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UNIVERSALIZAÇÃOESUSTENTABILIDADE:
UMAQUESTÃODEATITUDE

DIMENSÃOGERAL

1. Apresentação do Relatório
2. Compromisso da Alta Administração
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4. Conhecendo a Embasa
5. Gerenciando o Relacionamento comas Partes Interessadas
6. Reconhecimento Externo

Universalização e Sustentabilidade se fundem coma razão de existir
da Embasa. Atitudematerializada nos temas desaGadores que

norteiam a estratégia empresarial.



1. Apresentação do Relatório
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GRI 3.1, 3.2 e 3.3 A Empresa Baiana deÁguaseSaneamento—Embasa—comple-tou, em 2009, 38 anos de fundação. Numaevidênciadamaturidadeadquiridaao longode sua história, ela lança seu primeiro rela-tório de sustentabilidade. Esta evolução éfruto, também, da experiência consolidadapelos 11 anos consecutivos em que a em-presaexercitoua transparência,publicandoresultados de suas ações de responsabili-dade socioambiental, como compromissopúblico, reaiirmandoosprincípiosquenor-teiam sua identidade organizacional.As informações presentes nesta publi-cação referem-se, principalmente, ao anode 2009. Para efeito de análises e apura-ções, alguns dados e informações de pe-ríodos anteriores.Este relatório contém uma série demetas relacionadas ao fortalecimento daidentidade organizacional da Embasa quetem, entre seus objetivos, o de sistemati-zar suas práticas de gestão e o de promo-ver o diálogo socialmente responsávelcom suas partes interessadas.
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dade corporativa e sua efetiva realização,o que contribui para o estabelecimento e oalcance dasmetas.As informações e indicadores que cons-tam desta publicação estão alinhados aosprincípios e estratégias da Embasa. Elesforam apurados e validados pelos res-pectivos gestores das áreas abordadas,tendo sido referendados pela Assessoriade Planejamento e apreciados nas diver-sas instâncias dirigentes da empresa.Adeiiniçãosobreosassuntosesobreama-neira transparente comque eles seriam re-portados é resultado de um profundotrabalho preliminar de alinhamento con-ceitual e engajamento dos membros dogrupo de trabalho responsável pelo relató-rio.Aoestimulareprovocardiscussõesquantoà aplicaçãodametodologiapara a coletadeinformações e para análise do conteúdo,este projeto permitiu à Embasa refletire aperfeiçoar suas práticas de gestão.Graças a ele, a empresa deu seu pri-meiro passo na direção de mapear aspráticas de gestão socioambientais e derelacionamento com suas múltiplas par-

A elaboração deste documento seguiucritérios de modelos conceituados eguias voluntários de elaboração de rela-tórios de sustentabilidade, com destaquepara o Global Reporting Initiative—GRI.No Relatório de Sustentabilidade Embasa2009oprocessode implantaçãodosprincí-pios desta empresa, identiiica as melhoriasalcançadasnosaspectoseconômicos, sociaiseambientais,bemcomorelacionaosobjeti-vosatingidoseosqueaindaprecisamseral-cançados.Além disso, apresenta a estrutura orga-nizacional da Embasa, incluindo sua rela-ção com o Governo do Estado e seu periilinstitucional. Também traz informaçõestécnico-operacionais, econômico-iinan-ceiras, sobre canais de relacionamento, re-lação com usuários, programas e projetosdesenvolvidos para a comunidade e aspráticas relativas ao meio ambiente.Pelamaneira comoaelaboraçãodestedo-cumento foi conduzida, com a participa-çãode lideranças e integrantes de todos ossetores da empresa, ele marca o início deum processo de avaliação interna da con-sistência entre o discurso da sustentabili-
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GRI 3.6, 3.7 e 3.9 A matriz dos indicado-res do GRI destacados no texto encontra-se disponível nos anexos. Já as referênciasaos indicadores do GRI, às Metas doMilê-nio e ao Pacto Global estão identiiicadasao longo do documento.
GRI3.5e4.17Porse tratardeseuprimeirorelatório de sustentabilidade, a empresaoptou por aplicar o teste de materialidadedas informaçõesexclusivamenteaoseupú-blico interno, que contemplou os indicado-res essenciais do GRI.Para o Relatório de Sustentabilidade 2010daEmbasa,ogrupodetrabalhoresponsávelpelapublicação,recomendaaconsultaàsde-mais partes interessadas, comomaneira dereaiirmarocompromissocomatransparên-cia no compartilhamentodas informações.
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GRI1.1e1.2Ainstituiçãodonovomarcore-gulatório promoveu a criação e atuação doConselho Estadual das Cidades, da CâmaraTécnicadeSaneamentoedaComissãodeRe-gulaçãodosServiçosPúblicosdeSaneamentoBásico — Coresab — que, juntos, fazem opapel do Conselho Estadual de SaneamentoBásico,previstonaConstituiçãodaBahia.Rapidamente, a Embasa se adaptou às di-retrizes estabelecidas. Entre as ações,maisrepresentativasdestaca-se a elaboraçãodesubsídios para a revisão tarifária, em abrilde 2009, que foi efetivada após consulta eaudiência pública(s), coordenada(s) pelaCoresab.Omodelo tarifário eosvalores es-tabelecidos foram analisados e validadospelo Conselho Estadual das Cidades e pelaCâmara Técnica de Saneamento Básico.Para alcançar o equilíbrio econômico-iinan-ceiro, nosso corpo gestor desenvolveu o pla-nejamentoestratégico2008/2011,garantindoum conjunto de objetivos e metas que prio-rizamaeiiciênciaoperacionalemrespostaaoscompromissos demelhoria da qualidade devidadapopulaçãobaiana.Dentreestes,desta-camosoobjetivode“contribuirparaasusten-

Sustentabilidadeorganizacional sig-
niVicagerenciaroequilíbrioparaal-

cançarresultadossatisfatóriosentreas
dimensões econômica, social e am-
biental das atividades Vins, fator pri-
mordial para que a empresa possa
“universalizar os serviços de abasteci-
mento de água e de esgotamento sani-
tário”, conforme a visão explicitada no
mapa estratégico da Embasa.

2. Compromisso da Alta Administração
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tabilidade socioambiental” e o de “manter eampliaroscontratosdeprograma”.A evidência desse esforço da Embasaestá demonstrada pela pesquisa de satis-fação dos usuários, realizada em todo oestado, nosmeses demarço de 2008 e fe-vereiro de 2009. Nesta, respectivamente,72% e 70% dos usuários aprovaram osserviços prestados pela empresa.A grande meta estratégica da Embasa éfocar a universalização com o equilíbrioeconômico-iinanceiro de forma sistêmicae sustentável, pormeio da elevação de sa-tisfação dos usuários e da manutenção eampliação dos contratos de programa.Para tanto, reconhecemos que devemosintensiiicar as práticas de responsabili-dade socioambiental, a excelência dosprocessos e a otimização do capital orga-nizacional e da informação.Ocidadãoénossaprioridade.Daí, os inves-timentos necessários e essenciais para ga-rantirmos a continuidade do sistema e aqualidade dos serviços prestados. A partirdisso, surgem os investimentos feitos paramelhoria dosprocessos e treinamentosdosnossos colaboradores visando o aprimora-mento do relacionamento com os usuários.

Temos nos esforçado para manter serviçoscom qualidade, buscando um relaciona-mentoeiicienteeágil comosconsumidores.Práticasdeboagestãoeumaposturaética,juntamente com seus propósitos estratégi-cos, irão assegurar a consolidação da nossaatuação sustentável no estado.Destacamosocuidadocomaproteçãoam-biental emnossas atividades e na gestão derelacionamento com nossos parceiros.Temos a certeza do compromisso da Em-basaparacomodesenvolvimentodoestado,amelhoria contínuadosprocessos comvis-tas àgarantiada coniiabilidadenoabasteci-mento de água, no esgotamento sanitário enamelhoria da qualidade de vida da popu-lação na área de concessão.Temos dispensado atenção, também, àimplantação demelhorias nas práticas deresponsabilidade social, alinhando-as aosObjetivos do Milênio e aos Princípios doPacto Global. A determinação norteia ocaminho traçado para a Embasa rumo àsustentabilidade.
Abelardo de Oliveira Filho

Presidente da Embasa
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3. O Processo de Construção do Relatório

umdocumento.A deiinição da estrutura do relatório,sua construção e sua disseminação tive-ram o envolvimento das áreas internas edas principais partes interessadas.Também precedeu a construção do re-latório uma ação de realinhamento con-ceitual com um grupo de trabalho,formado por diversos gestores da em-presa, ampliando o grau de entendi-mento, contribuição e comprometimentocom a produção e disseminação do docu-mento.

Este relatório traduz o início da refor-mulação do processo de construção,disseminação e utilização dos relatóriosnão-iinanceiros da Embasa. A sua elabo-ração baseou-se nos seguintes pontos:Apublicaçãoampliaoseusentidode“relatóriodeatividades”ou“peçadecomunicaçãoinstitu-cional”, sendo utilizada como instrumento degestãodotemaedoprogramaderesponsabili-dadesocioambientaldaEmbasa.A construção do relatório é vista e enten-dida internamente como um processo enão, simplesmente, como a elaboração de
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Embora todosospontos lista-dosnapáginaanteriortenhamsido efetivamente realizados,algumasmudanças serão efe-tivamente implementadas amédioprazo,àmedidaemquesejam incorporadas à culturaorganizacionaldaEmbasa.

Parâmetros do RelatórioA consulta às partes interessadas foi feita através de um ques-tionário enviado por e-mail para instituições e/ou pessoas querepresentam algumas das partes interessadas da Embasa.Anualmente, a Embasa publica seus relatórios iinanceiros enão-iinanceiros. Este relatório de sustentabilidade é relativo aoexercício de 2009.Caso o (a) leitor (a) necessite de maiores informações, deveenviar suas questões, comentários e/ou sugestões para o e-mailplan@embasa.ba.gov.br ou entrar em contato com Lúcia ReginaDias Bugarin pelo telefone (71) 3372-4985.A Embasa utilizou o resultado do teste dematerialidade, prio-rizando temas relevantes por parte interessada e partes inte-ressadas prioritárias. O teste foi produzido por meio de umaoiicina realizada para a construção do relatório da Embasa,além de algumas discussões internas, no ano de 2010.
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A Embasa audita externa-menteapenasosdadoseco-nômicos, mas tem comometa futura auditar, tam-bém, os dados sociais e am-bientais.Osdadosdeorigemcontábil obedecem às leiscontábeis vigentes no país.Os demais dados são origi-nários de diversos sistemasdeinformaçõesexistentes.Aempresanãoutilizaveriiica-çãoexterna.
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4. Conhecendo a Embasa

A Embasa é minha, a Embasa é sua, a Embasa é de todos nós!

