempenho aplicadas a partir do momento em que o empregado ingressa em 
uma especialidade que requeira um período de aprendizagem para alcance da 
maturidade, experiência e competências individuais e funcionais necessárias. 
Conforme o resultado obtido, o empregado poderá ter seu crescimento para um 
nível e/ou faixa imediatamente superior, até alcançar a plenitude de sua faixa 
salarial na mesma especialidade. Em 2012, foram realizadas 9.521 avaliações de 
crescimento profissional, 5.498 avaliações por competência e 155 para 
ocupantes de cargo de confiança. Foi  também criado um grupo de trabalho com 
o objetivo de desenvolver um sistema integrado de gestão de desempenho, 
visando a mensurar a evolução de desempenho de cada empregado e a eficácia 
dos treinamentos, além de promover a valorização e o aprimoramento das 
potencialidades desses empregados. 
(GRI LA12) 
 
Processo Seletivo Interno para Cargos de Confiança: realizado 2 vezes por ano, é 
o processo pelo qual a Empresa identifica empregados com potencial de 
liderança para provimento de vagas em cargos de confiança. Os novos gestores 
da Companhia, em todos os níveis hierárquicos – exceto presidente, diretores e 
alguns outros cargos estratégicos - são selecionados por meio de avaliações 
técnicas e comportamentais, de acordo com regras estabelecidas em 
regulamento específico, disponível aos empregados. Visando renovar o seu 
quadro gerencial e manter a competitividade interna, os gerentes que 
completam 6 anos na função também participam do processo seletivo, caso 
tenham interesse em permanecer no cargo.  
 
Em 2012, 57 empregados inscreveram-se nesse processo seletivo. Como 
resultado, 14 gerentes foram selecionados. Desse total, 13 novos gerentes 
assumiram a gerência de uma unidade, pela primeira vez, recebendo o apoio do 
Programa de Acompanhamento e Desenvolvimento de Novos Gerentes, que 
promove a adaptação e o desenvolvimento dos empregados selecionados para 
ocupar cargos gerenciais. Para tanto, prevê: orientação sobre o desempenho no 
processo seletivo, reuniões de feedback com o superior hierárquico, construção 
do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), grupos de desenvolvimento, 
ciclo de palestras sobre os processos internos de interesse dos novos gerentes, 
entrevista de acompanhamento do primeiro semestre no cargo, reuniões de 
orientação e retorno aos superiores hierárquicos.  
 
Programa de Estágio: em 2012, foram ofertadas 150 vagas de estágio para 
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universitários e técnicos de nível médio, gerando 221 oportunidades para 
estudantes que realizaram estágio na Empresa. O programa também oferece 
oportunidade de estágio aos empregados estudantes. Em 2012, 101 empregados 
estagiaram na própria Empresa. 
  
Progressão Funcional: elevação funcional do empregado a uma atividade de 
maior valoração para provimento de posto de trabalho vago, desde que atenda 
aos requisitos exigidos e aos critérios estabelecidos no Regulamento do Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários (PCCS). 
 
Seleção Interna para Cargos Efetivos: processo pelo qual a Copasa recruta e 
seleciona, entre os empregados que atendam aos critérios e requisitos 
estabelecidos no PCCS e cumpram as etapas classificatórias de análise curricular 
e entrevista de seleção, aquele que reúne o perfil de competências mais 
apropriado.  
 
Capacitação e Desenvolvimento 
(GRI LA11) 
 
Os preceitos da educação corporativa na Copasa buscam fomentar o 
desenvolvimento das competências individuais necessárias à consolidação da 
cultura da excelência empresarial e à sustentação da vantagem competitiva da 
Companhia. Em 2012, foram investidos R$ 1,8 milhão em ações de capacitação e 
desenvolvimento dos empregados, com a oferta de 41.865 oportunidades de 
treinamento e 453.095 horas de atividades realizadas.  
 

Ano 

Investimento em 
desenvolvimento 
profissional 
(R$) 

Número de 
participantes 
(unidade) 

Número de horas 
de desenvolvimento 
profissional 
(h) 

Média de 
horas por 
empregado 
(h) 

2012 1.804.750,01 41.865 453.095 40.75 

2011 1.096.808,09 44.984 418.144 36.2 

2010 1.439.644,00 41.507 434.281 34.9  
(GRI LA10)   

 
As necessidades de capacitação e desenvolvimento dos empregados são 
identificadas por meio do Levantamento de Necessidades de Treinamento, 
processo realizado anualmente abrangendo todas as unidades organizacionais, 
contribuindo para a elaboração do Programa de Educação Corporativa, cujo 
objetivo é assegurar a continuidade da geração, detenção e multiplicação do 
conhecimento na Copasa. 
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Outra iniciativa para incentivar o crescimento profissional é a ampliação das 
competências dos empregados e sua participação em cursos técnicos 
profissionalizantes para agentes de saneamento com subsídios financeiros que 
variam de 50% a 90%. Em 2012, 167 empregados utilizaram esse subsídio. 
 
Remuneração por Resultados 
  
Os mecanismos de remuneração variável buscam promover, valorizar e 
aprimorar as potencialidades dos empregados; motivando-os para a obtenção 
de melhores resultados. 
 
Nesse sentido, a Copasa utiliza modelos de remuneração variável que premiam 
o esforço coletivo para atender as metas definidas no planejamento estratégico:  
 
Gratificação de Desempenho de Encarregado de Sistema: instituída em 2011, é 
concedida ao empregado ocupante da especialidade de encarregado de sistema, 
em função da apuração do desempenho operacional da(s) localidade(s) sob sua 
responsabilidade. 
 
Gratificação de Desempenho Gerencial: sistema de avaliação que premia 
mensalmente os empregados ocupantes de cargo de confiança em função da 
apuração do desempenho de sua unidade em relação ao alcance das metas 
estabelecidas. 
 
Gratificação de Desempenho Institucional: sistema de avaliação trimestral com 
relação direta com os objetivos estratégicos da Empresa que premia 
mensalmente os empregados, de acordo com o resultado obtido por sua unidade 
de trabalho. Em 2012, o percentual dessa gratificação passou de 13,5% para 
15,3% do salário base do empregado.  
 
Participação nos Lucros: consiste na distribuição de parte do lucro líquido anual 
da Empresa aos empregados, em conformidade com a legislação trabalhista. É 
calculado de forma linear, sendo o valor igual para todos os empregados, 
independentemente do nível de remuneração. 
 
Saúde e Segurança Ocupacional 
 
As ações relativas à saúde e segurança ocupacional na Copasa são reguladas 
pela legislação em vigor e por uma cláusula específica de saúde, segurança e 
medicina do trabalho presente no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a 
Companhia e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e 
Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, o 
Sindicado dos Administradores no Estado de Minas Gerais e o Sindicato de 
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Engenheiros no Estado de Minas Gerais. 
(GRI LA6; LA9) 
 
A base das ações em saúde e segurança ocupacional dos empregados é o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional . O primeiro permite identificar e propor soluções para 
situações do trabalho que podem resultar em prejuízo para a saúde do 
empregado. O segundo possibilita o acompanhamento da saúde dos empregados 
por meio de exames admissionais, periódicos, demissionais e outros. 
 
Outras ações complementam a estratégia de manutenção da saúde e segurança 
ocupacional na Copasa:  
(GRI LA8) 
 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa): os profissionais da 
medicina e da segurança no trabalho, com o apoio das 73 Cipas existentes, 
identificam e tratam os riscos relacionados à saúde ocupacional, segurança e 
ergonomia, em atendimento à Norma Regulamentadora nº 9 da Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
Grupo de Trabalho em Ergonomia: presta assistência especializada às unidades 
organizacionais, voltada para a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes 
de trabalho e para a identificação de fatores que afetam a saúde, o desempenho 
e, consequentemente, a produtividade dos empregados. Dessa forma, busca 
assegurar condições ideais de trabalho, além de desenvolver projetos de 
ergonomia e subsidiar as unidades em demandas de perícias judiciais. Como 
exemplo dessa atuação, em 2012 os operadores de telemarketing receberam 
orientações sobre como melhor se prevenirem na rotina diária, adotando 
hábitos que contribuam para evitar ou minimizar os efeitos nocivos à sua saúde 
profissional. 

Programa de Assistência Especial: destinado a empregados e seus dependentes, 
portadores de necessidades especiais, oferece reembolso de despesas com 
tratamentos de saúde específicos e atendimento escolar diferenciado. Em 2012, 
foram atendidos 298 beneficiários, sendo 85 empregados e 213 dependentes. 
 
Programa de Atenção à Saúde e Prevenção de AIDS (APA): atua em caráter 
preventivo, educativo e de assistência ao portador do vírus HIV e ao doente de 
AIDS. Os trabalhos de prevenção envolvem palestras, distribuição de material 
educativo e de preservativos nas campanhas anuais, entre outras atividades. Os 
trabalhos de apoio objetivam proporcionar tratamento para o portador do HIV, 
que inclui a realização de exames laboratoriais, atendimento psicossocial, 
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médico, odontológico e fornecimento de medicamentos específicos, além de 
orientação e assistência aos familiares. 
 
Programa de Combate à Dengue: em 2012, a Copasa deu continuidade às 
atividades do Comitê Permanente de Enfrentamento à Dengue, constituído por 
52 comissões internas. Após treinamento dos 503 coordenadores e agentes de 
Combate à Dengue, as comissões iniciaram o mapeamento de locais de risco nas 
unidades da Companhia, eliminando os focos dos possíveis criadouros do 
mosquito. Esse controle é realizado permanentemente, com reuniões mensais e 
emissão de relatórios repassados ao Governo do Estado de Minas Gerais. Foram 
realizados eventos com a comunidade, com apresentações de atores fantasiados 
de “mosquitões” com disponibilização de material informativo e cartilhas on-
line. 

(GRI LA6) 

Programa de Ginástica Laboral: instituído na Copasa como forma de motivar os 
empregados a desenvolver de forma efetiva a prática de exercícios específicos e 
a aplicar outros elementos da ergonomia que produzem efeitos benéficos à 
saúde dos trabalhadores. São realizadas 3 sessões diárias na sede da Empresa, 
conduzidas por profissional da área de Fisioterapia, acontecendo em horários e 
locais diferentes para possibilitar a participação do maior número possível de 
empregados. Além de Belo Horizonte, o programa é desenvolvido também  nos 
municípios de Corinto, Montes Claros e Salinas. 

