
Mensagem da Presidente

Uma companhia de saneamento básico é 
muito mais do que os ativos que reúne em suas 
operações. Na BRK Ambiental, maior empresa 
privada do setor no país, sabemos que nosso 
negócio proporciona mais saúde, educação, 
preservação ambiental e desenvolvimento 
econômico para toda a população. Nosso trabalho 
e esforços diários têm um propósito positivo: 
transformar, para melhor, a vida das pessoas.

O ano de 2018 foi importante para consolidar  
essa visão, que emana dos nossos acionistas, 
entre toda a liderança e os funcionários da 
companhia. Identificamos e revelamos nosso 
propósito corporativo – transformar a vida das 
pessoas garantindo água e saneamento de 
qualidade – e disseminamos os valores que 
norteiam nosso negócio para as equipes das 
áreas corporativas e das unidades operacionais. 

Esse trabalho foi realizado de forma colaborativa, 
envolvendo um grande número de profissionais 
da BRK Ambiental em diferentes estados 
e municípios. A diversidade de pontos de 
vista é valiosa para a transformação cultural 
que iniciamos logo em 2017, quando a 
Brookfield adquiriu o controle acionário da 
nossa companhia. Com presença em todas as 
regiões do Brasil, é fundamental entendermos e 
incorporarmos as diferenças culturais e sociais 
que caracterizam o nosso país.

Uma companhia que promove a igualdade, 
combate a discriminação e promove a inclusão 
e a diversidade é mais eficiente e aberta para a 
inovação. Esses são aspectos essenciais para que 
as empresas do setor avancem na universalização 
do saneamento básico. Levar água e esgoto a todos 
os brasileiros é uma das maiores demandas do 
país no século 21 e não pode mais ser adiada, pois 
há o risco de gerações inteiras continuarem a ser 
impactadas por males como a dengue, zika vírus, 
febre amarela, diarreias e outras doenças graves.

A disseminação de informações sobre os 
benefícios do saneamento básico também é 
essencial para atingirmos a universalização  
desses serviços. Nos últimos dois anos, em 
conjunto com a reestruturação interna que 
conduzimos, aprimoramos o relacionamento 
com associações setoriais, órgãos reguladores, 
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representantes do poder público, com a 
academia, a comunidade e diversos outros 
públicos, a fim de produzir e divulgar  
conteúdos que contribuem para aumentar a 
conscientização da sociedade.

O estudo “O Saneamento e a Vida da Mulher 
Brasileira”, produzido pela parceria entre a BRK 
Ambiental, a Rede Brasil do Pacto Global e o 
Instituto Trata Brasil, entidade da sociedade civil 
representativa no setor, é um exemplo dessa 
forma de atuação. Ao evidenciar que a falta de 
coleta e tratamento de esgoto impacta mais 
severamente as brasileiras, estamos contribuindo 
para que o debate sobre a universalização e 
a necessária atualização do marco regulatório 
vá além dos conceitos técnicos e operacionais, 
fincando pé no campo do desenvolvimento 
humano de forma sustentável.
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O alinhamento da nossa gestão a iniciativas 
externas voltadas para a promoção da 
sustentabilidade também nos dá apoio nesse 
diálogo com a sociedade. A BRK Ambiental  
é signatária do Pacto Global da ONU, que 
promove o engajamento da comunidade 
empresarial em torno de dez princípios que 
prezam o respeito aos direitos humanos, a 
preservação ambiental e o combate à corrupção. 
Saneamento básico, um direito que deve ser 
assegurado a todas as pessoas, está plenamente 
conectado a esses princípios.

Dentro da companhia, o ano de 2018 foi  
intenso no fortalecimento de pilares inegociáveis 
sobre os quais construímos nosso negócio. 
A segurança das pessoas, a excelência na 
qualidade da água servida e do efluente tratado, 
o respeito ao compliance, a conduta ética e 
a solidez da governança corporativa estão na 
fundação da BRK Ambiental e não podem ser 
negligenciados, independentemente dos desafios 
que tenhamos pela frente. A conscientização  
dos funcionários sobre essa relevância, baseada 
nas políticas e procedimentos que construímos 
em 2017, é contínua e estará sempre no  
foco da nossa administração.

Ainda há muito a ser feito para que o 
saneamento básico no Brasil alcance indicadores 
minimamente aceitáveis. Com metade da 
população nacional sem acesso aos serviços 
de esgotamento sanitário, são necessários 
investimentos da ordem de R$ 24 bilhões por ano 

para ampliar a rede coletora, o tratamento  
de esgoto e reduzir as perdas na distribuição 
de água. O poder público e a iniciativa  
privada precisam atuar conjuntamente para 
superar esse déficit, criando um ambiente 
de diálogo, com segurança jurídica e 
ordenamento regulatório.

Na BRK Ambiental, estamos preparados 
para dar nossa parcela de contribuição. 
Nosso planejamento prevê o investimento de 
aproximadamente R$ 7 bilhões nos negócios 
atuais pelos próximos cinco anos, levando 
mais saúde e bem-estar para os moradores 
das cidades em que atuamos. Para financiar 
esse salto na qualidade de nossas operações, 
conquistamos a parceria de instituições de 
renome, como o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), diversificando as 
fontes de financiamento e abrindo novas 
oportunidades para o setor.

Temos o apoio de nossos acionistas, que têm 
visão estratégica de longo prazo e entendem 
a importância da melhoria contínua dos 
ativos operacionais para a geração de valor. 
Contamos com uma equipe de funcionários 
altamente capacitada e com conhecimento 
do setor. Possuímos a experiência de atender 
mais de 15 milhões de clientes e a ambição 
positiva para sermos cada vez mais eficientes 
e produtivos. Nosso propósito é genuíno e vai 
nos impulsionar para transformar em realidade 
as perspectivas positivas da nossa companhia.

Teresa Vernaglia
CEO da BRK Ambiental
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