85% de abrangência com
abastecimento de água e esgotamento
sanitário nos municípios do Estado da

Bahia

PerPl

GRI 2.1, 2.6 e 2.9 A Empresa Baiana deÁguas e Saneamento S.A. — Embasa é umasociedadedeeconomiamistadecapitalauto-rizadoepessoajurídicadedireitoprivado,quetemoGovernodoEstadodaBahiacomoacio-nistamajoritário. Não possui suas ações ne-gociadas em bolsas de valores. A empresaresponde pelo fornecimento de serviços deabastecimentodeáguaedeesgotamento sa-nitário a 356dos 417municípios baianos—o que representa uma cobertura de 85%doestado.
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GRI 2.2, 2.5 e 2.7 Atualmente a Embasaopera 403 sistemas de abastecimento deágua, dos quais 102 são integrados e 301,locais. Esses sistemas atendem a 529 lo-calidades urbanas e a 275 rurais comágua tratada. Já com o esgotamento sani-tário, são operados 67 sistemas que aten-dem a 72 localidades no estado, sendo 66na zona urbana e seis na rural.A Embasa encontra-se em negociaçãocom diversos municípios, onde ainda nãomantémoperações, para levar serviços deabastecimento de água e de esgotamentosanitário.

O alcance de suas atividades o esforçopara estendê-las a um número aindamaior de pessoas são coerentes com aorigem e a missão da empresa. Fundadaem11demaiode1971, apartir da lei es-tadual nº 2.929, a Embasa teve comometaviabilizaraçõesprevistaspeloPlanoNacional de Saneamento — Planasa —,voltadoa implantar, emcada estadobra-sileiro, um organismo que centralizasseas açõesno setorde saneamento. Esta foia primeira iniciativa federal no sentidode estabelecer serviços de água e esgotoem cidades que experimentavam francocrescimento no Brasil.





19

GRI2.3 CARTOGRAMA

Apartirdoanode2007,o setor de saneamentobrasileiro passou a con-tar comomarcoregula-tório comas leis 11.445–PolíticaNacionaldeSa-neamento Básico—e a11.172 , de1º/12/2008–LeiEstadualdeSanea-mento Básico e com acriação na Bahia da Co-missão Reguladora dosServiçosdeSaneamentoBásico—Coresab.
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Identidade OrganizacionalA EmbasapautasuasaçõesbaseadanaRela-ção Ética e Transparente com todos os públi-cos com os quais se relaciona, nofortalecimento de sua unidade através da Si-nergiaInterpessoaleIntersetorial,naValoriza-çãodosseusColaboradores, investindonasuainclusão,saúde,segurançaeequidadedeopor-tunidadesenatransversalidadedaResponsa-bilidade Socioambiental, permeando aorganizaçãonabuscadodesenvolvimentosus-tentável.A promulgação da Lei 11.445/2007, queinstituiu as diretrizes nacionais, a políticafederal de saneamento e o Programa deAceleraçãodoCrescimento—PAC—indu-zemnovas abordagens de gestão por partedas empresas de saneamento, especial-mente neste novo ambiente de negociaçãoemque omunicípio tempapel fortalecido.Estas premissas nortearam o planeja-mento estratégico da Embasa para o ciclo2008/2011, redeiinindo sua identidade

organizacional.A Embasa optou pelo fortalecimento ins-titucional para vencer os desaiios do Pro-grama de Aceleração do Crescimento —PAC Saneamento —, instrumento estra-tégico de inclusão social e de promoçãodo desenvolvimento.Assim, deve se posicionar, em 2011,entre as três empresas brasileiras quemais avançaram na universalização dosserviços de abastecimento de água e es-gotamento sanitário.
GRI 4.8 Em novembro de 2009, o planeja-mento estratégico da Embasa passou porum processo de revisão e redimensiona-mentodeseus indicadorese iniciativas, como intuito de adequar seus processos àsmu-dançasdecorrentesdarevisão tarifáriaedoaditivo ao Acordo de Melhoria de Desem-penho—AMD—, iirmadocomoMinistériodas Cidades. As visões de médio e longoprazos, a missão, as quatro perspectivas eos 14 objetivos foram mantidos, conformedescrito nomapa estratégico (pág.17).Sustentabilidade,Universalização, Satis-fação dos Usuários e Eiiciência Opera-cional são as quatro macro estratégiascorporativas da Embasa.
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Ago/2009—nº619A)ea“OperadoradeSa-neamento do Ano” (Revista O Empreiteiro -AnoXLVI -Nov/2009—nº481).De formaaalcançar suavisãoempresarialde universalização dos serviços na área deconcessão, e atendendo às metas do Pro-gramaÁguaparaTodos, doGovernodoEs-tado, a Embasa investiu, em 2009, R$416milhões — o maior valor dos últimos 20anos.Dessemontante, R$334milhõesdes-tinaram-se a esgotamento sanitário. É omais arrojado programa de obras desdesua fundação, com investimentos totais deR$ 2,59 bilhões que beneiiciam, desde2007, mais de 1 milhão de pessoas com

Para alcançar os objetivos estratégicospropostos emsua visão, a Embasa teve seuplano de investimentos desenhado desde2007. A meta era aplicar mais de R$ 2,59bilhõesem343ações.Dessas, 254referem-se a obras de sistema de abastecimento deágua, beneiiciando 11,6 milhões de pes-soas com água tratada e 4,6 milhões comcoleta, tratamento e destinação adequadade esgotos domésticos.O impactodestas iniciativas contribuiuparaque a empresa fosse considerada a melhorprestadora de serviços públicos do país emResponsabilidade Social (Revista As 500 Me-
lhores Empresas da Isto É Dinheiro - Ano 12 -
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acesso a serviço de abastecimento de águae 688mil a esgotamento sanitário.Os resultados iinanceiros alcançados em2009 evoluíram em relação aos anos an-teriores. A receita operacional líquidaatingiu o valor de R$ 1.137milhão, supe-rando em 15% a de 2008 (R$ 988.501).Oresultadodoexercício foipositivo, comumlucrolíquidodeR$331.960,00.Contribuírampara essedesempenho, a receita devariaçãocambial líquida no valor de R$ 95.017,00 asreceitasoriundasdoreparcelamentodosdé-bitos administrados pela Secretaria da Re-ceita Federal do Brasil e dos débitos com aProcuradoriaGeraldaFazendaNacional, in-clusive os saldos remanescentes do Pro-grama de Recuperação Fiscal — Reiis — eParcelamento Especial— Paes—, no valordeR$144.529,00.Oreparcelamentoinstituídopelalei11.941/09,referente aos impostos e contribuições ad-ministrados pela Secretaria da Receita Fe-deral do Brasil e com a Procuradoria GeraldaFazendaNacional, inclusiveos saldos re-manescentes dos Reiis e Paes, foi um dosdestaquesdagestãoem2009.Este fator im-pactoupositivamenteo lucroereduziuadí-vida com tributos federais na ordem deR$156.265,00.

Sustentabilidade e o Sistema
deGestãoAnecessidadedeadequar-seaonovocontexto político-institucional e depreparar-se para os desaiios do novoordenamento jurídico e domarco re-gulatórioexigedaEmbasaummodelode gestão capaz de assegurar ummaior alinhamento organizacional àestratégia de sustentabilidade, comvistasaalcançarauniversalizaçãodosserviços de abastecimento de água eesgotamento sanitário.A intensa atuação no ambiente ur-bano confere à Embasa o entendi-mento acerca da necessidade deequilibrar as variáveis sociais, eco-nômicas, ambientais e iísico-espa-ciais no desempenho de suasatividades.Estas variáveis estão evidenciadasnos quatro eixos temáticos que nor-teiam o mapa estratégico: satisfaçãodos usuários, eiiciência empresarial,sustentabilidade e universalizaçãodos serviços, para onde estão con-iluindo os resultados dos 14 obje-tivos estratégicos.
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Para tanto, em2007, aEmbasa realizou seuplanejamento estratégico situacional e ela-borou omapa estratégico, ambos baseadosemBalancedScorecard(BSC),adotandooMo-delodeGestãoOrientadaparaaEstratégia.Este modelo habilita as equipes téc-nicas de diversas áreas a utilizarem, deforma integrada, as ferramentas deplanejamento e gestão adaptadas aoambiente urbano com vistas ao desen-volvimento sustentável.

O propósito de colocar a es-tratégia no centro do modelode gestão é assegurar que a es-tratégia, como instrumento decomunicação e de gestão, che-gue a todos os níveis da orga-nização e seja assimilada.Ao adotar essemodelo de ges-tão, a empresa reconhece a im-portância e transversalidadedaperspectiva “Pessoas” para aoperacionalização das demaisperspectivas e para o conse-quente sucesso de sua estraté-gia empresarial. Percebe, ainda,a necessidade de fortalecimentoinstitucional, por meio de umareestruturaçãoadministrativaquefavoreçaaatuaçãoemredeeafor-maçãodeparcerias internaseex-ternasparaoefetivoalinhamentode iniciativas e funções organiza-cionaisàsuaestratégia.
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PLANEJAMENTO,AMPLIAÇÃOEMELHOO
RIADOSSISTEMASDEABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO:planejamentoda infraestruturaedos inves-timentos necessários à universalização dosserviços de abastecimento de água e esgo-tamento sanitário noEstadodaBahia.

A empresa atua nos processos
voltados ao abastecimento de
água potável e à coleta, trata-
mentoedisposição Vinaldeesgoto,
visando à saúde e bem-estar das
comunidades e à manutenção da
qualidade ambiental.

Principais Processos da Embasa

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA:refere-seàcaptação,tratamento,adução e distribuição de água, produ-zida como controle eiicaz dos padrõesdequalidade estabelecidos, garantindoaos clientes água tratada para o con-sumohumano.
COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO
EDISPOSIÇÃOFINALDOESGOTO:afas-tamento rápido e seguro dos esgotos,por meio de coleta individual ou cole-tiva para tratamentos iísicos, químicosoubiológicos. Estes procedimentos re-movem as cargas poluentes, devol-vendoaoambienteeiluentetratado,emconformidadecomospadrõesexigidospela legislação ambiental, pela socie-dade epelos clientes.
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NOVASLIGAÇÕESDEÁGUAEESGOTO:esteprocessoconectaoestabelecimentoouaresi-dência do cliente às redes de distribuição deáguaedecoletadeesgoto,garantindoapres-taçãocontínuadosserviçosdeformaeiiciente,nascondiçõesdequalidadeestabelecidas.
MANUTENÇÃODOS SISTEMASDEÁGUA
EESGOTO:consistenadistribuiçãodeáguaenacoleta, tratamentoedisposição iinaldoesgoto, compreendendoamanutençãopre-ventivadas redes e ramais, das ligaçõesdo-miciliares, das estações de tratamento deágua e das elevatórias de esgoto.
ATENDIMENTO AOS CLIENTES: a partirda demanda dos clientes, contempla a tra-mitação e acompanhamento das solicita-çõese reclamações recebidas, tratando-aserespondendo ao usuário dentro de umprazo pré-estabelecido, por meio dos seuscanais de comunicação.
COMERCIALIZAÇÃO: consiste em geren-ciar as ações comerciais relativas aos pro-dutos da Embasa. Compreende a leituradosmedidores, com a entrega da conta deágua e esgoto ao cliente, a arrecadaçãodosvalores faturados, a administração dascontas a receber, além do planejamento eexecução de ações de prevenção e soluçãode irregularidades comerciais.