Programa de Prevenção e Atendimento ao Sujeito em Relação ao Álcool e às 
Drogas (Pasa): objetiva reduzir as doenças relacionadas com as dependências 
químicas, o absenteísmo e os acidentes de trabalho. O Programa contempla: 
palestras para os públicos interno e externo sobre a prevenção ao alcoolismo, 
tabagismo e as outras dependências químicas; acompanhamento do processo de 
tratamento: avaliação diagnóstica, projeto individual terapêutico, reuniões dos 
grupos terapêuticos, orientação e apoio aos familiares dos participantes do 
Programa e atendimentos de urgência.  
 
Inclui, também, o tratamento do tabagismo, com fornecimento subsidiado de 
medicamento, o encaminhamento para consultas e exames médicos específicos 
e a assistência psicológica durante o período de um ano. 
 
Programa Prevenir: com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos 
empregados, foram realizadas diversas ações em 2012, entre as quais se 
destacam os eventos realizados em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e a 
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Campanha de Imunização Contra a Gripe Sazonal e H1N1, em parceria com o 
Serviço Social do Comércio (Sesc Minas), que imunizou mais de 2.000 
empregados e familiares. 

Programa de Reabilitação Profissional: em parceria com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), possibilita a movimentação funcional do empregado que 
apresenta incapacidade para exercício de sua função original devido a algum 
problema de saúde. Em 31 de dezembro de 2012, 26 processos de reabilitação 
estavam em andamento. Os empregados em processo de reabilitação são 
acompanhados por médicos e assistentes sociais e realocados em novas funções 
nas quais seja possível o aproveitamento e valorização do seu potencial 
laborativo. 
 
Programa Sou + Copasa: objetiva incentivar as boas práticas e promover 
melhorias nos quesitos Segurança, Organização e Urbanização (SOU) das 
unidades operacionais, com foco no bem-estar dos empregados e na valorização 
da imagem da Empresa. Anualmente, são premiadas as unidades que se 
destacaram no zelo pela sua conservação, conforme avaliação dos quesitos 
citados e do resultado de indicadores de desempenho que compõem o mapa 
estratégico. 
 
Alguns números retratam os resultados da saúde e segurança ocupacional da 
Copasa em 2012:  
 

• índice de recuperação dos empregados para tratamento de alcoolismo e 
outras drogas ⇒ 83,3%. 

• índice de recuperação dos empregados para tratamento de tabagismo ⇒ 
88,2%  

• empregados treinados em informações sobre prevenção das DST/AIDS 
⇒ 1.630 

• empregados participantes de treinamento com foco na prevenção de 
acidentes ⇒ 9.692 empregados 

• redução do percentual de acidentes com afastamento temporário e da 
taxa de frequência e de gravidade de acidentes de trabalho em relação a 
2011. 
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Indicador 2012 2011 2010 

Percentual de acidentes com afastamento 
temporário  1,39 1,26 2,92 

Percentual de acidentes com afastamento 
permanente  0,45 0,38 0,29 

Percentual de acidentes que resultaram em morte  0,00 0,02 0,00 

Taxa de frequência de acidentes de trabalho  21,09 21,69 18,88 

Taxa de gravidade dos acidentes de trabalho 73,44 814,91 64,79 
(GRI LA7) 
 
Benefícios com Responsabilidade e Qualidade de Vida 
 
O Programa de Benefícios da Copasa obteve um índice de 84% de favorabilidade 
na Pesquisa de Clima Organizacional realizada em 2012. 
 
A Copasa promove a melhoria da qualidade de vida dos empregados, buscando 
atender aos fatores relativos à saúde, lazer, assistência social e financeira. Para 
tanto, uma das iniciativas são os benefícios oferecidos aos seus empregados, 
independentemente do regime de contratação (prazo determinado ou 
indeterminado) ou carga horária: assistência médica e odontológica; assistência 
especial; seguro de vida em grupo; auxílio-educação; auxílio-educação especial; 
auxílio-funeral; vale-transporte; tíquete refeição/alimentação; cesta básica; cesta 
de natal; lanche padrão; auxílio-creche e auxílio-moradia. 
(GRI LA3) 
 
Acompanhamento Psicossocial: com o objetivo de contribuir para a melhoria do 
bem-estar pessoal e do desempenho profissional dos empregados, a Empresa 
mantém uma equipe de psicólogos e assistentes sociais  que acompanham e 
orientam os empregados e seus familiares que estejam vivenciando situações 
adversas. Em 2012, foi desenvolvido um plano de ação específico para melhoria 
das condições de trabalho dos empregados que atuam em locais isolados.  
 
Associação dos Empregados da Copasa, de suas Subsidiárias e Patrocinadas 
(Aeco): oferece benefícios aos associados por meio da rede de estabelecimentos 
credenciados, realiza promoções como a distribuição gratuita anual de kits 
escolares para estudantes, filhos de empregados,  mantém 4 clubes sociais, 
promove campeonatos de futebol de campo, patrocina equipe de ciclismo e 
atletas de kung fu, judô, taekwon-do, jiu jitsu e dama, apoia o Coral Copasa e a 
equipe de atletismo da Copasa.   
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Empresa Cidadã: é facultado aos empregados a possibilidade de extensão de 
algumas faltas legais (casamento e luto de parentes diretos, por exemplo) e 
abonos que excedem a previsão legal, como aniversário e assistência a parente 
enfermo. A Companhia concede o acréscimo de 60 dias na licença maternidade, 
nos termos da Lei 11.770/08. 
 
 Festa 25 anos: a Copasa homenageia, anualmente, os empregados que 
completam 25 anos de serviços prestados à Empresa. Em 2012, foram 266 
profissionais contemplados, que contribuíram com esforço e dedicação para 
melhoria da qualidade de vida de milhões de mineiros. 
 
Programa de Apoio à Família e ao Adolescente (Pafa): objetiva promover a 
saúde do adolescente, proporcionando aos pais um espaço de discussão para 
melhor compreensão do processo vivenciado por seus filhos, melhorando as 
relações familiares e profissionais, em parceira com a Universidade Federal de 
Minas Gerais e a Escola de Saúde de Minas Gerais, realiza o atendimento aos 
adolescentes, dentro do contexto da família, incluindo a discussão sobre saúde e 
temas próprios da adolescência. O trabalho é realizado por meio do 
atendimento médico e da promoção de atividades educativas, como oficinas, 
palestras e reuniões entre pais e filhos.  
 
Programa de Planejamento Financeiro Familiar: objetiva contribuir para a 
redução do índice de endividamento e incentivar a poupança, por meio da 
orientação para o planejamento financeiro familiar, visando a melhoria da 
qualidade de vida dos empregados. Em 2012, esse Programa contemplou 749 
pessoas, entre empregados, dependentes e público externo. 
 
Programa de Preparação para a Aposentadoria: objetiva preparar o empregado 
para a aposentadoria. Em 2012 foram realizados 7 seminários, com participação 
de 105 empregados e  81 acompanhantes. 
(GRI LA11) 
 
Outro fator que garante tranquilidade para o empregado é a Fundação de 
Seguridade do Estado de Minas Gerais (Fundação Libertas), entidade fechada de 
previdência complementar que assegura suplementação de aposentadorias 
concedidas pelo INSS. 
(GRI EC3) 
  
A Copasa mantém o Programa de Desligamento Voluntário de Empregados 
Aposentados e/ou em Condições de se Aposentar (PDV), que garante a rescisão 
do contrato de trabalho por dispensa sem justa causa, com todos os direitos 
previstos nesta modalidade, além de oferecer ao empregado a prerrogativa da 
utilização vitalícia do plano de saúde e seguro de vida em grupo, sem ônus para 
a Empresa. Em 2012, foram realizados 138 desligamentos de empregados.  
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Relações Sindicais  
 
A Companhia reconhece a representatividade dos sindicatos e zela pelo 
cumprimento dos acordos coletivos. O Acordo Coletivo de Trabalho em vigor 
abrange 100% dos empregados, garantindo-lhes todos os benefícios oferecidos 
pela Companhia. 
(GRI LA4) 
 
Por ocasião da data base da Copasa, a cada ano é constituída uma comissão com 
representantes de todas as diretorias para conduzir, com os sindicatos, o 
processo de discussão e negociação da pauta de reivindicações apresentada. 
Para tratar dos assuntos rotineiros apresentados pelos sindicatos, a Empresa 
mantém um diálogo constante com os representantes sindicais, assegurando a 
comunicação efetiva com as entidades representativas dos empregados.  
 
Durante o ano de 2012, não foram verificadas situações nas quais esse direito de 
liberdade de associação e negociação tenha sofrido risco. 
(GRI HR5) 
 
Gestão do Conhecimento 
 
O conhecimento e experiência do corpo técnico é um dos diferenciais 
competitivos da Companhia, que incentiva ações para preservar a informação e 
o conhecimento técnico e operacional de seus empregados, tais como: 
 
Biblioteca Corporativa: o abrangente acervo, composto por aproximadamente 
38.768 registros, possibilita aos empregados a oportunidade de ampliarem seus 
conhecimentos e tem se firmado como referência municipal e estadual para 
pesquisas, especialmente, referentes a engenharia sanitária e ciências do 
ambiente. 
 
Programa Trainee: seleciona, anualmente, de acordo as regras estabelecidas em 
regulamento específico, os profissionais com maior potencial para 
aproveitamento e aprendizado. Em 2012, 14 empregados aprovados em 
processo seletivo tiveram a oportunidade de ampliar a visão sistêmica dos 
processos organizacionais da Copasa e de seu modelo de gestão, além de 
desenvolver as competências de orientação ao negócio e a ampliação do foco 
corporativo.  
 
Sistema de Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Empresarial: permite a gestão 
das práticas gerenciais de acordo com os critérios que avaliam a adoção dos 
fundamentos da excelência, estabelecidos na metodologia do Prêmio Nacional 
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da Qualidade em Saneamento. Possibilita a previsibilidade das práticas de 
gestão, visando a assegurar a estabilidade dos resultados. 
 
Pesquisa e Inovação  
 
A Copasa investe em sistemas de automação de processos de tratamento e 
distribuição de água e tratamento de esgoto, buscando alavancar o 
desenvolvimento tecnológico, otimizar os processos operacionais e reduzir 
custos. Destaca-se a prospecção e inovação tecnológica que visa, 
primordialmente, mediante celebração de convênios de cooperação técnica, a 
realização de testes voltados para comprovar a qualidade e operacionalidade 
dos produtos testados, tendo como foco a racionalização de processos e métodos 
praticados pela Empresa em prol da constante melhoria dos serviços prestados, 
nas diversas vertentes do saneamento básico. 
 