SERVIÇOS DE SUPORTE: conjunto deaçõeseatividadesplanejadase implantadasparaapoiar todososprocessosdaempresa,a exemplo do gerenciamento administra-tivo, contábil e iiscal, da otimização dos re-cursos iinanceiros, da gestão patrimonial,do suporte jurídico e dos serviços de infra-estruturaedemanutençãoeletromecânica.Estão inclusosaindaosprocessosdegeren-ciamento da tecnologia da informação, dacomunicação social, da gestão integrada derecursos humanos, que se ocupa de prover,desenvolver emanterpessoas, e da realiza-ção da gestão estratégica.

PRESTAÇÃODE SERVIÇOS A TERCEIROS:refere-seàprestaçãodeserviçosdeabasteci-mento de água e esgotamento sanitário àsprefeiturasdediversosmunicípios,porinter-médiodeconvêniosecontratosdeconcessão.
GESTÃODEPERDAS: consisteemplanejar,executaremonitoraraçõesdecontroleere-duçãodasperdas iísicas, querepresentamaáguanãoconsumida, easperdasnão iísicas,que correspondem à água consumida pelocliente e não faturada pelo serviço.
SUPRIMENTOELOGÍSTICA:asseguraadis-ponibilidade dos materiais, produtos, equi-pamentos,obras, serviçosedemais insumosaosprocessosiinsdaempresa,nascondiçõesótimas de quantidade, qualidade e prazo,contribuindoparaníveisde serviçoadequa-dos ao cliente e aumcusto razoável.
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Principais Resultados 2009 eMetas 2010

Conforme quadro a seguir, a Embasa cumpriu
40% das principais metas estabelecidas em seu
planejamento estratégico para o ano de 2009.

(R$/m³)(L/ligXdia)
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Seis metas não foram integralmente al-
cançadas: índice de eViciência operacional,
despesa de exploração por m3 faturado,
índice de perda por ligação, índice de aten-
dimento de esgoto referido aos municípios
atendidos com água, margem Ebitda e ín-
dice de satisfação dos usuários.

Índice de eficiência operacional: é a re-lação entre as entradas de recursos e osgastos desembolsados com recursos pró-prios (exceto investimentos e alguns de-sembolsos especiais). Ainda em2009, porcausa do aumento de despesas, a exemplode pessoal devido a processos trabalhis-tas e outros decorrentes de tributos, o IEOfechou o ano abaixo do previsto.
Despesadeexploraçãoporm³ faturado:as despesas acima do planejado tambémafetaram o resultado do índice de despesade exploração por m³ faturado, que iicouacima do previsto.
Índice de perda por ligação: medidopor litros/ligação x dia, não atingiu ameta devido ao atraso na efetivação decontratos de aquisição de equipamentose na implantação de serviços voltados areduzir perdas constantes do Programade Desenvolvimento Operacional. Ora emimplantação, o programa vem garantindo

resultados que demonstram ten-dência,no médio prazo, de alcance da meta deperda por ligação.
Índice de atendimento de esgoto refe-
rido aos municípios atendidos com
água:

MargemEbitda: é relação entre o Ebitda(resultado operacional antes das despe-sas iinanceiras líquidas, dos impostossobre o lucro, das depreciações e amorti-zações) e a receita operacional líquida.Apesar do resultado positivo em 2009,recuperando a tendência de crescimento,também não atingiu a meta.
Índicedesatisfaçãodosusuários:EmboraaEmbasatenhasidobemavaliadaemrequi-sitoscomoaqualidadedaáguadistribuída,apesquisa de satisfação, em sua média, iicouabaixo da meta estabelecida em função dofator satisfação dos usuários com a presta-çãodos serviçosde campodaempresa.

é a relação entre as economiasexistentes de esgoto na área urbana etodos os municípios da área urbana ope-rados com água pela Embasa. Os valoresalcançados estão próximos ao previsto.Elesmostram os resultados da universali-zação reiletindo o alcance dos serviços deabastecimento de água e esgotamento sa-nitário.
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Metas 2010As 10 principais metas da empresa para2010 estão descritas no quadro abaixo.Comparandocom2009,háduasalteraçõesem relação aos índices de atendimento deágua e esgoto, que foram substituídos poríndicedecoberturaurbanadeáguaeesgoto.Talajustepromoveuummelhorreilexodos

esforçosdaempresaemampliarosserviçosde abastecimento de água e coleta e trata-mento de esgotamento sanitário, acompa-nhandoo crescimento da população.Essasmetas, referentes ao planejamentoestratégico 2008-2011, balizam o empe-nho da Embasa na prestação de serviçosde qualidade e no atendimento ao cida-dão rumo à universalização.
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5. Gerenciando o Relacionamento com as
Partes InteressadasAconstante divulgação deinformações é condiçãoessencialparaobomfuncio-namento da empresa e parapromover a difusão do co-nhecimentoentreoscolabo-radoresdasdiferentesáreas,bem como para os públicosexternos estratégicos.Veiculando informaçõessólidas e confiáveis, a Em-basa procura ampliar ograu de envolvimento deseus colaboradores na suagestão e omelhor entendi-mento do público externosobre suas atividades.Diversos canais de comuni-caçãofuncionamparamanterdiálogos abertos e entendi-mentos claros e uniformesentreaempresaesuaspartesinteressadas.

GRI 4.8, 4.14, 4.16 e 4.17
COLABORADORES

Em dezembro de 2009, a Embasa contava com 3.839 em-
pregados regidos pela Consolidação das Leis do Traba-
lho — CLT —, dentre eles, 252 jovens aprendizes.
Contava, ainda, com 217 estagiários dos níveis universi-
tário, médio e técnico, contribuindo para a disseminação
da cidadania, o desenvolvimento dos processos, a capa-
citação e a inserção no mercado formal de trabalho.

USUÁRIOSA Embasa tem 10,9 milhões de usuários dos sistemasde abastecimento de água e 3,4 milhõe com esgota-mento sanitário.
FORNECEDORESOs principais fornecedores da Embasa são os de mate-riais e serviços. As práticas de contratação destes forne-cedores estão atreladas à lei 8.666, de 21 de junho de1993 que regula o processo de licitação. É de responsa-bilidade da empresa assegurar que suas políticas, dire-trizes e princípios sejam atendidos, também, pelos seusfornecedores diretos.
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COMUNIDADEA Embasa considera como sua co-munidadeoEstadodaBahia, ondeselocaliza a totalidadedeseusativosdeprodução e a distribuição de água eesgotamentosanitário. Sãodiretrizesestratégicasparao trabalho comuni-tário: o alinhamento com políticaspúblicas locais; diagnóstico claro denecessidades; utilizaçãodaeducaçãocomo fator de transformação; cons-tante monitoramento dos resulta-dos; incentivo à apropriação doprojeto por parte da comunidade.
GOVERNO E SOCIEDADEPara garantir um relacionamentotransparente com o governo e a so-ciedade, a Embasa vem aprimo-rando seu sistema de governança eos controles necessários para asse-gurar que as ações da direção este-jam de acordo com suas normas epolíticas, conformemencionado nadimensão especíiica.
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GRI 1.2 QUADRO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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GRI PR6
A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALEm2009,acomunicação institucionalda Embasa foi intensiiicada com a in-troduçãodenovas campanhasde ima-gem e som em todo o estado. O layoutdo site corporativodaempresa foi aper-feiçoado com linguagem direta, ilustra-ções, informações e espaço paraesclarecimentosdedúvidasfrequentes.Omenudeserviçosdositeestárelacionadoaoatendimento0800-0555195,quefun-ciona24horas,paramelhoratendimentoàssolicitações.
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Obteve ainda o 40º lugar entre as maio-res empresas do Norte e Nordeste, sendoconsiderada, também, a operadora de sa-neamento do ano de 2009, pela Revista
Brasileira de Construção, Infraestrutura &
Concessões.

GRI2.10Quandosubmetidaaavaliaçõesex-ternas, a Embasa foi considerada, entre asseis maiores empresas de saneamento doBrasil, aprimeiraemcrescimentodevendas,a terceiraemliquidezcorrentedosetoreemtotal de ativos (revista Exame Melhores &
Maiores),aprimeiraemresponsabilidadeso-cialeaquintamelhorprestadoradeserviçospúblicosdopaís,comparadacomas500me-lhores empresas (revista Isto É Dinheiro).

Apartir da implantação sistemati-
zada dos planos de metas adota-

dos pela empresa, a Embasa vem
construindo com seus colaboradores
uma posição sólida no setor de sa-
neamento, com reconhecimento con-
junto com a sociedade. O índice de
satisfação dos usuários, que atingiu
72% no ano de 2009, demonstra a
evolução no alcance dos objetivos es-
tabelecidos nos planos de metas.

6. Reconhecimento Externo
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Os dados anteriormente mencionadossão constantes na vida atual da empresa,tendo em vista os índices obtidos empre-miações no ano de 2008, quando foi con-siderada a Empresa Destaque Nacional
em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável pelo Instituto Biosfera e InstitutoBrasileiro de Estudos Especializados —Ibrae. Além disso, foi eleita a Empresa doAno pelos leitores da revista e Sanea-
mento Ambiental e a terceira em Gestãode Pessoas e emGovernança Corporativa,pela Revista Isto É Dinheiro, no rankingdas 500 melhores empresas.



SUSTENTABILIDADENOSISTEMA
DETOMADADEDECISÕES

DIMENSÃOGOVERNANÇACORPORATIVA

7. OModelo deGovernança Corporativa
8. Ouvidoria



Governança corporativa é o sistemacom que a empresa dirige emonitorasuas ações, pormeio de sua rede de rela-cionamentos entre acionistas, conselhode administração, conselho iiscal, direto-ria executiva, auditoria e ouvidoria.A rede de relacionamento corporativoconstruída pela Embasa tem como basea ética, a transparência e o compro-misso com a prestação de contas e coma equidade. A melhoria dos resultadosno desempenho empresarial deve-se àqualidade do entrelaçamento dessa rede.
ESTRUTURAA Embasa é uma empresa da adminis-tração indireta da Secretaria de Desen-volvimento Urbano — Sedur —, criadapela Lei n. 8.538, de 20 de dezembro de2002. Sua iinalidade formular é executara política estadual de desenvolvimentourbano, e o saneamento básico é umadessas linhas de atuação, desempenhadapela Embasa.

7. OModelo de Governança Corporativa

40



41

GRI4.1e4.9Osórgãosdedeliberaçãosuperiordaempresa,deiinidosnoestatutosocial, sãoaAssembleiaGeraldosAcionistas,oConselhodeAd-ministração e a Diretoria Executiva. A iiscalização de suas contas é feitapelo Conselho Fiscal, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pelaAuditoriaGeraldoEstadoeporumaauditoriaexterna independente.
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DIRETORIA EXECUTIVAADiretoriaExecutivadaEmbasaé for-madapelascincodiretoriasdaempresa:Diretoria da Presidência, Diretoria Ad-ministrativa, Diretoria Financeira e Co-mercial,DiretoriadeEngenhariaeMeioAmbienteeDiretoriadeOperação.É aDiretoriaExecutiva a responsávelpela condução da empresa de acordocom as diretrizes de governança tra-çadas pelo Conselho de Administra-ção. A administração da organizaçãoestábaseadanadescentralizaçãogeo-gráiica, por intermédio de 13 unida-des regionais no interior e seis naregiãometropolitana de Salvador.

Conselhos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GRI 4.2,4.3 e 4.4

Presidente doConselho deAdministração:Cícero de Carvalho Monteiro
Vice-presidentedoConselhodeAdministração:Abelardo de Oliveira Filho
Titulares do Conselho de Administração:Eva Maria Cella Dal ChiavonJorge José Santos Pereira SollaJuliano Sousa MatosRobinson Santos Almeida
Conselho Fiscal —mandato 2008/2009:Carlos Alberto da Silva BatistaCláudia Rebello MassaEdelvino da Silva Góes FilhoEracy Lafuente PereiraPaulo César Nogueira Fernandes
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Foi também coordenador geral do Sin-dicato dos Trabalhadores em Água e Es-goto da Bahia—Sindae—, no período deoutubro de 1992 a outubro de 1998.Atuou comocoordenador demesa epales-tranteemdiversoseventosnacionaise inter-nacionaisdaáreadeSaneamentoAmbiental,RecursosHídricos,DesenvolvimentoUrbanoeRegional eRegiõesMetropolitanas.É autor de vários trabalhos e artigos pu-blicados em jornais e revistas sobre De-senvolvimento Urbano, SaneamentoAmbiental e Recursos Hídricos.

Diretor-presidente
Abelardo de Oliveira FilhoEngenheiro Civil pela Escola Politécnicada Universidade Federal da Bahia —Uiba, com vários cursos de especializaçãona área de Engenharia Sanitária e Am-biental. Funcionário da Embasa há maisde 30 anos, ocupou cargos de gerência eassessoria técnica de diretoria, em diver-sas áreas da empresa.Presidente da Embasa desde janeiro de2007, é tambémvice-presidentedoConse-lho de Administração da empresa e vice-presidente daAssociaçãodasEmpresas deSaneamento Básico Estaduais—Aesbe.Foi secretário nacional de SaneamentoAmbiental do Ministério das Cidades,entre janeiro de 2003 e janeiro de 2007,no primeiro mandato do Presidente LuísInácio Lula da Silva.De novembro de 1997 a janeiro de 2003,ocupou os cargos de diretor no Brasil emembro do Conselho Executivo Mundialda Public Services International, entidadeinternacional com sede em Genebra, naSuíça, e presente em 165 países.Exerceu os cargos de secretário nacional deSaneamento Ambiental da Federação Nacio-nal dos Urbanitários e de coordenador geraldaFrenteNacionalpeloSaneamentoAmbien-tal,entrenovembrode1997ejaneirode2003.



44

Diretor Financeiro e Comercial
Dilemar Oliveira MatosGraduado emCiências Contábeis, com es-pecialização em Contabilidade Gerenciale Controladoria, pela Universidade Fede-ral da Bahia — Uiba —, é diretor Finan-ceiro e Comercial da Embasa.Na empresa há 40 anos, ocupou, ante-riormente, o cargo de gerente da Divisãode Contabilidade Geral.
Diretor Administrativo
Belarmino de Castro DouradoAdministrador deEmpresas, pelaUniver-sidade Católica de Salvador — Ucsal —,comEspecialização emGestão de Energia,pelas Faculdades Jorge Amado.Gerente da Unidade de Operação e Ma-nutenção do Sistema Elétrico e Comercialdo Departamento de Distribuição Norte,Gerente da Gerência Regional de Irecê eos Distritos de Distribuição de Jacobina eIrecê, Gerente da Seção Comercial deIrecê, de setembro de 1982 a dezembrode 1997, Jacobina e Irecê.
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Diretor de Engenharia
eMeio Ambiente
Carlos Alberto Pontes de SouzaEngenheiro Civil formado pela Universi-dade Federal da Bahia — Uiba —, compós-graduação em Gestão Empresarial.Anteriormente, ocupou os cargos de en-genheiro chefe do Escritório de Operaçãode Itabuna, de engenheiro do Setor Téc-nico e Controle Operacional do Polo Ad-ministrativo de Itabuna e de gerente daUnidade Regional de Itabuna.
Diretor de Operação
Eduardo Benedito de Oliveira AraújoGraduado em Engenharia Civil, com es-pecialização em Engenharia Sanitária eAmbiental, Controle de Poluição dasÁguas e Tratamento de Esgotos. Na em-presa há 30 anos, ocupa atualmente ocargo de diretor de Operação.
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Auditoria InternaAAuditoria Interna temcomonegócio as-sessorar a alta administração, avaliar pro-cedimentos e controles internos de formaa assegurar a coniiabilidade destes proce-dimentos e controles, com o objetivo deveriiicar os resultados de suas atividadese programas sob os aspectos da eiiciência,eiicácia e economicidade; contribuindopara o sucesso empresarial. A AuditoriaInterna tem também como atribuições:1. Elaborar e submeter à aprovação da Di-retoria Executiva o Plano Anual de Audito-
ria, acompanhando e avaliando a suaexecução;2. Executar auditorias programadas e es-peciais, diretamenteouatravésde terceiros;3. Coordenar trabalhosdeAuditoriadequa-lidade de produtos, serviços e processos;4. Acompanhara implantaçãodasdecisões

da Diretoria ou as providências de inici-ativa das unidades da Empresa, decorren-tes de recomendações de auditorias;5. Apoiar e acompanhar as auditorias ediligências dos Órgãos de Controle Ex-terno, bem como preparar documentosrelativos aos esclarecimentos solicitados;6. Preparar editais e gerenciar contratosde serviçosde auditoria, avaliandoo traba-lho dos auditores contratados;7. Coordenar e acompanhar a prepara-ção das prestações de contas dos gesto-res da Empresa para encaminhamento aoTribunal de Contas do Estado, diligen-ciando as providências necessárias;8. Articular-se com o Gabinete da Presi-dência e apoiar o Conselho Fiscal na apre-ciação das contas da Empresa;9. Manter-se permanentemente infor-mada e orientar quanto à aplicação dedocumentos regulamentadores e exigên-cias dos Órgãos de Fiscalização Externa.
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Em 2009 a Auditoria Interna emitiu 14 relatórios:
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presa. Para a promoção do Código deÉtica, foi instituído um Comitê de Ética,composto por nove membros, com repre-sentantes de todas as diretorias.
GRI LA13, LA14 e LA15 Comitê de Equi-dade de Remuneração: criado em maio de2008, tem caráter paritário com o Sindicatodos Trabalhadores em Água e Esgoto daBahia — Sindae. É composto por 16 mem-bros, sendo cinco titulares e três suplentes,para cada representação.

Comitês de Gestão

Práticas formais para deVinir, disseminar
e avaliar a internalização das estratégias.

GRI 4.1 A empresa utiliza-se de diversaspráticas edispositivos formais paradeiinir,disseminar e avaliar a internalizaçãoda es-tratégia. Destaca-se a institucionalizaçãodeComitêGestãoEstratégica, dos ComitêsSetoriais de Gestão, Líderes de Projetos eGrupos de Trabalho Intersetoriais, comparticipaçãode representantes de todas asáreas para os processos de disseminação,desdobramento, monitoramento e avalia-ção da internalização e operacionalizaçãodas iniciativas estratégicas.
Comitê de Gestão Estratégica Corpora-
tiva: tem como objetivo subsidiar a Direto-ria Executiva na formulação, implantação,disseminaçãoemonitoramentodoplaneja-mentoestratégico,pormeiode indicadores,dando suporte à analise de resultados emtodos os níveis da empresa.
GRI 4.8 Código de Ética da Embasa: apro-vado em julho de 2004, é o instrumentoque enuncia os fundamentos e as condu-tas necessárias ao comportamento éticode todas as partes interessadas da em-
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Objetivando adequar seus processos de ges-tão às melhores práticas demercado, a Embasainiciou o processo de implantação do sistemade gestão empresarial Enterprise Resource
Planning —ERP—, com orientação presencialdo consórcio Porto Seguro. Tendo como previ-

são iniciar a implantação em março de 2010com a finalidade de integrar e consolidar in-formações contábeis e financeiras a partir de2011, agregando valor à gestão da empresa noque se refere à confiabilidade, transparência ecompetitividade.
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gistrou 1.900 manifestações, sendo90,42% de pessoas iísicas, 4,68% de anô-nimos, 1,84% de servidor público, 1,84%de pessoa jurídica, 0,79% de agente polí-tico e 0,42% através de abaixo-assinado.Desse total, 52,16%foramprocedentesdosexomasculino, 45,53%dosexo femininoe2,32% não identiiicados. Os meios de con-tato utilizados foram: por telefone, atravésdo Call Center da Ouvidoria Geral, 47,11%,internet 34,63%, presencial 6,74%, Ouvi-doria itinerante8,68%,e, outros2,84%.Portipoderegistro, aestatísticaapresentou: re-clamações78,79%,solicitações10,11%,de-núncia 6,42%, informação 2,26%, elogio1,74%e sugestões 0,68%.Nesse período, a Ouvidoria se consolidoucomoumimportantecanaldecomunicaçãoentre a empresa e a sociedade, tornando-se uma ferramenta importante de gestão,sempre buscando a satisfação do cidadão.