Seguem alguns exemplos das soluções tecnológicas testadas e validadas: 
escavadeira compactada Bob Cat que abre as valas para a colocação de tubos em 
vias movimentadas e onde existem problemas para a construção de redes como 
becos e vielas, facilitando a manutenção e cobertura de redes; o Seba Kmt que é 
a evolução de um processo tecnológico instalado nas redes da Empresa, para a 
medição do volume aduzido e medido, que possibilita aferir melhor o controle 
das perdas de água; o P.S soluções, um monitoramento on-line de parâmetros 
elétricos em elevatórias, que contribui para a redução de custos, pois propicia 
uma manutenção preditiva mais eficiente e redução dos tempos de 
deslocamento das equipes de manutenção e operação. 
 
No Sistema de Atendimento Integrado (Sati) é importante destacar os resultados 
obtidos com a rapidez no atendimento às demandas de ligações de água e 
esgotos e manutenções nas respectivas redes, por conta de ferramental, veículos 
e tecnologias apropriadas presentes nessas atividades, contribuindo para a 
redução de custos, satisfação dos clientes e ratificação da qualidade dos serviços 
prestados.  
 
No desenvolvimento das atividades de marcas e patentes, ressalta-se a 
concessão de direitos de industrialização de artefatos patenteados por processos 
licitatórios. A Copasa possui atualmente, 21 cartas patentes (entre marcas e 
modelos de utilidade), 40 marcas e 8 softwares, inclusive o sistema de leitura e 
faturamento em tempo real com impressão simultânea de fatura, depositados 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além disso, a Empresa é 
titular de direitos sobre processos de registro de marcas no INPI, incluindo o 
registro da marca COPASA, além de possuir inventos em processo de análise no 
Instituto. 
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A Copasa participa de estudos referentes à padronização de tubos de ferro 
fundido dúctil e poços de visita junto à Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Igualmente, participa do processo de revisão e homologação 
da norma técnica que trata do lançamento de efluentes não domésticos nos 
sistemas de esgotamento sanitário sob sua responsabilidade de operação, em 
desenvolvimento pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG).  

Em 2012, com o objetivo de fomentar a cultura da inovação corporativa, foi 
implantado o Prêmio Copasa de Tecnologia e Inovação. 
 
 

 

A Copasa e seus Clientes 
 
 

O bom relacionamento com seus clientes é uma prioridade para a Copasa, que 
tem como base a garantia de um serviço de qualidade aliada à abertura 
permanente para o diálogo 
 
Agências de Atendimento: 742 locais de atendimento ao público (agência de 
atendimento, escritório local e unidade operacional) disponibilizados no Estado 
de Minas Gerais. 
 
Central de Relacionamento com o Cliente: atendimento aos clientes, por meio 
telefônico e virtual, prestando informações, encaminhando suas demandas de 
serviços para os setores operacional e comercial da Companhia. A Central de 
Relacionamento com o Cliente disponibiliza 3 canais para o registro das 
demandas dos clientes: Telefone 115, Chat e Fale Conosco. Em 2012 foi 
implantado o projeto para centralizar todo atendimento telefônico em Belo 
Horizonte, de forma gratuita, 24 horas por dia, a todas as localidades atendidas 
pela Copasa. 
 
Agência Virtual: possibilita ao cliente fazer consultas e obter serviços como: 
alteração de nome e endereço, análise e simulação do cálculo de contas, rede 
conveniada de bancos e outros agentes autorizados a receber contas, emissão de 
certidão negativa de débito, consulta de histórico de consumo, contas pagas, 
pagamento on-line de contas, alteração da data de vencimento da conta, prazos 
de execução de serviços, religação de água, emissão de segunda via de contas e 
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solicitação de correção de vazamento de água e esgoto.   Além disso, são 
utilizadas as redes sociais na internet para disponibilizar informações sobre 
intermitências no abastecimento, obras e manutenções nas redes. 
 
Não houve ação judicial contra a Copasa em 2012 por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio. 
(GRI SO7) 
 
Ouvidoria 
 
A Ouvidoria atua como um canal diferenciado de comunicação da Empresa com 
a sociedade, recebendo reclamações que não foram atendidas ou solucionadas 
satisfatoriamente por meio dos canais convencionais de atendimento (Fale 
Conosco, Agência Virtual, Telefone 115 e Pontos de Atendimento).  
 
Com o objetivo de identificar os fatores que interferem na qualidade do 
atendimento aos clientes, a equipe da Ouvidoria visita as unidades operacionais 
responsáveis por responder a maioria das demandas recebidas e, a partir das 
informações coletadas nessas visitas, interage com outras unidades 
organizacionais para tentar solucionar os problemas apontados, atuando na 
busca da melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade. 
 
Em 2013, será implantada uma pesquisa de opinião, com o objetivo de conhecer 
o nível de satisfação do demandante, em relação ao atendimento prestado pela 
Ouvidoria. 
 
A Ouvidoria acompanha os processos que envolvem a Copasa, abertos pela 
Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE MG) e pela Ouvidoria Geral do 
Estado.  
 
Responsabilidade pelo Produto e Serviços 
(GRI PR1)  
 
A concepção dos produtos e serviços da Copasa visa garantir que sejam 
adequados para o uso pretendido e não apresentem perigos para a saúde e 
segurança da sociedade. 
 
A Empresa mantém contínuo aprimoramento dos mecanismos utilizados para 
atender às normas de vigilância visando garantir a segurança em suas 
instalações. Para tratar os assuntos relevantes e/ou emergenciais, a Empresa 
possui um Plano de Contingências que aborda aspectos técnicos, operacionais, 
ambientais, recursos humanos, financeiros, logísticos e sociais. As eventuais 
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ocorrências são analisadas com o escopo de determinar ações preventivas para 
se evitar reincidências. 
 
A Empresa dispõe do Programa SOS Copasa, que é uma metodologia de 
comunicação de ocorrências relevantes à Diretoria Executiva para 
gerenciamento de crises que possibilita ações proativas na solução de 
ocorrências que possam afetar a imagem da Copasa.  
 
As localidades operadas pela Empresa possuem junto à Estação de Tratamento 
de Água um laboratório próprio, que faz os primeiros testes de controle da 
qualidade antes da distribuição da água.  
 
O Laboratório Central da Copasa, situado em Belo Horizonte, possui Certificação 
ISO 9001:2008, auditadas pela British Standards Institution, um reconhecimento 
da competência técnica para realizar ensaios em amostras de água e esgoto, 
atendendo à Deliberação Normativa 167/11 do Conselho Estadual de Política 
Ambiental e a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 
 
O Sistema de Atendimento Integrado da unidade operacional do Município de 
Araxá possui Certificação ISO 9001:2008, auditada pela BSI, certificação que 
atesta que os produtos e serviços atendem a rígidos padrões de qualidade e 
especificações precisas. 
 
Com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos e serviços, a Copasa 
mantém um indicador estratégico que avalia o atendimento aos padrões de 
potabilidade de água determinado pelo Ministério da Saúde nos aspectos de 
frequência de amostragem, qualidade da água e continuidade no 
abastecimento. 
 
Os clientes da Copasa recebem, rotineiramente, informações sobre a qualidade 
da água que estão consumindo. Um importante canal de informação é a fatura 
mensal, onde são especificados os principais parâmetros relativos a cor, 
turbidez, pH, cloro, flúor, coliformes e Escherichia coli. Além dessas, outras 
informações são disponibilizadas no Relatório Anual de Qualidade da Água, 
divulgado no site www.copasa.com.br, abrangendo todas as cidades atendidas 
pela Empresa, sendo que o cliente pode optar por recebê-lo em sua residência, 
mediante solicitação. O detalhamento da conta é disponibilizado também para 
os clientes portadores de deficiência visual, desde que seja de seu interesse. 
(GRI PR3) 
 
O processo de tratamento em todos os sistemas de abastecimento de água 
também conta com a adição do flúor, atuando na prevenção da cárie dentária, 
respeitando aos padrões exigidos pela legislação vigente. 
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Da mesma forma que no controle da qualidade da água, a rede laboratorial da 
Copasa está estruturada para realizar o controle das unidades de tratamento de 
esgoto, que vem aumentando significativamente nos últimos anos. Todas as 
estações construídas são dotadas de laboratórios para o controle das análises 
diárias de rotina. As análises que requerem procedimentos mais complexos são 
realizadas nos laboratórios regionais. 

Para a avaliação da qualidade do esgoto, são realizadas análises visando o 
controle dos processos de tratamento e a verificação da eficiência dessas 
unidades, em atendimento à legislação ambiental em vigor. 

Visando consolidar seu reconhecimento como unidade de excelência em sua 
linha de atuação, o Laboratório de Hidrometria implementou seu sistema de 
gestão da qualidade, nos moldes estabelecidos pelos mais rigorosos requisitos 
técnicos e gerenciais, buscando evidenciar sua competência na execução das 
atividades e na geração de resultados tecnicamente válidos e reconhecidos pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Como 
resultado da implementação da Gestão da Qualidade, após auditoria realizada 
em dezembro/2011, o Inmetro concedeu ao Laboratório o certificado de 
Acreditação CRL 0563 de 17/08/2012 pela norma NBR ISO/IEC 17025:2005, 
reconhecendo a competência dos serviços realizados, comprovando a 
padronização e harmonização dos serviços realizados, em nível internacional, 
aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos. 

 
 

 

A Copasa e seus Fornecedores 
 
 

A Copasa busca contribuir para o desenvolvimento da sua cadeia de 
suprimentos, visando garantir a qualidade dos serviços e dos materiais 
adquiridos, além de observar as práticas de responsabilidade socioeconômica e 
ambiental. 

 
A seleção dos fornecedores é realizada pelas Comissões Permanentes de 
Licitação, durante os processos licitatórios, por meio da análise e verificação do 
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atendimento à legislação aplicável e das condições e critérios previstos nos 
editais públicos de licitação, com base na Lei Federal 8.666/93, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública, Lei Federal 
10.520/02 e Lei Estadual 14.167/02, que instituem a modalidade de licitação por 
pregão. 
 
Para garantir a qualidade dos materiais adquiridos, a Empresa mantém o 
Programa de Homologação de Materiais de Fornecedores, no qual são 
verificados os processos produtivos, a capacidade técnica instalada, os sistemas 
de qualidade e de proteção ambiental, com o objetivo de pré-qualificar os 
fornecedores, para que possam participar dos processos licitatórios da Empresa. 
A avaliação dos fornecedores de materiais e equipamentos é feita a cada 
fornecimento, com base em dois critérios: cumprimento dos prazos de entrega e 
aprovação do controle de qualidade. 
 