8. Ouvidoria

GRI 4.16 A Ouvidoria atua como canal decomunicaçãodiretoentreocidadãoeaem-presa, possibilitandoà sociedadeexpressaros seus anseios e fornecer informaçõespara melhoria dos serviços de abasteci-mentode água edeesgotamento sanitário,lastreada nos seguintes princípios:• Garantir ao cidadão, sempre, respostaao seu registro, com rapidez e qualidade;• Obter contribuição da sociedade paraa melhoria dos serviços prestados, bemassim, atuar no combate à corrupção eatos de improbidade administrativa; e,• Atuar de formaautônoma, transparente,imparcial e personalizada no controle daqualidade dos serviços oferecidos.Durante o ano de 2009, a Ouvidoria re-



SUSTENTABILIDADE:BASESÓLIDA
PARAAUNIVERSALIZAÇÃO

DIMENSÃOECONÔMICO-FINANCEIRA
9. Crescimento Financeiro comSustentabilidade
10. Indicadores Econômico-Financeiros
11. Indicadores deDesempenhoOperacional e de Produtividade
12. Os Clientes da EMBASA: Respeito aos Usuários
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9. Crescimento Financeiro
com Sustentabilidade

GRI EC1 A estratégia da organização da
Embasa contribui para sua sustentabili-
dade e para a concretização dos objetivos
voltados à sociedade.Asdemonstrações iinanceirasdaempresaindicamumcrescimentoconsistentedesuareceita bruta líquida. A receita operacionalbruta atingiu R$ 1.261milhões, 15,2% su-perior ao exercício de 2008, que foi de R$1.094 milhões, enquanto a receita opera-cional líquida alcançou R$ 1.138milhões -15,1% acima do exercício anterior, que to-talizou R$ 988,5milhões.

Contribuíram para esse resultado:• o incremento de14,33%na tarifamédia,resultante doprocessode revisão tarifária,conduzidopelaComissãodeRegulaçãodosServiçosPúblicosdeSaneamentoBásicodoEstadodaBahia—Coresab.O reajuste, emvigordesdemaiode2009, reiletiu-seno fa-turamento dosmeses subsequentes;• aretomadadofaturamentonomunicípiodeBarreiras, interrompidoem2008porforçadelitígiocomaadministraçãomunicipal;• o crescimento de 1,59%no volume fatu-rado de água e de 4,18% no volume fatu-rado de esgoto, totalizando um aumentoglobal de 2,28%;• asnovasligaçõesexecutadasnoperíodo —105mil deáguae50mil deesgoto.
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O resultado do exercício apresentou umlucro de R$ 331,9 milhões, para o qualcontribuíram dois eventos contábeis im-portantes: a receita de variação cambiallíquida de R$ 95 milhões, oriunda de ii-nanciamento em moeda estrangeira, e aadesão ao reparcelamento de débitosconsolidados no Programa de Recupera-ção Fiscal— Reiis e no Programa de Par-celamento Especial — Paes, conformefaculta a Lei 11.941/09.
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ções. De R$ 241milhões em 2008, o mon-tante passou a R$ 300milhões, em 2009.No período, o Ebitda — resultado opera-cional antes das despesas iinanceiras líqui-das, dos impostos sobre o lucro, dasdepreciações e amortizações—alcançou ovalor de R$ 320,7 milhões, apresentandoacréscimo de 155,7 % em relação ao exer-cício anterior (R$ 125,4milhões). Já amar-gem Ebitda — relação entre o Ebitda e areceita operacional líquida — passou de12,7%para 28,2%.

O reparcelamento iniluenciou o resultadoem R$ 144,5 milhões, sendo R$ 61,7 mi-lhões diretamente no resultado operacio-nal e R$ 82,8milhões na redução do efeitodo imposto de renda e daContribuição So-cial Sobre Lucro Líquido— CSLL.Outra forma de comprovação da melho-ria iinanceira da empresa é por meio daDemonstração dos Fluxos de Caixa, publi-cada a partir do exercício de 2008. O cres-cimento informado foi de 24,5% nosrecursos líquidos provenientes das opera-
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A iniluênciadaadesãoao reparcelamentodedébitos, jámencionada, iniluencioupositiva-menteoEbitdaemapenasR$38,9milhões.Oquadro a seguir mostra a evolução desse in-dicador nos últimos anos.



56

mentopossibilitouo acesso a iinanciamen-tos com recursos do Fundo de Garantia doTempodeServiço—FGTS—, junto àCaixaEconômica Federal, e do Fundo deAmparoaoTrabalhador—FAT—, junto aoBNDES.

O exercício de 2009 foi encerrado com um
patrimônio líquido de R$ 4,1 bilhões.

GRI EC4 O endividamento da empresa re-tomou a trajetória demelhoria contínua aolongo dos últimos anos, tendo sido afetadopositivamente pela valorização cambial epelo aumento do Ebitda. Este comporta-
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Após dois anos consecutivosultrapassandoasmetasestabe-lecidas, o IEO de 2009 atingiu1,231, para uma meta iixadaem1,283.
O Índice de Eficiência Operacional—IEO —, principal indicador utilizado noplanejamento estratégico da Embasa, re-ilete os resultados da perspectiva iinan-ceira. Este índice é a relação entre asentradas de recursos (oriundos da pres-tação de serviços de água e esgoto, dosrendimentos de aplicações iinanceiras edo ressarcimento de despesas) e os gas-tos desembolsáveis com recursos pró-prios (exceto investimentos e algunsdesembolsos especiais), apurados peloiluxo de caixa mensal.
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ticularmente no semiárido.Na Bahia, para onde os recursos previs-tos sãoda ordemdeR$2,59bilhões, a Em-basa é a principal executora das açõesrelativas ao PAT. Em atendimento a partedo programa, 36% das novas ligações deágua realizadas pela empresa, em 2009,foram feitasna regiãodo semiáridobaiano.Osprincipais indicadoresdedesempenhodo PAT são os índices de atendimento ur-banode água e esgoto. Ameta da empresa,para 2011, é atender a 98% da populaçãourbanadosmunicípios comabastecimentode água. Em 2009, o índice alcançado foide 98,70%. Em 2008, foi 95,16%.

Ampliação dos Investimentos e Esforços com Foco na Universalização

A ampliação dos investimentos é im-
prescindívelparaoalcancedauniversa-
lização até 2028, em consonância com
asdiretrizes estratégicasdaempresa.

GRI EC1, EC4 e HR1 No novo contexto dosaneamento básico, o Estado da Bahia lan-çouoProgramaÁgua para Todos—PAT—, com signiiicativo aporte de recursos doProgramadeAceleração do Crescimento—PACSaneamento—,doGovernoFederal. Oobjetivo estratégico do programa é o deproporcionar o atendimento aos direitoshumanos fundamentais de acesso à águaem qualidade e quantidade, prioritaria-mente para consumohumano, numapers-pectivade segurançaalimentar, nutricionaledemelhoriadaqualidadedevida emam-biente salubre nas cidades e no campo.Os objetivos gerais do PAT se constituemna universalização do acesso e elevaçãoprogressiva da qualidade dos serviços deágua e saneamento básico. Têm priori-dade no atendimento as famílias de baixarenda nas periferias das grandes cidadese nos municípios de pequeno porte, par-
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O índice de atendimento urbano de esgoto alcançou 35,94%, em2009, e tem como meta atingir 44,61%, em 2011.
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As ligações implantadaspela Embasa permitemque 10,9milhões de pes-soasemtodaaBahiasejambeneiiciadas pelos servi-ços de abastecimento deáguae3,5milhões, pelosserviçosdeesgotamentosanitário.
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¹ Investimentos apurados pelo regime de caixa; e não incluem despe-
sas capitalizáveis e juros de Vinanciamento no período de carência.

Em busca da universalização dos serviços de água eesgoto, a Embasa investiu¹ , em 2009, R$ 416 mi-lhões, 232% a mais do que foi investido em 2008.



Mais da metade dos recursos aplicadosem infraestrutura destinou-se a obras deesgotamento sanitário, totalizandoR$334milhões. Em obras de abastecimento deágua foram investidos 75milhões e emde-senvolvimento institucional, R$ 7milhões.
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GRI EC4Os valores investidos foram pro-venientes de diversas fontes, sendo osmaioresmontantes oriundos de recursospróprios da Embasa, do Orçamento Geralda União — OGU/PAC —, da Caixa Eco-nômica Federal e de royalties.
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10. Indicadores Econômico-Financeiros
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11. Indicadores deDesempenhoOperacional e de Produtividade
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12. Os Clientes da Embasa:
Respeito aos Usuários

Respeito ao titular do serviço,
transparência de suas ações e

prestação de contas à sociedade, são
premissas básicas para a Empresa,
que deverá ser capaz de garantir a
eViciência na prestação dos serviços,
através de uma gestão técnica quali-
Vicada, e deVinir metas de investimen-
tos para universalização dos serviços.



omunicípio era regidopor termoassinadono início do século passado.Foi reformulado o plano de contas ado-tado pela empresa, permitindo que os re-gistros contábeis, a partir do exercício de2010, sejamefetuados pormunicípio, con-forme determina a legislação.
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A elevação da satisfação dos usuários éum dos macros objetivos do planeja-mento estratégico 2008/2011. Esse com-promisso é um dos principais focos deatenção do nosso processo de fortaleci-mento e melhoria contínua.
ADAPTAÇÃOAONOVOMARCO
REGULATÓRIOOs serviços de saneamento básico presta-dos pela Embasa já estão sendo adaptadosàsnovasdisposições legais, iicandosujeitosà regulação e à iiscalização pela Comissãode Regulação dos Serviços Públicos de Sa-neamentoBásicodoEstadodaBahia—Co-resab—,criadanobojodaLeinº11.172,de1.12.2008, aquemcompete, inclusive, apro-var os reajustes e revisão das tarifas.
REVISÃO TARIFÁRIAEm2009, foi efetivado, após consulta e au-diência pública, coordenada pela Coresab,o modelo para revisão tarifária. Os valoresestabelecidos foramanalisadosevalidadospeloConselhoEstadual dasCidades e aCâ-mara Técnica de Saneamento Básico.Aconteceu em2009, a assinatura de Con-vênio deCooperação entre oEstado, a Em-basa e oMunicípio de Salvador. Até então,
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SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
GRI PR5 Pesquisa de satisfação do consu-midor, realizada pela Empresa P&A Pes-quisa eAnálise, em janeirode2010, reiletiua percepção dos clientes em relação à qua-lidade dos serviços no ano de 2009.O objetivo da pesquisa foi identiiicar osatributosqueconstituema imageminstitu-cional da Embasa e conhecer a avaliaçãoqueos consumidores fazemdos seus servi-ços, apurando o grau de satisfação, atravésde indicadores de qualidade.No item Qualidade dos Serviços Presta-dos, 45%dos entrevistados classiiicaramcomo bom ou ótimo. Em relação à Quali-dade da Água, esse valor foi de aproxi-madamente 63%.Os principais indicadores de desempenhodoPATsãoosíndicesdeatendimentourbanodeáguaeesgoto.AmetadaEmpresaéaten-der98,00%dapopulaçãourbanadosmuni-cípios comabastecimentodeáguaem2011.Em2009,o índicealcançado foide98,07%(em 2008, o índice foi de 95,16%). As liga-ções implantadas pela Embasa permitemque 10, 9 milhões de pessoas em todaBahia sejambeneiiciadaspelos serviçosdeabastecimento de água e 3,5milhões pelosserviços de esgotamento sanitário.