A Copasa não adota política ou prática de preferência a fornecedores locais, 
dado que não pode estabelecer preferências, uma vez que suas contratações 
seguem os preceitos estabelecidos na Lei 8.666/93. No entanto, a Companhia 
observa em seus processos licitatórios o cumprimento da Lei Complementar 
123/06, que estabelece direito de preferência para microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
(GRI EC6) 
 
Estão disponíveis no site www.copasa.com.br as informações necessárias para 
que os fornecedores possam se cadastrar, acompanhar sua situação cadastral e 
participar das licitações; também está disponível a Cartilha do Fornecedor. 
 
A modalidade de licitação mais utilizada para a contratação de materiais e 
serviços é o pregão eletrônico, que agrega maior transparência, melhores 
condições de negociação com fornecedores, menor custo e maior agilidade na 
condução dos procedimentos. Além disso, possibilita o acompanhamento do 
pregão em tempo real, via internet, disponibilizando acesso a todas as 
informações e fases do processo, prática que confere transparência, publicidade 
e confiabilidade ao certame. 
 
A Copasa exige dos fornecedores a comprovação do cumprimento de obrigações 
trabalhistas e a apresentação de declaração de que não emprega menor de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menor 
de 16 anos, salvo sob a condição de aprendiz e, nesse caso, que seja a partir de 
14 anos, e, ainda, que não submete a sua mão de obra a trabalho degradante e 
forçado. Esses e outros documentos são verificados durante o processo 
licitatório e na fase de habilitação pelas Comissões de Licitações e Pregoeiros. 
(GRI HR1, HR2, HR6, HR7) 
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A Copasa inclui nos editais de licitação para contratação de pneus a exigência de 
que o fornecedor retire, nos mesmos quantitativos a serem fornecidos, os pneus 
usados para que lhes seja dada destinação adequada e contrata cooperativa 
para coletar materiais recicláveis como papéis, tubos de plástico, tubos de 
metais, pilhas, reatores, além de contratos específicos para recolhimento de 
lâmpadas e coleta de resíduos ambulatoriais. 
(GRI EN26) 
 
 

 

A Copasa e a Comunidade 
 
 

Com o objetivo de promover o acesso da população aos serviços de água e 
esgotamento sanitário, a Empresa desenvolve iniciativas que buscam melhorar 
as condições de saúde no Estado de Minas Gerais, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade. 
 
Trabalho Técnico Socioambiental (TTS): a Copasa desenvolve ações que visam a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade e a sustentabilidade do seu 
negócio. Em 2012, destacaram-se as ações executadas nos municípios de Belo 
Horizonte e Contagem, referentes ao TTS do Programa de Despoluição da Bacia 
da Lagoa da Pampulha, desenvolvido para minimizar os impactos, incentivando 
uma gestão participativa que promova a sustentabilidade do empreendimento. 
A Caixa Econômica Federal recomendou referido trabalho como modelo para a 
Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae), que 
encaminhou técnicos para conhecerem como é feita a gestão do TTS pela 
Copasa. 
(GRI SO1) 
 
Rede de Percepção de Odores: um canal de comunicação exclusivo é 
disponibilizado para que a comunidade do entorno da ETE Arrudas informe a 
percepção de odor aos operadores da estação. Além disso, são realizadas 
reuniões com a comunidade, para esclarecimentos quanto às ações operacionais 
para minimizar/eliminar os maus odores. 
 
Saneamento e Desenvolvimento Social 
 
Para promover o acesso dos cidadãos aos serviços de saneamento básico e à 
saúde, a Copasa mantém as seguintes iniciativas: 
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(GRI EC8)  
 
Apadrinhamento: as entidades filantrópicas cadastradas na Ação Conta com a 
Gente podem se beneficiar com o serviço de arrecadação mensal de 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas por meio das contas de água/esgoto 
da Copasa. Os valores arrecadados destinam-se ao pagamento dos serviços 
prestados pela Copasa às entidades. Caso haja excedente arrecadado, é 
creditado nas contas correntes bancárias das instituições. Em dezembro de 
2012, o Programa continha 438 instituições cadastradas. 
 
Programa Água nas Escolas: realizado em parceria com a Secretaria de Estado 
da Educação e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana de Minas Gerais, com recursos de R$16,9 milhões, objetiva a 
implantação, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água em 
414 escolas estaduais, além da análise e acompanhamento da qualidade de água 
fornecida por sistemas de abastecimento de água públicos em 3.555 escolas 
estaduais. Mais de 2 milhões e 500 mil alunos foram beneficiados com a 
iniciativa. 
 
Programa PróÁgua Nacional: desenvolvido em parceria com o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas, visa garantir a melhoria e a implantação da oferta de água 
de boa qualidade para o Norte do Estado de Minas Gerais, promovendo o seu 
uso racional. 
 
Programa Solidariedágua: arrecada contribuições voluntárias de clientes da 
Copasa, diretamente nas faturas de água/esgoto, para quitação de débitos 
vencidos de entidades filantrópicas com a Companhia.  
 
Programa Vale Água: incentiva os moradores de aglomerados de Belo Horizonte 
a trocarem latas de alumínio e garrafas pet por descontos na conta de água, 
tendo como objetivos: beneficiar clientes de baixa renda; criar consciência 
ambiental de reciclagem; diminuir o volume de lixo lançado no meio ambiente. 
 
Subvenção a Entidades Filantrópicas: a Copasa pode destinar até 0,6% de seu 
faturamento mensal ao programa de concessão de subvenção, que foi adequado 
à Ação Conta com a Gente, realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de 
Assistência Social e com o Serviço Voluntário de Assistência Social. Em 2012, 748 
entidades filantrópicas foram beneficiadas com descontos nas tarifas de água e 
esgoto até o limite da demanda contratada. Para as entidades cadastradas na 
Ação Conta com a Gente a subvenção representa desconto de 25% nas tarifas. 
Para os hospitais filantrópicos vinculados ao Programa Solidariedágua, o 
desconto é de 50%. 
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Tarifa Social: conforme a Resolução Normativa 020/2012 da ARSAE MG que 
estabeleceu novos critérios para ter direito à Tarifa Social, o cliente deve 
pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 
governo federal, com renda per capita mensal menor ou igual a meio salário 
mínimo nacional. Em 2012, 510.728 residências (média/mês) foram beneficiadas 
pela Tarifa Social com abastecimento de água e 287.734 residências (média/mês) 
com esgotamento sanitário.  
(GRI EC9) 
 
Nas comemorações de eventos especiais como a Semana da Água e a Semana do 
Meio Ambiente, a Copasa, por meio de campanhas informativas e de 
conscientização da população, intensifica ainda mais suas ações voltadas para a 
mobilização da sociedade em favor do uso racional de água e da preservação 
ambiental. Em 2012, foi dada continuidade à Campanha Água da Gente, que 
contou com a adesão de entidades de classe, instituições de ensino, clubes 
esportivos, supermercados e shoppings, no intuito de fortalecer e ampliar a 
divulgação dessas ações. 
 
Utilidade Pública 
 
Em parceria com a Delegacia Especializada em Localização de Pessoas 
Desaparecidas, a Copasa divulga, no verso das contas de água e esgoto, 
distribuídas em todo o Estado de Minas Gerais, fotos de pessoas desaparecidas. 
 
Para apoiar as vítimas de tragédias, foram enviados, em janeiro de 2012, 424 mil 
copos de água envasada para as vítimas das chuvas na cidade de Além Paraíba, 
no Estado de Minas Gerais. Para dar suporte a outros municípios vítimas das 
chuvas no mesmo período, foram enviados mais 105 mil copos de água 
envasada para a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Minas 
Gerais.  
 
Promovendo Cidadania 
 
Programa CONFIA EM 6%: incentiva os empregados da Copasa a destinar parte 
do seu imposto de renda devido ao Fundo da Infância e da Adolescência, o qual 
é um dos meios fundamentais para a viabilização das políticas de atendimento à 
população infanto-juvenil preconizada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Na Campanha 2012, 942 empregados aderiram ao Programa e as 
doações totalizaram R$ 730.230,00 destinados aos seguintes municípios: Alfenas, 
Almenara, Alvinópolis, Andradas, Araçuaí, Belo Horizonte, Betim, Bom 
Despacho, Cambuquira, Caratinga, Contagem, Corinto, Cristais, Crucilândia, 
Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ipatinga, Itajubá, Jaboticatubas, 
Janaúba, Januária, Jordânia, Lavras, Leopoldina, Liberdade, Matozinhos, Montes 
Claros, Paracatu, Patos de Minas, Pouso Alegre, Resende Costa, Ribeirão das 
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Neves, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santos Dumont, São Domingos do Prata, São 
Francisco, São Sebastião do Paraíso, Teófilo Otoni, Ubá e Varginha. 
 
O desempenho do Programa, nos últimos três anos, está representado nos 
gráficos a seguir: 
 

   
Programa de Integração e Contribuição Social Além dos Muros: desenvolvido 
para contribuir com a melhoria da qualidade de vida  das comunidades do 
entorno à unidade da Copasa localizada próxima às vilas Pedreira Prado Lopes 
e Senhor dos Passos, no Município de Belo Horizonte. Entre as principais 
atividades, se destacam o incentivo ao esporte e o Coral Infantil Gotas da 
Canção, grupo de canto composto por 55 crianças, com idades entre 6 e 11 anos. 
 
Programa Fica Vivo!: criado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, objetiva 
intervir na realidade social antes que o crime aconteça, diminuindo os índices 
de homicídios e melhorando a qualidade de vida da população. Para tanto, é 
feito acompanhamento especializado e são oferecidas oficinas culturais, 
esportivas, profissionalizantes e de lazer para jovens de 12 a 24 anos em 
situação de risco social e residentes em áreas que concentram indicadores 
elevados de homicídio. A Copasa é parceira dessa iniciativa, por meio de 
convênio firmado com a Secretaria de Estado de Defesa Social e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo contratado, em 2012, 20 jovens 
como aprendizes, que foram indicados pela Secretaria. 
 
Reintegração de Albergados à Sociedade: em parceria com o Poder Judiciário, a 
Copasa contribui para a recuperação de detentos albergados, dando-lhes a 
oportunidade de se reintegrar à sociedade. A participação da Empresa se dá por 
meio da contratação desses indivíduos para trabalharem em suas unidades 
operacionais. No trabalho, recebem equipamentos de segurança e, após 
treinamento sob orientação de empregado da Copasa, desenvolvem atividades 
como pintura, capina, carga e descarga, limpeza de depósitos e pátios de 
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almoxarifados, serviços de jardinagem e operacionais, entre outros. A 
remuneração consiste em um salário mínimo. 
 