RELACIONAMENTO COM OS
USUÁRIOSGRI PR5 São premissas da Em-basa no relacionamento com os usuários, agarantia daprestaçãodeumserviçodequa-lidade e a busca por uma comunicação pró-ativa pronta para atender às sugestões ereclamações.O respeito aos usuários é assegurado nadisponibilização de diversos canais aber-tos para um diálogo atento, acolhedor das



jos na rede de esgoto, as vantagens da liga-ção individualizada e outros assuntos perti-nentes. Durante o ano são realizadas naUniversidade Corporativa Embasa-UCE, pa-lestrasmensaisparaclientesdetodasasclas-ses e níveis sociais, com total interação dospresentes.

CANAISDECOMUNICAÇÃOEATENDIMENTONossosusuários têmacessodiretoaospro-iissionais dos diversos municípios atravésdos275PontosdeAtendimentodaEmbasa(lojas, SACs e escritórios locais) instaladosna capital e no interior do estado.A central de atendimento da Embasa fun-ciona,ininterruptamente,pormeiodonúmero08000555195eéumimportantecanaldere-lacionamento. Contamos com30posições deatendimento e tempomédio de atendimentode 158 segundos. Em 2009 recebemosmaisde1.440.385.milhõesde ligações.Virtualmente, também é possível solicitarserviços, tirardúvidas, registrarreclamaçõese efetuar pagamento de faturas. Nosso siteinstitucional oferece os serviços de umaagênciana internet.Nessaperspectivaderespeitoaosusuárioscom a manutenção de um relacionamentode coniiança, a Embasa desenvolve boaspráticas, tais como:
PROGRAMA APRENDENDO A USARProgramaimplantadoem2004, temcomoobjetivo promover a conscienti-zação, através da educação e instruçãoda sociedade para o consumo cons-ciente, evitando o desperdício deágua,autilizaçãocorretadosdespe-
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Com o objetivo de agilizar a leitura de hi-drômetros e entrega de contas, a Embasaestámigrando para o Sistema de Leitura eEntrega Simultânea com Micro ColetoresPortáteis—MCP. A utilização destes equi-pamentos é eiicaz e traz beneiícios repre-sentativos, tanto para a Empresa comopara os usuários, tais como agilidade (en-trega da conta em tempo real), diminuiçãode erros e reduçãode custos operacionais.Este processo de faturamento está implan-tado em quase toda a Região MetropolitanadeSalvador—RMS,abrangendo 97,82%deligaçõesfaturadas ,mensalmente(703.353li-gações/mês) e 99,04%de faturamento glo-bal em2009 (R$690.717.150,00)¹.
REQUALIFICAÇÃO DO CADASTRO
COMERCIALÉ um grande projeto que prevê atualiza-ção cadastral dos clientes da Empresaatravés de ações como concepção de Indi-cadores deQualidade doCadastro (IQC's);recadastramento por visita a campo; cria-ção de sistemade Integração do Cadastro;iirmação de Convênios de Cooperação deCadastros— CCC's.

OUVIDORIA DA EMBASATem como missão assegurar ao cidadãoa oportunidade de participação na gestãoda Empresa, traduzida na capacidade demanifestar suas sugestões, reclamações,solicitações, elogios e denúncias atravésde canais de contato ágeis e eiicazes.AEmbasa tambémrecebe as reclamaçõesquenão foramresolvidas, satisfatoriamen-te, pelos canais convencionais de atendi-mento. O índice deResolubilidadede2009está em torno de 89,32 % e se posicionaem 7º lugar dentre as Ouvidorias do Es-tado commaior númerodemanifestações.
PROGRAMADEMEDIÇÃO
INDIVIDUALIZADARepresentaumanovaabordagemqueexigereeducação e mudança de hábitos do con-sumidor. Um consumo de água mais racio-nal resulta em economia para os usuários eumgrandebeneiício aomeio ambiente. Em2009, foram cadastrados no município deSalvador 158, condomínios, correspon-dendoaum total de2.506 economias. Des-tes, 10 condomínios possuem medidorescomsaídas pulsadas,medição remota.
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GRI4.1e4.4 AEmpresaBaianadeÁguaseSaneamentoS.A.—Embasa— é uma sociedade de economiamista de capital autorizado, pessoajurídica de direito privado, tendocomo acionista majoritário o Go-vernodoEstadodaBahia.Osórgãosdedeliberaçãosuperio-res da Empresa, deiinidos no esta-tuto social, são: aAssembleiaGeraldos Acionistas, o Conselho de Ad-ministraçãoeaDiretoriaExecutiva,sendosuascontas iiscalizadaspeloConselhoFiscal,TribunaldeContasdo Estado da Bahia e AuditoriaGeral do Estado, além da auditoriaexterna independente.

13. Acionistas e Investidores





OPlanejamentoEstratégico2008/2011
identiVicaaperspectiva“pessoasetec-

nologias” como base para alcançar sua
missão, estabelecendo como objetivo es-
tratégico contratar, reter e desenvolver
pessoasnascompetênciasestratégicas.
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PERFILDOSPROFISSIONAISDAEMBASAA Embasa encerrou o ano 2009 com 3.587empregados próprios e 252 jovens aprendi-zes.AequipeprópriadaEmbasaédiversiiicadaeencontra-sedistribuídadaseguinteforma:

14. Colaboradores e Parceiros:
Respeito às Pessoas
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carreira(Júnior),11%noestágiointermediário(Pleno)e1%noestágiosuperior(Sênior).Apósa avaliação funcional e odeferimentodepartedos recursos administrativos de revisão daavaliação funcional, 14% dos empregadosqueestavamnoestágio inicial forampromo-vidos para o estágio intermediário e 22%,paraoestágio superior.Emoutros níveis de instrução não foi dife-rente.Acorreçãodedesvios,aavaliação fun-cional e os recursos deferidos tambémpossibilitaramevoluçãonacarreiraparatéc-nicos administrativos, contábeis, operacio-nais e assistentes de nívelmédio.O processo de implantação, que durousete meses e passou por sete etapas, foimarcado pela participação dos profis-sionais, por intermédio de representan-tes do Sindicato dos Trabalhadores deÁgua e Esgoto do Estado da Bahia —Sindae —, e pela abertura da diretoriada empresa em acolher questionamen-tos e rever decisões. Ao final do pro-cesso, 98% dos profissionais tiveramavanços em suas trilhas de carreira.

Novo Plano de Cargos, Salário
e Carreira

GRI-LA4, LA11 e LA12Emmaio de 2009, aEmbasa implantouumnovoplanodecargos,saláriosecarreiraquemudouoperiildoqua-drofuncionalprópriodaempresaemrelaçãoao enquadramento nas funções e posiciona-mento da carreira. A tabela salarial tambémfoi atualizada, após pesquisa salarial junto àsprincipaisempresasdesaneamentodopaís.Oplano teve seuprocessode construção ali-cerçado em informações estratégicas, funcio-nais emercadológicas, bem como na culturaorganizacional.Eleestabeleceudoiscargosam-plos:o“assistentedesaneamento”,paraoscar-gosdeníveisfundamental,médioetécnico,eo“analistadesaneamento”, paracargosdenívelsuperior. Com estes cargos contemplandotodas as funções (níveis fundamental/médio,técnicoesuperior)eáreasdeatuação(suporteeoperacional) daempresa, onovoplanodarámais ilexibilidadeemobilidadeàscarreiras.Antes do plano, cerca de 88%dopessoal denívelsuperiorseencontravanoestágioinicialda



Omenorsalário-basedatabeladaEmbasacor-respondeaocargodenívelfundamental,quere-presenta7,46%doquadroativodaempresa.A alta administração e os cargos geren-ciais recebem, a título de gratiiicação, umvalor iixo, estipulado pelo nível da fun-ção. Em 2009, este valor foi de R$ 11,13milhões, o equivalente a aproximada-mente 4,96% da folha de pagamento.
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Não existe diferença de salário-base entrehomens emulheres.
GRI-LA14Aestrutura salarial do plano decargos é constituída por classe e faixas sa-lariais que permitem o crescimento hori-zontal e trilhas de carreira que orientamocrescimento vertical. Estes requisitos nãofazem distinção de sexo, sendo, aplicadosequitativamente a homens e mulheres.
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CONCURSO PÚBLICOPara garantir o atendimento da amplia-ção dos serviços, foi preparado, em 2009,todooprocessodo concursopúblico reali-zado em fevereiro de 2010. Este processoseletivo vai propiciar a admissão de 2.271empregados em diversas funções na em-presa.
REMUNERAÇÃOOs proiissionais fazem jus ao anuênio, quecorresponde a 1% do salário-base, a cadaanotrabalhado,respeitandoolimitede40%.A distribuição de valores a título de resulta-dos é autorizadapeloConselhodeAdminis-tração e deiinida com base na realização demetas e objetivos estratégicos negociadosentreaDiretoriaExecutivaeoSindae,quere-presenta osproiissionais da empresa.A empresa possui Programa de Participa-ção nos Resultados—PPR—, vinculado aoSistema de Avaliação de Desempenho, quecorresponde ao alcance dasmetas corpora-tivas previstas no planejamento estratégicoepactuadascomtodosos setoresdaorgani-zação.A distribuição corresponde a um deter-minado percentual sobre a remuneração,iixo e igual para todos os empregados,com seu valor negociado em acordo cole-

tivo com o sindicato e com o conselho daadministração da Embasa.Alémdos beneiícios legais, a empresa pro-porciona aos proiissionais beneiícios quecontribuem com a segurança e conforto nosuprimentodesuasnecessidadesessenciais.
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Distribuição dos Resultados
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RELACIONAMENTOCOMOSINDICATO
GRI-LA4eHR5ArelaçãodaDiretoriaExecutivadaEmbasacomoSindicatodosTrabalhadoresemÁguaeEsgotonoEstadodaBahia—Sindae—temcomopremissabásicapriorizar,noqueforpossível,asdemandasdosproiissionais,ajus-tadasàmissãoevisãodaempresa,buscandodeformaéticaetransparenteassegurarosdireitoseconquistasdostrabalhadores.Na negociação do Acordo Coletivo de Tra-balho 2009 signiiicativos avanços forampactuados.Dentreeles:ampliaçãoda licençamaternidadede120para180dias, inclusão

deummembrodaComissãoInternadePre-vençãodeAcidente—Cipa—naComissãodeErgonomia e a estabilidade para os dire-tores e representantes sindicais de base,comgarantiadeempregosesaláriosatéumano após o iinal domandato.Nosdoisanosmaisrecentes,adiretoriaexecu-tivadaEmbasatemevoluídopara,alémdeserresponsável pelo gerenciamento do sanea-mentonoEstadodaBahia,implantariniciativaseprogramasqueobjetivamvalorizar seus tra-balhadores, investindona sua inclusão, saúde,segurançaeequidadedeoportunidades.
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Evolução dos beneVícios
mais relevantes propor-
cionados aos proVissio-
nais, inclusive aqueles
afastados por auxílio-
doença e aposentados
GRI-LA3
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Por intermédio da Fundação de AssistênciaSocial e SeguridadedaEmbasa—Fabasa—,entidade de previdência privada, a empresagarante aos proiissionais e aos seus depen-dentesacomplementaçãodebeneiíciospagospelaprevidência socialoiicial.A Fundação dispõe de dois tipos básicos deplano. O Plano de Beneiício Deiinido, que es-tabelece o nível do beneiício futuro, este com192participantes. EoPlanoMisto, quecontacom3.381 empregados. Neste, os beneiíciosconsiderados de risco-morte, invalidez edoença,porexemplo,sãoderesponsabilidadedaspatrocinadoras.

GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAS
GRI-LA10.LA11eLA12 A iniciativa2010-2011da"PolíticadeGestãoIntegradadePes-soas" propõe, em seu desdobramento, umredesenho da área de Recursos Humanos,buscandogarantirmaiororganicidadeàssuasfunçõeseposicionamentoestratégicodaUCE,enquantobraçoexecutivocorporativoparaasações socioeducativas e culturais, atuandocomoumpólo irradiadordealinhamentoes-tratégico,estruturandoemcadaCampusUCE,núcleosdeaprendizagemevivência,demodoa consolidar ummodelo de educação inclu-siva,extensivaatodoelodevalorempresarial.





positivos para o empregado, para a orga-nização e para a sociedade.Nos últimos três anos, foram investidos R$2,7milhõesemmaisde440milhorasdeedu-caçãocorporativavoltadaparaodesenvolvi-mento funcional e a atualizaçãoproiissional,diluídanosdiversosprogramasdaUCE.A proposta político-pedagógica daUCEuti-liza embasamento teórico da Gestão porCompetência, da Gestão do Conhecimento edaGestãoSocialnodesenvolvimentodePro-gramasExecutivosdeEducaçãoCorporativa,Processos Estruturantes de AprendizagemOrganizacional e Projetos Emergentes deQualiiicaçãoSocial, paraatuaçãoemtrêsnú-cleos/linhas: Contexto/Ensino, Cultura/Pes-quisaeCidadania/Extensão.
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A Universidade Corporativa da Embasa—UCE—é ummodelo de educação con-tinuada que contribui para o aperfeiçoa-mento pessoal e proiissional da empresa,com o objetivo de prestar serviços cadavez melhores à sociedade.A UCE forma proiissionais preparadospara o desenvolvimento e organizaçãoinstitucionais, utilizando modernas tec-nologias de ensino. Para isso, viabilizacursos, seminários, palestras, congressos,simpósios, visitas, encontros, fóruns,
workshops e treinamentos.Comprometida com a melhoria na quali-dade da política de abastecimento de águae de esgotamento sanitário, a Embasa, pormeio da Universidade Corporativa, trans-formou a sua área de Recursos Humanosnuma estrutura de educação, aprendiza-gem e desenvolvimento contínuos.Para alcançaros seusobjetivos, aEducaçãoCorporativa da Embasa se baseou em seisprincipais programas: Programa de Capaci-tação Técnica, Programa de Pós-Graduação,ProgramadeIdiomas,ProgramadeAcelera-çãoEscolar,ProgramadeAtualizaçãoProiis-sional eProgramaConheça nossa Empresa.Diversas práticas foram adotadas com ointuito de desenvolver o talento humanoe a capacitação, focando em resultados

Universidade Corporativa
da Embasa—UCE
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gemparavalorizaçãodocapital humanoedaproduçãointelectual(currículodinâmico,ban-cosdeinformações,detalentos,decompetên-cias,produções,deboaspráticaseoutros);
SISTEMAS DE RECONHECIMENTO: ava-liação funcional, avaliação demetas, parti-cipação nos resultados (PPR), programasde atualização proiissional (participaçãoem congressos, simpósios, intercâmbios eoutros), bolsas de idiomas e de pós-gra-duação, dentre outros.

Desenvolvimento de competências

MAPEAMENTODECOMPETÊNCIAS:PlanodeDesenvolvimentoporHabilidadeseCom-petências(PDHC),PropostaPolíticaPedagó-gica UCE/Plano de desenvolvimento decapacidadesorganizacionais,gerenciais, téc-nicas, sociais;
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CORPOO
RATIVA XECY: com foco em competênciasfuncio-nais/carreiras, e competências or-ganizacionais/perspectivas estratégicas,para o desenvolvimento proiissional einstitucional;
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM ORGAO
NIZACIONALXAOY: comfocoemcompetên-cias conversacionais e diretivas paradesenvolvimento de lideranças e equipes si-nérgicas;
PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL
XQSY: com foco em competências interpes-soais e relacionais para ações socioambien-taiscomvistasaodesenvolvimentohumano;
SISTEMADEGESTÃODOCONHECIMENTO
XGCY: dispositivos de Tecnologia da Informa-ção,daComunicaçãoedeEnsino-aprendiza-
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*Índice de Desenvolvimento de Pessoas —IDP: mede a
quantidade de horas de treinamento por empregado.

PROGRAMA
DECAPACITAÇÃO
TÉCNICAUPCT
GRI-LA10 Objetiva a educa-ção continuada de proiissio-nais e parceiros com foco emcinco vertentes: capacitaçãotécnica, desenvolvimento degestores, formação de instru-tores internos, auto-desen-volvimento (EAD) e inclusãoe atualização tecnológica.Em 2009, foram alcançadas29,98 horas de treinamentopor proiissional. O investi-mento total em treinamentofoi de R$1.078.038,00 envol-vendo pós-graduação, capa-citação técnica, aceleraçãoescolar, atualização proiissio-nal, idiomas, programa Co-
nheçaNossaEmpresaeoutros.
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PROGRAMADE SAÚDE E
SEGURANÇADOTRABALHO
GRI-LA6, LA8eLA9Coma ii-nalidade de promover a saúdee proteger a integridade doproiissional, a Embasa desen-volve um Programa de Quali-
dade de Vida no Trabalho —PQVT—, com iniciativas elabo-radas e implantadas por equi-pes auto-gerenciáveis. Estasações levam em conta o periilepidemiológico e de saúde dostrabalhadores e das condiçõesdo ambiente de trabalho.
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tiva induzidapelo ruído, estabelecendome-didaseiicazesparapreservaro trabalhador;
PROGRAMADEPROTEÇÃORESPIRATÓRIA
UPPR:prevençãoqueneutralizaacontamina-çãoocupacionalpormeiodasviasrespiratórias;
PROGRAMA Y: introdução do documento“Y” referenteà saúdeeàsegurançanosedi-tais de contratação de serviços;
PROGRAMA DE ERGONOMIA: diagnós-tico e recomendação de ações corretivasnos ambientes de trabalho. Foi implantadonasunidades regionais commaisde50milligações e/ou call center.

Além do PQVT, outros programas formaisdesaúdeocupacional e segurançano traba-lho foram implantados visando a valorizaras pessoas, a agregar valor aos processos eresultados e a promover condições de tra-balhomais seguras e saudáveis. São eles:
PROCIPA: apoio e acompanhamento sis-temático as Cipas;
HIGIENE OCUPACIONAL: avaliação dosambientes de trabalho e recomendaçõesde ações corretivas e proativas que pro-porcionam salubridade;
PROTEÇÃO INDIVIDUAL: gerencia-mento e controle dos equipamentos deproteção individual;
PREVENÇÃOAPRINCÍPIODEINCÊNDIO:assessoraedotaasunidadesdaempresadecondições técnicas para prevenção e com-bate a princípios de incêndio;
PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE SEGU>
RANÇAESAÚDENOTRABALHOUPISST:visitas técnicas de segurança e saúde noambiente laboral, identiiicando riscos e re-comendando ações corretivas;
PROGRAMADECONSERVAÇÃOAUDITIVA
UPCA: diagnósticoprecocedaperdaaudi-



A empresa conta com 137 colaborado-res participando das 25 Cipas que estãodistribuídas nos parques da capital, Re-giãoMetropolitana e nas 13 unidades re-gionais do interior do Estado.Em 2009, foram realizadas 131 palestrasvoltadas a disseminar a cultura da segu-rança e a auxiliar os gerentes e emprega-dos na realização de suas atividades deformapreventiva. Outra iniciativa foi o En-contro de Cipas — Encipa —, que contoucomapresença de 122 cipistas, que troca-ramexperiências e compartilharamasme-lhores práticas de saúde e segurança.
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A participação dos proiissionais nas deii-nições, implantação e acompanhamentodosprogramasdequalidadedevida, saúdee segurança é bastante efetiva. Desde oacordocoletivode2008, todososmembrosda Cipa são eleitos pelos trabalhadores.Em 2007, foi implantado o Serviço Espe-cializado em Engenharia Segurança e emMedicina do Trabalho — Sesmt — e em2009 a Brigada de Incêndio, o que impul-sionou a participação dos colaboradoresnas Comissões Internas de Prevenção deAcidentes — Cipas — e nos demais pro-gramas de segurança e saúde ocupacional.
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Indicadores relativos à segurança





ProgramaArte na Empresa (arte-educação):coral, teatro, esportes;
GRI 4,13 Convênios e Associaçoes com ins-tituições culturais: cinema, teatro, showsmu-sicais, Associação dos Técnicos Universitáriosda Embasa - ATUE
Rituais de integração, encontros e ventoscomemorativos: Semana do Meio Am-
biente, da Água,Dia da Embasa,Dia da
Secretária,DiaMundialdaMulher,DiadoNegro, São João, Natal, Semanada Saúde e Segurança/Sipat —SemanaInternadePrevençãodeAcidentesdoTrabalho;

Ações socioeducativas e culturais
GRI-LA10eLA11
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Programa Eficientes Especiais: Em 1985,numa parceria com o Centro de Surdos daBahia — Cesba —, a Embasa implantou oPrograma“EiicientesEspeciais”,pormeiodoqual a empresa oferece treinamento, opor-tunidade de inclusão social e aquisição derenda a deiicientes auditivos. Em agosto de2008, a parceria passou a funcionar emformadecontratação, trazendoosbeneiíciostrabalhistas e previdenciários previstos naConsolidaçãodasLeisTrabalhistas—CLT.Graças ao programa, 2,37% portadoresde deiiciência compõem o quadro de em-pregados ativos da Embasa.