Relacionando e Educando com Arte 
 
Concerto ao Pé das Mangueiras: pelo terceiro ano consecutivo, a Copasa abriu as 
portas da sua sede para a comunidade do entorno, oferecendo um Concerto de 
Natal, que também contou com a presença de seus empregados.  
 
Contadores de Histórias: objetiva transmitir valores éticos de cidadania, de 
estimular a reflexão sobre atitudes positivas em relação à preservação do meio 
ambiente, por meio de momentos de entretenimento, aproximação e integração, 
promovendo a arte de contar “causos e histórias”. Em 2012, o Grupo fez 21 
apresentações, contemplando um público aproximado de 8.000 pessoas. 
 
Coral Copasa: criado há 32 anos, composto por 34 empregados e familiares. Em 
2012, fez 17 apresentações, destacando-se as Cantatas de Natal da Copasa e da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, beneficiando, 
aproximadamente, 6.000 pessoas. 
 
Encontro Marcado: com a finalidade de estimular a integração entre os 
empregados, proporciona aos empregados músicos e cantores a oportunidade 
de mostrar aos colegas seus talentos.  
 
Galeria de Arte Copasa: instalada no saguão de entrada da sede da Copasa, trata-
se de um espaço destinado a divulgar artes plásticas e visuais, com uma 
programação regular de exposições, que são definidas por concorrência pública. 
Em 2012, foram realizadas 5 exposições, tendo sido visitada por, 
aproximadamente, 3.000 pessoas. 
 
Galeria Interna Copasa: instalada na sede da Copasa, promove a expressão 
artística dos empregados. Em 2012, foram realizadas 5 exposições. 
 
Grupo de Teatro Copasa: composto por 8 empregados, objetiva valorizar os 
talentos internos e utilizar a linguagem lúdica do teatro para disseminar temas 
estratégicos para a Empresa e suas partes interessadas.  
 
Incentivo a Ações de Desenvolvimento Social 
 
A Copasa presta apoio institucional e financeiro a ações que promovem cultura, 
esporte e proteção ao meio ambiente, tais como:  
 

• Campanha de Popularização de Teatro e da Dança: acontece anualmente 
nos seguintes municípios mineiros: Belo Horizonte, Governador 
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Valadares, Ipatinga e Juiz de Fora. A Campanha tem como objetivo 
apresentar e divulgar os artistas e facilitar o acesso às artes, com preços 
reduzidos dos ingressos. Em 2012, a Campanha contou com um público de 
mais 300 mil pessoas. 

 
• Circuito do Fogo: corrida realizada com a participação de 2 mil atletas, 

inclusive 100 empregados da Copasa. A Empresa distribuiu 24 mil copos 
com água tratada e instalou túnel refrescante no local de chegada dos 
atletas. 

 
• Concertos no Parque: em parceria com a Fundação Clóvis Salgado - Palácio 

das Artes, são realizadas apresentações da Orquestra Sinfônica e do Coral 
Lírico de Minas Gerais em concertos públicos no Parque Municipal Renné 
Gianetti, o que já se tornou uma tradição cultural em Belo Horizonte. Cada 
concerto conta com um público diverso e superior a 4 mil pessoas. A 
participação da Copasa se dá com o fornecimento e distribuição de água 
tratada para o público presente. 

 
• Cooperativismo e Arte nos Parques: promovido pelo Sistema do Sindicato 

e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, esse projeto 
busca integrar e valorizar a filosofia cooperativista por meio da cultura e 
lazer, com apresentações artísticas em parques. O público estimado é de 2 
mil pessoas por evento, para as quais a Copasa forneceu água tratada por 
meio de copinhos envasados e do “pipinha”.  

 
• Festejo do Tambor Mineiro: evento que valoriza e divulga a cultura 

mineira, sobretudo o Congado de Minas Gerais, para mais de 10 mil 
pessoas, por meio de produções de vídeos, apresentações de maracatu, 
feira com livros e artesanato, espetáculos de circo, cortejos e shows de 
música percussiva.  

 
• Festival Internacional de Corais: promove o intercâmbio cultural e o 

incentivo aos corais regionais, nacionais e internacionais.  Em 2012, 
homenageou o escritor e poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade e 
contou com a participação de 21 músicos renomados. Com um público de 
3 mil pessoas por evento, que recebeu água tratada, distribuída pela 
Copasa.  

 
• Festival Natura Musical: trata-se de um encontro com a música popular 

brasileira, com apresentação de 21 artistas de diferentes estilos e ritmos 
em três palcos simultâneos. A Copasa distribuiu  água tratada para um 
público aproximado de 40 mil pessoas. 
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• Um dos maiores centros de atividades artísticas e culturais do Estado de 
Minas Gerais, o Palácio das Artes é palco de grandiosos espetáculos, 
configurando-se como um importante complexo cultural que fomenta e 
difunde esses elementos de socialização para o público visitante. A 
Fundação Clóvis Salgado, que o administra, tem sob sua gestão 3 
importantes corpos artísticos, de reconhecida expressão: a Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais, a Companhia de Dança do Palácio das Artes e o 
Coral Lírico de Minas Gerais. Em 2012, integrando a Temporada de 
Óperas, foram produzidos 3 títulos tradicionais: Otello, A Viúva Alegre e 
Madame Butterfly, cujos eventos tiveram a Copasa como um dos seus 
patrocinadores. 

 
• Meia Maratona da Linha Verde: a Copasa foi responsável pela hidratação 

dos 7 mil competidores e da população presente ao evento, por meio do 
fornecimento de 21 mil copos com água tratada.  

 
• Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte, promovida pelos Diários 

Associados: realizada na região da Pampulha, essa iniciativa contou com a 
participação de, aproximadamente, 3 mil atletas na edição de 2012. O 
evento contou com o apoio da Copasa, que distribuiu cerca de 24 mil copos 
de água tratada aos participantes e contribuiu com a instalação de dois 
túneis geradores de vapor, para hidratar e refrescar os competidores ao 
longo do percurso. 

• Orquestra Jovem de Contagem: fundada há 14 anos, é um projeto voltado 
para a promoção do desenvolvimento humano por meio do acesso à arte, 
à cultura e à educação, de forma a possibilitar a promoção da cidadania e 
a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade no município de Contagem e regiões circunvizinhas.O 
trabalho envolve a realização de cursos e oficinas de formação musical em 
que os alunos têm a oportunidade de aprender e desenvolver habilidades 
artísticas e, ao mesmo tempo, se preparar para uma relação social mais 
estruturada e segura. 
 

• Ponto de Partida – sempre em cartaz!: grupo de teatro com 31 anos de 
atividade, fundado no município de Barbacena, com 20 profissionais em 
exercício permanente. Criou e sistematizou métodos e processos de 
produção na dramaturgia brasileira que sustenta seus 31 espetáculos 
montados.  

 



102

 

 

• Prêmio Estado de Minas de Artes Cênicas (Cena Minas): desenvolvido pela 
Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, em parceria com o 
Instituto Cultural Sérgio Magnani, objetiva incentivar e fortalecer as 
produções cênicas no Estado. Em suas últimas edições, o prêmio 
contemplou mais de 180 projetos, divididos em 3 categorias: manutenção 
de espaços de grupos de teatro e dança, formação de público e 
equipamentos e materiais para circos. 

 
Recursos liberados pela Empresa por meio das Leis de Incentivo 

Ano 
Lei Rouanet  
(R$) 

Lei de Incentivo 
ao Esporte (R$) 

Doações para o 
FIA (R$) Total (R$) 

2012 2.884.000,00 671.000,00 671.000,00 4.226.000,00 

2011 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 4.500.000,00 

2010 2.400.000,00 520.000,00 600.000,00 3.520.000,00 
 
A Copasa não realiza quaisquer contribuições financeiras ou em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas. 
(GRI SO6) 
 
 

 

Balanço Social Anual 
 
 

 (GRI EN30) 
 

Balanço Social Anual / 2012 

Empresa: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG 

1 - Base de Cálculo 2012 Valor (mil reais) 2011 Valor (mil reais) 

Receita líquida de água 
e esgoto (RL)¹ 

2.768.365 2.509.610 

Receita líquida total² 3.499.941 3.210.866 

Resultado operacional (RO) 647.034 648.871 

Folha de pagamento bruta 
(FPB) 904.002 821.946 
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2 - Indicadores 
Sociais Internos   

Valor 
(mil) 

% 
sobre 
FPB 

% sobre 
RL 

Valor 
(mil) 

% 
sobre 
FPB 

% sobre 
RL 

Alimentação 103.702 11,47 3,75 92.199 11,22 3,67 

Encargos sociais 
compulsórios  202.586 22,41 7,32 186.205 22,65 7,42 

Previdência 
privada 33.683 3,73 1,22 33.655 4,09 1,34 

Saúde  42.408 4,69 1,53 41.440 5,04 1,65 

Segurança e 
saúde no 
trabalho 

5.839 0,65 0,21 5.572 0,68 0,22 

Educação  2.538 0,28 0,09 2.325 0,28 0,09 

Cultura 124 0,01 0,00 630 0,08 0,03 

Capacitação e 
desenvolvimento 
profissional 

1.805 0,20 0,07 1.097 0,13 0,04 

Creches ou 
auxílio-creche 787 0,09 0,03 703 0,09 0,03 

Participação nos 
lucros ou 
resultados 

27.613 3,05 1,00 28.317 3,45 1,13 

Outros³ 10.457 1,16 0,38 8.947 1,09 0,36 

Total - 
Indicadores 
sociais internos 

431.542 47,74 15,59 401.090 48,80 15,98 

3 - Indicadores 
Sociais 
Externos      

Valor 
(mil) 

% 
sobre 

RO 

% sobre 
RL 

Valor 
(mil) 

% 
sobre 

RO 

% sobre 
RL 

Educação                                                                                 1.120 0,17 0,04 920 0,14 0,04 

Cultura 3.314 0,51 0,12 3.932 0,61 0,16 

Saúde e 
saneamento4 214.789 33,20 7,76 152.913 23,57 6,09 

Esporte 883 0,14 0,03 1.063 0,16 0,04 

Combate à fome 
e segurança 
alimentar5 

433 0,07 0,02 178 0,03 0,01 
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Outros6 773 0,12 0,03 875 0,13 0,03 

Total das 
contribuições 
para a sociedade 

221.312 34,20 7,99 159.881 24,64 6,37 

Tributos 
(excluídos 
encargos sociais)              

374.541 57,89 13,53 335.601 51,72 13,37 

Total - 
Indicadores 
sociais externos 

595.853 92,09 21,52 495.482 76,36 19,74 

4 - Indicadores 
Ambientais 

Valor 
(mil) 

% 
sobre 

RO 

% sobre 
RL 

Valor 
(mil) 

% 
sobre 

RO 

% sobre 
RL 

Investimentos 
relacionados 
com a 
produção/opera-
ção da empresa7 

356.345 55,07 12,87 171.735 26,47 6,84 

Investimentos 
em programas 
e/ou projetos 
externos8 

9.642 1,49 0,35 6.336 0,98 0,25 

Total dos 
investimentos 
em meio 
ambiente 

365.987 56,56 13,22 178.071 27,44 7,10 

Quanto ao estabelecimento de metas anuais 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa: 

(X) não possui metas        
(  ) cumpre de 51 a 75%                                                                                                                                   
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 76 a 100% 

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2012 2011 

Número de empregados ao final do período 11.611 11.535 

Número de admissões durante o período 378 479 

Número de empregados terceirizados 725 686 

Número de estagiários 101 94 

Número de empregados acima de 45 anos 5.259 5.053 

Número de mulheres que trabalham  
na empresa 

1.179 1.184 
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% de cargos de chefia ocupados por mulheres 20,54 19,64 

Número de negros que trabalham na empresa 4.826 4.698 

% de cargos de chefia ocupados por negros 13,40 13,84 

Número de pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais 459 395 

6 - Informações 
relevantes 
quanto ao 
exercício da 
cidadania 
empresarial 

2012 Metas 2013 

Relação entre a 
maior e a menor 
remuneração na 
empresa 

32,05 ND 

Número total de 
acidentes de 
trabalho 

353 342 

Os projetos 
sociais e 
ambientais 
desenvolvidos 
pela empresa 
foram definidos 
por: 

( ) 
direção 

(X) 
direção e 
gerências 

(  ) todos os 
empregados 

(  ) 
direção 

(X) 
direção e 
gerências 

(  ) todos os 
emprega- 
dos 

Os padrões de 
segurança e 
salubridade no 
ambiente de 
trabalho foram 
definidos por: 

(  ) 
direção 
e gerên-
cias 

(  ) todos 
os 
empre-
gados 

(X) todos + 
Cipa 

(  ) 
direção 
e gerên-
cias 

(  ) todos 
os 
empre-
gados 

(X) todos + 
Cipa 

Quanto à 
liberdade 
sindical, ao 
direito de 
negociação 
coletiva e à 
representação 
interna dos 
trabalhadores, a 
Empresa: 

(  ) não 
se 
envolve 

(X) segue 
as 
normas 
da OIT 

(  ) 
incentiva e 
segue a OIT 

(  ) não 
se 
envolve-
rá 

(X) 
seguirá 
as 
normas 
da OIT 

( ) 
incentivará 
e seguirá a 
OIT 
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A previdência 
privada 
contempla: 

(  ) 
direção 

(  ) 
direção e 
gerên-
cias 

(X) todos os 
empre-
gados 

(  ) 
direção 

(  ) 
direção e 
gerên-
cias 

(X) todos os 
emprega-
dos 

A participação 
nos lucros ou 
resultados 
contempla: 

(  ) 
direção 

(  ) 
direção e 
gerên-
cias 

(X) todos os 
empre-
gados 

(  ) 
direção 

(  ) 
direção e 
gerên-
cias 

(X) todos os 
emprega-
dos 

Na seleção dos 
fornecedores, os 
mesmos padrões 
éticos e de 
responsabilidade 
social e 
ambiental 
adotados pela 
Empresa: 

(  ) não 
são 
conside-
rados 

(  ) são 
sugeridos 

(X) são     
exigidos 

(  ) não 
serão 
conside-
rados 

( ) serão 
sugeridos 

( X) serão 
exigidos 

Quanto à 
participação de 
empregados em 
programas de 
trabalho 
voluntário, a 
Empresa: 

(  ) não 
se 
envolve 

(X ) apoia 
(  ) organiza 
e incentiva 

(  ) não 
se 
envolve-
rá 

(X ) 
apoiará 

( ) 
organizará 
e 
incentivará 

Número total de 
reclamações e 
críticas de 
consumidores: 

na 
empre-
sa: 
878.398 

no 
Procon:       
232 

na Justiça: 
1.245 

na 
empre-
sa:  
828.804 

no 
Procon:           
abaixo 
de 200  

na Justiça: 
1.239 

% de 
reclamações e 
críticas atendidas 
ou solucionadas: 

na 
empre-
sa: 
100% 

no 
Procon:  
100% 

na Justiça: 
47% 

na 
empre-
sa: 
100% 

no 
Procon:  
100% 

na Justiça: 
60% 

Valor adicionado 
total a distribuir 
(em mil R$): 

Em 2012:  2.053.304 Em 2011: 1.876.807 
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Distribuição do 
Valor Adicionado 
(DVA): 

26,08% governo      
37,84% colaboradores 
7,76% acionistas     
12,36% terceiros                  
15,95% retido 

27,39% governo        
37,77% colaboradores 
8,16% acionistas         
9,77% terceiros                    
16,91% retido 

7 - Outras Informações 

 
CNPJ 17.281.106/0001-03, setor: saneamento. 
Esclarecimentos sobre as informações declaradas: Divisão de Responsabilidade Social, 
telefone 55 31 3250.1560, e-mail dvrs@copasa.com.br. 
Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo e não tem envolvimento 
com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com 
corrupção. 
Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. 
1 - No Balanço Social de 2012, está sendo considerado o valor da Receita Líquida proveniente 
das atividades principais da Companhia, ou seja, serviços de abastecimento de água e  
esgotamento sanitário para o cálculo dos indicadores, não sendo considerado o valor das 
Receitas de Construção advindas da conversão para o IFRS. 
2 - Receita líquida de água e esgoto + receita de construção. 
3 - Gastos com benefícios para os empregados (seguros, vale-transporte para empregados, 
auxílio-funeral); Programa de Preparação para a Aposentadoria;  Programa de Planejamento 
Financeiro Familiar; confraternização do Dia Internacional da Mulher, do Trabalhador e de 
fim de ano; solenidade para os empregados que completaram 25 anos de serviços prestados à 
Copasa e comemoração do Dia das Crianças. 
4 - O aumento do valor deve-se aos novos critérios de enquadramento na Tarifa Social, 
estabelecidos pela Resolução Normativa 020/2012 da Agência Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG), que 
ampliaram o número de famílias beneficiadas. 
5 -  O aumento do valor deve-se ao apoio, por meio de incentivo fiscal, a um programa que 
distribui para entidades de assistência social complemento alimentar desidratado, produzido 
a partir de excedentes de legumes, cereais e frutas. 
6 - Patrocínio a eventos e projetos diversos, tais como: Ação Global, Dia das Crianças, 
comemoração de datas cívicas; eventos religiosos; Parada do Orgulho LGBT;  Programa Fica 
Vivo; Projeto Providência; tratamento de impactos na comunidade ao entorno. 
7 - O aumento do valor deve-se à intensidade dos investimentos nos serviços de tratamento 
de esgoto; ações para aprimorar a eficiência enérgetica; ações voltadas para a redução das 
perdas reais de água. 
8 - O aumento do valor deve-se à inclusão do custo com pessoal no montante do Programa de 
Proteção de Mananciais. 
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Sobre o Relatório 
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Parâmetros de Elaboração do Relatório 
 
 

(GRI 4.17) 
 
A Copasa publica anualmente, desde 2005, os seus resultados econômicos, 
sociais e ambientais integrados em um único documento. Este relatório se 
refere ao exercício de 2012, em cuja elaboração foram adotadas, pelo terceiro 
ano consecutivo, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), tendo a 
Companhia alcançado o nível de aplicação B. As Demonstrações Financeiras 
foram auditadas pela empresa Ernst & Young Terco. 
 
(GRI 3.1; 3.2; 3.3; 3.13) 
 
A Companhia vem aprimorando o processo de elaboração dos seus relatórios, 
sendo definido que em 2012 a elaboração do conteúdo seria realizada pelo 
próprio corpo técnico, buscando fortalecer o engajamento do público interno 
nesse processo. 
 
Nesta edição, primou-se pela objetividade do texto e antecipação da publicação 
do relatório, sem comprometer o seu conteúdo, mantendo-se a solidez das 
informações reportadas e buscando-se ampliar o atendimento dos indicadores, 
com a priorização dos temas elucidados na Matriz de Materialidade. Nesse 
sentido, foram acrescidas informações referentes a 6 indicadores de 
desempenho relativos aos seguintes temas: ambiental, econômico, práticas 
trabalhistas e responsabilidade pelo produto. 
 
(GRI 3.11) 
 
Para nortear o processo de elaboração deste relatório, foram observados os 
seguintes princípios, entre outros: 
 
(GRI 3.5) 
 
Inclusão das partes interessadas: foram identificadas como principais partes 
interessadas da Copasa os clientes, os empregados, o Estado de Minas Gerais 
(acionista majoritário), os fornecedores, os investidores (acionistas 
minoritários), os órgãos reguladores, o poder concedente (municípios) e a 
sociedade. 
 
(GRI 4.15) 
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Abrangência: foram analisados e relatados os temas, informações e indicadores 
considerados de importância para a avaliação das estratégias e do desempenho 
da Copasa, como empresa unitária, nas dimensões econômica, ambiental e 
social. Informações complementares sobre as empresas subsidiárias foram 
assimiladas e indicadas no texto. Considerando a relevância do assunto para a 
localidade ou para o público envolvido, em alguns trechos encontram-se 
detalhados exemplos e situações específicas de unidades organizacionais 
distintas. 
 
(GRI 3.6; 3.7; 3.8) 
 
Materialidade: em 2012, a Copasa realizou uma análise da materialidade para 
identificar as questões de sustentabilidade mais relevantes para seu negócio e 
para suas partes interessadas, tendo identificado como principais questões nas 
perspectivas interna e externa, conforme exposto a seguir: 
 
 
Stakeholders Fontes das Informações 
Clientes 
Empregados 
Estado de Minas 
Gerais 
Fornecedores 
Investidores  
Órgãos reguladores 
Poder concedente 
Sociedade 

Formulário de Referência  
Imposições legais e regulatórias 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
Pesquisa de Clima Organizacional 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
Processo seletivo do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE BM&FBOVESPA) 
Relatório Anual da Ouvidoria Interna 
Relatório da Administração 
Relatório de Autoavaliação Assistida (Fundação Nacional 
da Qualidade) 
Release operacional (mensal) 
Release de resultados (trimestrais) 
Reuniões com a Associação dos Analistas e Profissionais 
de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) 
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Os resultados da análise mostram as seguintes questões materiais para a 
Copasa:  
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A- Temas de alta relevância para a 
empresa e para mais de um 
grupo de stakeholders 

B- Temas de relevância mediana para 
a empresa ou para mais de um dos 
grupos de stakeholders 

 
•  ampliação da prestação de 

serviços de água e 
esgotamento sanitário 

•  atendimento da legislação 
ambiental 

•  desempenho da Copanor 
•  expectativa dos clientes 
•  gestão dos riscos 
•  governança corporativa 
•  inovação operacional e na 

gestão 
•  mudanças climáticas 
•  preservação dos recursos 

hídricos 
•  qualidade de vida para os 

empregados e para a 
sociedade 

•  regulação do setor 
•  revisão tarifária 
•  saúde e segurança para os 

empregados 
•  universalização dos serviços 

de saneamento básico em sua 
área de atuação 
 

 
•  produtos utilizados no 

tratamento da água 
•  relacionamento com os 

fornecedores 
•  valorização da diversidade 
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Índice de Conteúdo da Global Reporting Initiative (GRI) 
 
 

(GRI 3.12) 
 

Indicador Página Observações 

Estratégia e Análise 

1.1 

Declaração do detentor 
do cargo com maior 
poder de decisão na 
organização sobre a 
relevância da 
sustentabilidade para a 
organização e sua 
estratégia 

4, 6  

1.2 
Descrição dos principais 
impactos, riscos e 
oportunidades 

52  

Perfil Organizacional 

2.1 Nome da organização 10  

2.2 
Principais marcas, 
produtos e/ou serviços 10  

2.3 Estrutura operacional 10, 11  

2.4 
Localização da sede da 
organização  

A sede da Copasa está localizada na 
Rua Mar de Espanha, 525, no bairro 
Santo Antônio, na cidade de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais.  

2.5 
Número de países em 
que a organização opera 10  

2.6 Tipo e natureza jurídica  

A Copasa é uma sociedade de 
economia mista, por ações, de capital 
autorizado, sob controle acionário do 
Estado de Minas Gerais. 
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2.7 Mercados atendidos  14 

A atuação da Copasa concentra-se em 
municípios no Estado de Minas 
Gerais, na gestão do saneamento e 
mantém convênio de cooperação 
técnica.  

2.8 Porte da organização 
14, 45, 

74 
 

2.9 
Principais mudanças 
durante o período 
coberto pelo relatório 

14  

2.10 
Prêmios recebidos no 
período 21  

Parâmetros para o relatório 

Perfil do relatório 

3.1 
Período coberto pelo 
relatório 
 

111 O relatório se refere ao ano de 2012.  

3.2 
Data do relatório 
anterior 
 

111 

O relatório anual e de 
sustentabilidade anterior foi 
publicado em 2011 (disponível em: 
www.copasa.com.br) 

3.3 
Ciclo de emissão de 
relatórios (anual, bienal 
etc.) 

111  

3.4 

Dados para contato em 
caso de perguntas 
relativas ao relatório ou 
seu conteúdo 

132  

Escopo e limite do relatório 

3.5 
Processo para definição 
do conteúdo do relatório 111  

3.6 Limite do relatório 112  

3.7 

Declaração sobre 
quaisquer limitações 
específicas quanto ao 
escopo ou limite do 
relatório 

112  
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3.8 

Base para elaboração do 
relatório no que se 
refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações 
arrendadas, operações 
terceirizadas e outras 
organizações 

112  

3.9 
Técnicas de medição de 
dados e as bases de 
cálculos 

 
Podem ser encontradas ao longo do 
relatório próximas à apresentação 
dos valores, quando aplicável.  

3.10 

Explicação das 
consequências de 
quaisquer 
reformulações de 
informações fornecidas 
em relatórios anteriores 
e as razões para tais 
reformulações 

14  

3.11 

Mudanças significativas 
em comparação com 
anos anteriores no que 
se refere a escopo, 
limite ou métodos de 
medição aplicados no 
relatório 

111  

Sumário de Conteúdo da GRI 

3.12 

Tabela que identifica a 
localização das 
informações no 
relatório 

115  

Verificação 

3.13 

Política e prática atual 
relativa à busca de 
verificação externa para 
o relatório 

31, 111  

GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO 

Governança 

4.1 
Estrutura de 
governança da 
organização 

25  
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4.2 

Indicação caso o 
presidente do mais alto 
grau de governança 
seja, também, um 
diretor executivo 

28  

4.3 

Declaração do número 
de membros 
independentes ou não-
executivos do mais alto 
órgão de governança 

29  

4.4 

Mecanismo para que 
acionistas e empregados 
façam recomendações 
ou deem orientações ao 
mais alto órgão de 
governança 

34  

4.5 

Relação entre 
remuneração para 
membros do mais alto 
órgão de governança, 
diretoria executiva e 
demais executivos 
(incluindo acordos 
rescisórios) e o 
desempenho da 
organização (incluindo 
desempenho social e 
ambiental) 

28  

4.6 

Processos em vigor no 
mais alto órgão de 
governança para 
assegurar que conflitos 
de interesse sejam 
evitados 

28  
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4.8 

Declarações de missão e 
valores, códigos de 
conduta e princípios 
internos relevantes para 
o desempenho 
econômico, ambiental e 
social, assim como o 
estágio de sua 
implementação 

4, 31  

4.9 

Procedimentos do mais 
alto órgão de 
governança para 
supervisionar a 
identificação e gestão 
por parte da 
organização do 
desempenho econômico, 
ambiental e social, 
incluindo riscos e 
oportunidades 
relevantes, assim como 
a adesão ou 
conformidade com 
normas acordadas 
internacionalmente, 
códigos de conduta e 
princípios  

34  

Compromissos com iniciativas externas 

4.11 

Informar sobre como a 
empresa considera a 
abordagem de 
precaução em sua 
gestão 

52  

4.12 

Cartas, princípios ou 
outras iniciativas 
desenvolvidas 
externamente de 
caráter econômico, 
ambiental e social que a 
organização subscreve 
ou endossa 

 
A Copasa não é signatária de 
nenhum compromisso dessa 
natureza.  
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4.13 

Participação em 
associações (como 
federações de 
indústrias) e/ou 
organismos 
nacionais/internacionais 
de defesa em que a 
organização possui 
assento em grupos 
responsáveis pela 
governança corporativa; 
integra projetos ou 
comitês; contribui com 
recursos de monta além 
da taxa básica como 
organização associada; 
considera estratégica 
sua atuação como 
associada 

59 

Além de ter participação ativa em 
comitês na área ambiental, a Copasa 
participa ainda das seguintes 
associações e entidades: Associação 
Brasileira de Águas Subterrâneas 
(Abas), Associação   Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Abes), Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), Associação 
Brasileira de Ouvidores (ABO), 
Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH), Associação 
Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento (ABTD), Associação 
Comercial de Minas Gerais   (ACM), 
Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estaduais 
(Aesbe), Associação Interamericana 
de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Aidis), Câmara Americana de 
Comércio (Amcham), Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), 
Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC), Instituto 
Brasileiro do Concreto (Ibracon), 
Instituto Qualidade Minas (IQM). 

Engajamento dos stakeholders 

4.14 
Relação de grupos de 
stakeholders engajados 
pela organização 

32  

4.15 

Base para a 
identificação e seleção 
de stakeholders com os 
quais se engajar 

111  

4.16 

Abordagens para o 
engajamento dos 
stakeholders, incluindo 
a frequência do 
engajamento por tipo e 
por grupos de 
stakeholders 

32  
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4.17 

Principais temas e 
preocupações que 
foram levantados por 
meio do engajamento 
dos stakeholders e que 
medidas a organização 
tem adotado para tratá-
los. 

111  

Indicadores de desempenho   

DESEMPENHO ECONÔMICO 

Desempenho econômico 

EC1 
Valor econômico direto 
gerado e distribuído 

12  

EC2 

Implicações financeiras 
e outros riscos e 
oportunidades para as 
atividades da 
organização devido a 
mudanças climáticas 

52  

EC3 

Cobertura das 
obrigações do plano de 
pensão de benefício 
definido que a 
organização oferece 

87  

EC4 
Ajuda financeira 
significativa recebida do 
governo 

 
A Copasa não recebe ajuda 
financeira direta do governo. 

Presença no mercado 

EC5 

Variação da proporção 
do salário mais baixo 
comparado ao salário 
mínimo local em 
unidades operacionais 
importantes 

79  
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EC6 

Políticas, práticas e 
proporção de gastos 
com fornecedores locais 
em unidades 
operacionais 
importantes. 

94  

EC7 

Procedimentos para 
contratação local e 
proporção de membros 
de alta gerência 
recrutados na 
comunidade local em 
unidades operacionais 
importantes 

79  

Impactos econômicos indiretos 

EC8 

Desenvolvimento e 
impacto de 
investimentos em 
infraestrutura e 
serviços oferecidos, 
principalmente para 
benefício público, por 
meio de engajamento 
comercial, em espécie 
ou atividades pro bono 

96  

EC9 

Identificação e 
descrição de impactos 
econômicos indiretos 
significativos, incluindo 
a sua extensão 

97  

DESEMPENHO AMBIENTAL 

Energia 

EN3 

Consumo de energia 
direta discriminado por 
fonte de energia 
primária 

66 
A energia elétrica usada na Copasa é 
adquirida da Cemig e é de origem 
essencialmente hidrelétrica.  

EN4 
Consumo de energia 
indireta discriminado 
por fonte primária 

 
O consumo de energia indireta da 
Copasa é irrelevante se comparado 
ao consumo de energia direta. 
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EN8 
Total de retirada de 
água por fonte 

13  

Biodiversidade 

EN11 

Localização e tamanho 
da área possuída, 
arrendada ou 
administrada dentro de 
áreas protegidas, ou 
adjacentes a elas, e 
áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das 
áreas protegidas 

64  

EN12 

Descrição de impactos 
significativos na 
biodiversidade de 
atividades, produtos e 
serviços em áreas 
protegidas e em áreas 
de alto índice de 
biodiversidade fora das 
áreas protegidas. 

71  

EN13 
Habitats protegidos ou 
restaurados 

63  

Emissões, Efluentes e Resíduos 

EN16 

Total de emissões 
diretas ou indiretas de 
gases causadores do 
efeito estufa, por peso 

70  

EN17 

Outras emissões 
indiretas relevantes de 
gases de efeito estufa, 
por peso. 

70  
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EN18 

Iniciativas para reduzir 
as emissões de gases de 
efeito estufa e as 
reduções obtidas 

68  

Produtos e Serviços 

EN26 

Iniciativas para mitigar 
os impactos ambientais 
de produtos e serviços e 
a extensão da redução 
desses impactos. 

59, 65, 
68, 95  

Transporte 

EN29 

Impactos ambientais 
significativos do 
transporte de produtos 
e outros bens e 
materiais utilizados nas 
operações da 
organização, bem como 
do transporte de 
trabalhadores 

67  

EN30 
Total de investimentos e 
gastos em proteção 
ambiental, por tipo. 

103  

DESEMPENHO SOCIAL  

-> Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 

Emprego  

LA1 

Total de trabalhadores, 
por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e 
região 

74  
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LA3 

Benefícios oferecidos a 
empregados de tempo 
integral que não são 
oferecidos a 
empregados 
temporários ou em 
regime de meio período, 
discriminados pelas 
principais operações 

86  

Relações entre os trabalhadores e a governança 

LA4 

Percentual de 
empregados abrangidos 
por acordos de 
negociação coletiva 

88  

LA5 

Prazo mínimo para 
notificação com 
antecedência referente 
a mudanças 
operacionais, incluindo 
se esse procedimento 
está especificado em 
acordos de negociação 
coletiva 

 

Nos acordos coletivos não é 
estipulada prazo mínimo para 
notificação de mudanças 
operacionais. Eventuais mudanças 
são comunicadas com antecedência, 
sendo que o prazo varia conforme a 
situação. 

Saúde e segurança do trabalho 

LA6 

Percentual dos 
empregados 
representados em 
comitês formais de 
segurança e saúde, 
compostos por gestores 
e por trabalhadores, que 
ajudam no 
monitoramento e 
aconselhamento sobre 
programas de 
segurança e saúde 
ocupacional 

82, 84  
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LA7 

Taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao 
trabalho, por região 

86  

LA8 

Programas de educação, 
treinamento, 
aconselhamento, 
prevenção e controle de 
risco em andamento 
para dar assistência a 
empregados, seus 
familiares ou membros 
da comunidade com 
relação a doenças 
graves 

83  

LA9 

Temas relativos a 
segurança e saúde 
cobertos por acordos 
formais com sindicatos. 

82  

Treinamento e educação  

LA10 

Média de horas de 
treinamento por ano, 
por funcionário, 
discriminadas por 
categoria funcional 

81  

LA11 

Programas para gestão 
de competência e 
aprendizagem contínua 
que apoiam a 
continuidade da 
empregabilidade dos 
empregados e para 
gerenciar o fim da 
carreira. 

81, 87  

LA12 

Percentual de 
empregados que 
recebem regularmente 
análises de desempenho 
e de desenvolvimento 
de carreira 

80  
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Diversidade e igualdade de oportunidades 

LA13 

Composição dos grupos 
responsáveis pela 
governança corporativa 
e discriminação de 
empregados por 
categoria, de acordo 
com gênero, faixa 
etária, minorias e outros 
indicadores de 
diversidade 

29, 30, 
77, 78 

 

LA14 

Proporção de salário 
base entre homens e 
mulheres, por categoria 
funcional 

77  

DIREITOS HUMANOS 

Práticas de investimentos e processos de compra 

HR1 

Percentual e número 
total de contratos de 
investimentos 
significativos que 
incluam cláusulas 
referentes a direitos 
humanos ou que foram 
submetidos a avaliações 
referentes a direitos 
humanos. 

94  

HR2 

Percentual de empresas 
contratadas e 
fornecedores críticos 
que foram submetidos a 
avaliações referentes a 
direitos humanos e as 
medidas tomadas 

94  

Não discriminação 

HR4 
Número total de casos 
de discriminação e as 
medidas tomadas 

 
Não foram registrados casos de 
discriminação na Copasa em 2012. 
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Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

HR5 

Operações identificadas 
em que o direito de 
exercer a liberdade de 
associação e a 
negociação coletiva 
pode estar correndo 
risco significativo e as 
medidas tomadas para 
apoiar esse direito. 

88 

Nenhuma operação foi identificada 
como tendo risco significativo ao 
direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva. 

Trabalho Infantil 

HR6 

Operações identificadas 
como de risco 
significativo de 
ocorrência de trabalho 
infantil e as medidas 
tomadas para contribuir 
para a abolição do 
trabalho infantil. 

94 
Nenhuma operação foi identificada 
como tendo risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil.  

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 

HR7 

Operações identificadas 
como de risco 
significativo de 
ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao 
escravo e as medidas 
tomadas para contribuir 
para a erradicação do 
trabalho forçado ou 
análogo ao escravo. 

94 

Nenhuma operação foi identificada 
como tendo risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo. 

Direitos indígenas   

HR9 

Número total de casos 
de violação de direitos 
dos povos indígenas e 
medidas tomadas 

 
Não foram registrados casos de 
violação de direitos de povos 
indígenas pela Copasa em 2012. 
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-> SOCIEDADE 

Comunidade 

SO1 

Natureza, escopo e 
eficácia de quaisquer 
programas e práticas 
para avaliar e gerir os 
impactos das operações 
nas comunidades, 
incluindo a entrada, 
operação e saída. 

95  

Corrupção 

SO2 

Percentual e número 
total de unidades de 
negócios submetidas a 
avaliações de riscos 
relacionados à 
corrupção 

31  

SO3 

Percentual de 
empregados treinados 
nas políticas e 
procedimentos 
anticorrupção da 
organização 

32  

SO4 
Medidas tomadas em 
resposta a casos de 
corrupção 

31  

Políticas públicas 

SO5 

Posições quanto a 
políticas públicas e 
participação na 
elaboração de políticas 
públicas e lobbies 

57, 61  
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SO6 

Valor total de 
contribuições 
financeiras e em espécie 
para partidos políticos, 
políticos ou instituições 
relacionadas, 
discriminadas por país 

102 

A Copasa é proibida de realizar 
quaisquer contribuições financeiras 
e em espécie para partidos políticos, 
políticos ou instituições relacionadas.  

Concorrência desleal 

SO7 

Número total de ações 
judiciais por 
concorrência desleal, 
práticas de truste e 
monopólio e seus 
resultados  

91 

Não houve nenhuma ação judicial 
contra a Copasa em 2012 por 
concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio. 

-> RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 

Saúde e segurança do cliente 

PR1 

Fases do ciclo de vida de 
produtos e serviços em 
que os impactos na 
saúde e segurança são 
avaliados visando à 
melhoria e o percentual 
de produtos e serviços 
sujeitos a esses 
procedimentos 

91  

Rotulagem de produtos e serviços 

PR3 

Tipo de informação 
sobre produtos e 
serviços exigida por 
procedimentos de 
rotulagem e o 
percentual de produtos 
e serviços sujeitos a tais 
exigências 

92  
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PR4 

Número total de casos 
de não conformidade 
com regulamentos e 
códigos voluntários 
relacionados a 
informações e 
rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados 
por tipo de resultado. 

 

Os serviços prestados pela Copasa e 
seus respectivos produtos não 
envolvem procedimentos de envase e 
rotulagem, portanto a Companhia 
não adota procedimentos relativos à 
minimização de riscos específicos de 
rotulagem dos produtos e serviços. A 
subsidiária Copasa Águas Minerais 
de Minas S.A. utiliza rótulos 
autorizados pelos órgãos 
competentes. 

Comunicações de Marketing 

PR6 

Programas de adesão às 
leis, normas e códigos 
voluntários 
relacionados a 
comunicações de 
marketing, incluindo 
publicidade, promoção 
e patrocínio. 

 

A Copasa busca representar a 
diversidade em peças publicitárias, 
além de não associar sua imagem a 
elementos religiosos, times de 
futebol, etc.  

PR7 

Número total de casos 
de não-conformidade 
com regulamentos e 
códigos voluntários 
relativos à comunicação 
de marketing, incluindo 
publicidade, promoção 
e patrocínio, 
discriminados por tipo 
de resultado 

 

Não ocorreu, em 2012, casos de não-
conformidade referentes a códigos  e 
legislações relacionados a marketing, 
publicidade, promoção e patrocínio. 

 
 
 
 
Agradecimento 
 
 

 ‘’Sozinho, vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe.” 

Provérbio africano 



130

 

 

 

Esse provérbio africano deu o tom para a exposição de artes da Galeria Interna 
da Copasa que encerrou o calendário artístico de 2012 e sintetiza a filosofia da  
Empresa no sentido de desenvolver e qualificar cada vez mais uma equipe 
integrada e comprometida com os valores e metas estabelecidos no seu 
Planejamento Estratégico. 

Os resultados obtidos pela Copasa são fruto do empenho e da qualidade do 
trabalho de todos os seus colaboradores – tanto aqueles não mais fazem parte 
do quadro de empregados quanto os efetivos –, os quais, com dedicação e 
comprometimento, ajudaram a construir os alicerces para o desenvolvimento 
da Empresa e a vencer os desafios propostos. 

Portanto, agradecemos a todos que, ao longo desses 49 anos, contribuíram de 
forma efetiva e incontestável para promover o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental da população nas áreas de atuação da Copasa. 

 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica 
 
 

Auditores Independentes – Demonstrações Financeiras 
 
Ernst & Young Terco 
 
 
Relações com Investidores 
 
Paula Vasques Bittencourt 
Diretora Financeira e de Relações com Investidores 
Telefone: +55 31 3250.2015 
Fax: + 55 31 3250.1409 
e-mail: ri@copasa.com.br 
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Esclarecimentos referentes ao relatório 
(GRI 3.4) 
 
Divisão de Responsabilidade Social 
Telefone: +55 31 3250.1560 
Fax: +55 31 3250.1476 
e-mail: dvrs@copasa.com.br 
 
 
Criacao e Desenvolvimento Digital 
 
RC Comunicação 
 
 
Editoração 
 
Divisão de Imprensa 
Telefone: +55 31 3250-1069 
Fax: +55 31 3250-1666 
e-mail: imprensa@copasa.com.br 
 
 
Fotos  
 
Fotográfico Serviços de Fotografia 
 
Coordenação Geral 
 
Assessoria da Presidência 
Gabinete da Presidência 
 
 
Aviso Legal 
 
Este documento pode conter considerações referentes às perspectivas do 
negócio da Copasa, que são projeções e baseiam-se nas expectativas em relação 
ao futuro do negócio. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e 
suposições, que incluem, entre outras: condições econômicas, políticas, 
financeiras e comerciais nos mercados onde a Companhia atua. Possíveis 
investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de 
futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. 
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