Relacionamento comos ParceirosAEmbasa reconheceosproiissionaisdas empresas prestadoras de servi-çoscomoseusparceiros.Paraasse-gurar o aprimoramento dessesproiissionaisedesuascondiçõesde trabalho, bem como suaauto-estima e seu melhordesempenhocláusulascon-tratuais especíiicas garan-tem o cumprimento dasobrigações trabalhistas eprevidenciárias.OProgramadeAceleração
Escolar contempla muitosdessesproiissionais, promo-vendo a erradicação do anal-fabetismo até a conclusão dosegundo grau.

GRI-HR1eHR2
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15. Fornecedores:
Respeito à Cadeia de Valor

GRIHR1eHR2Umdospilaresquegarantemocompromissodaempresacomasus-tenta-bilidadeéobomrelacionamento comos for-necedores.Hoje,aEmbasacontoucom4.333fornecedores ativos no cadastro de supri-mentos, em 2009. São requisitos imprescin-díveis aos fornecedores da Embasa aqualidadedosmateriais ofertados, a pontua-lidadenaentregaeacompetitividadedospre-ços.
RESPEITO À LEGISLAÇÃOPor se tratar de uma empresa de economiamista, a Embasa, nas suas contratações o-be-deceaosprincípiosde legalidade, impessoali-dade,moralidade,publicidadeeaslegislaçõespertinentesaoprocessode licitação.Todo o processo de aquisição na Embasa énorteadapelaleinº8.666/93,desdeafa-sedeseleção e habilitação de fornecedores até agestãodosinstrumentoscontratuaisgerados.Cláusulas contratuais especíiicas sobrerespeito à legislação vigente, engenhariade segurança industrial, proteção aomeio ambiente e condições de trabalho



QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORESEm 2006, foi iniciado o processo de pré-qualiiicação para seis fornecedores estraté-gicos, objetivando garantir a qualidade dosprodutos. Já em 2009, foi totalizado o nú-mero de 50 empresas pré-qualiiicadas peloDepartamentodeSuprimentosdaEmbasa.

Exige-se que os fornecedores apresen-tem declaração de que não empregammenores de 18 anos em trabalhos no-turno, perigosos ou insalubres, nem me-nores de 16 anos, exceto aquelesmaioresde 14 anos contratados como aprendizes.O marco regulatório do setor de sanea-mento básico (Lei 11.45/07) insere a em-presa emumambiente emque as práticascomerciais devem levar em consideraçãoos ditames da legislação de defesa da con-corrência, especialmente a Lei 8.884/94.
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MELHORIADOPROCESSO
DECONTRATAÇÃONossos fornecedores são agrupados portipo dematerial. Em 2007, com ameta deampliar a competitividade entre os forne-cedores, contratar de forma transparente,rápida, eiiciente e com menor custo, foiimplementado o sistema de compra atra-vés do Pregão Eletrônico (leilão reverso).Durante o ano de 2009, foram realizados997 pregões eletrônicos, no valor contra-tado de R$121.848.362,60.O grande desaiio da área de suprimentosem 2009 foi reduzir o prazo de aquisiçãode materiais, num momento singular daempresa, quando ocorreu um incrementoexponencial do número de solicitações decompras em funçãodos investimentos nos

sistemas críticos, as obras doProgramade
Aceleração do Crescimento — PAC —, doGoverno Federal, e a centralização dascompras de toda empresa no Departa-mento de Suprimentos. O prazo médio deaquisição reduziu de 120 para 103 dias.
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O cadastramento dos fornecedoresna Embasa funciona por intermédioda Secretaria de Administração doEstado da Bahia — SAEB —, queemite Certiiicado de Registro Ca-dastral (CRS) para aquelas empre-sas que atendem a todos osrequisitos exigidos na legislação delicitações e contratos da adminis-tração pública.
GRI HR 6 e HR7 Na fase de apre-sentação da proposta, os fornece-dores formalizam o compromissode atender às legislações pertinen-tes, às condições gerais de forneci-mento e ao inciso XXXIII do art. 7ºda Constituição Federal relativo à
Proteção ao Trabalho Infantil.Desde a participação no processolicitatório até a entrega do mate-rial, nossos fornecedores são ava-liados quanto à competitividade,qualidade do produto, prazo de en-trega, atendimento e pós-venda.





16. Comunidade: Respeito às Diferenças
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GRI SO5 EN4, EN5, EN7 e EN10 A açãoempresarial é de grande importânciapara a promoção do desenvolvimento co-munitário. Em parceria e cooperaçãocom associações e organizações não go-vernamentais, a Embasa procura respei-tar as diferenças, investindo tecnologiassociais adaptadas ao contexto social.São diretrizes estratégicas para o traba-lho comunitário: o alinhamento com po-líticas públicas locais; diagnóstico clarode necessidades das comunidades; utili-zação da educação como fator de trans-formação; constantemonitoramento dosresultados; incentivo à apropriação doprojeto por parte da comunidade.Em consonância com os Objetivos deDesenvolvimento doMilênio—ODM rea-lizamos projetos junto às comunidadesque atendem, principalmente, ao objetivo
7: Qualidade de vida e respeito ao meio
ambiente; as práticas têm como linhas deatuação a educação ambiental, a preser-vação domeio ambiente, uso sustentáveldos recursos hídricos, combate à polui-

ção e ao desperdício e apontam caminhospara assegurar água de boa qualidade eem quantidade suiiciente para o desen-volvimento e a qualidade de vida dasatuais e futuras gerações.
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3. Programa Brasil Sorridente: em de-senvolvimento desde 2007, instaura asações do Programa de Educação emSaúde e Mobilização Social junto às po-pulações das áreas contempladas com oPrograma; desta forma, sensibiliza amui-tos da comunidade para a percepção daimportância da água iluoretada, na pre-venção da cárie dental. Em 2009 forambeneiiciadas 6.736 pessoas.

Total de investimento: 127milhões e 478mil reais (fonte: planilha ibase, item 3).

1. ComMais Água: promove o gerencia-mento do controle, redução das perdasde água e do uso eiiciente de energia elé-trica em sistemas de abastecimento deágua com a atuação interdisciplinar daárea social e de engenharia, desenvolveuma gestão participativa com intensamobilização social da população usuária.Em 2009, na unidade de Ilhéus, foram16.827 beneiiciados.2. Combate à Dengue: a empresa atuoufortemente na Campanha de Combate àDengue, em convênio com a Secretaria deSaúde—SESAB disponibilizando recursosna ordemdeR$ 600.000,00 para aquisiçãodecapasparaproteçãodereservatóriospo-pulares. Realizou campanha interna de vo-luntariado utilizando-se da arte-educaçãoe, em parceria com os centros de zoonose,realizou faxinaçosemsuasunidades,mobi-lizando sua força de trabalho para atuaremvoluntariamentenaCampanhadeCombateà Dengue. Promoveu ações comunitárias efechou o ano em terceiro lugar no rankingestadual entre os órgãos que mais desen-volveram ações de combate àDengue.
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4. Projeto EmbasanaEscola: desenvolverações socioeducativas nas escolas, aiim deque, cadacidadãocompreendaoseupapelesua responsabilidade comos processos e asdinâmicascaracterísticasdoMeioAmbiente.Promover umenvolvimento dos estudantesnasatividadesdeconscientizaçãoambiental,visando transformar amaneira de pensar eagirpara torná-losmultiplicadoresda causaambiental. Este projeto abarca todas as uni-dades regionais daEmbasa.5. ProjetoFormaçãoContinuadadeMulti-
plicadores Ambientais: formar multiplica-

dores para atuarem na realidade socioam-biental de forma comprometida com a suavida e da comunidade. Este projeto com-preendeprofessoreseagentesdesaúde.Qua-tro unidades da Embasa aplicaramo projetoem2009.6. ProjetodeEducaçãoAmbientalemsa-
neamento—AmpliaçãoeNovosSistemas:apresentar a todos das comunidades bene-iiciadascomampliaçõesou implantaçõesdeSAA ou/e SES, os serviços prestados pelaEmbasa, bemcomoorientar sobrea impor-tância e racionalização da água tratada, co-leta e tratamento dos eiluentes domésticos.



cio de materiais na empresa evitando im-pacto nocivo aomeio ambiente, através dodescarte e reciclagem de resíduos.

110

7. ProjetodeEducaçãoAmbientaleMobi-
lização Social em Saneamento—SistemaCrítico: estabelecer ações de educação am-biental emobilização social, paralelo àsme-lhorias operacionais no que se refere aossistemas críticos, visando sensibilizar as par-tes interessadas em busca da otimização doserviçode abastecimentode água. Forambe-neiiciadas em 2009, 117.275 pessoas com aatuaçãodasunidadesregionaisdaONedaOS.8. ProjetodeRecomposiçãodeMatasCi-
liares: implantarumprogramadeaçõesam-bientais para a proteção e/ou recuperaçãodamata ciliar do rio utilizadopara abasteci-mentopúblicodomunicípio, a iimdegaran-tir, a boaquantidade equalidadeda águadomanancial. Foram resultados alcançados: arecuperaçãode1hectare;apreservaçãode2hectares; expansão do projeto para outroscinco municípios da Superintendência Sul.Forambeneiiciadas3.959pessoas.9. Campanhaadoteumcopo:sensibilizaroscolaboradores da importância da adoção docopo, atravésdasubstituiçãodousodecoposdescartáveisporcanecasindividuaisduráveis.10. Coleta seletiva: sensibilizar a força detrabalho interna no combate ao desperdí-



intercorrênciasnasredesdedrenagemees-gotamento. Esse programa contempla pa-lestras educativas para as comunidades,fortalecimento de parcerias com a DefesaCivil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Epi-demiológica, Coelba, Limpurb e Sucomalémdevisita técnica para identiiicaçãodeproblemas e realização de correções nasredes de abastecimento de água e de esgo-tamento sanitário.
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11. Campanhas de Solidariedade: sensi-bilizar os colaboradores para a prática dovoluntariado, atravésdaarrecadaçãodedo-nativos às instituições iilantrópicas.12. OperaçãoChuva: realizarparceriacomaDefesaCivil itinerante,para juntosrealizaraçõesdecaráterpreventivo, nasáreasdaci-dadeconsideradasderisco.Preveniraocor-rência de desabamentos de encostas e





Paracumprimentodesteeixoserãorealiza-das:reuniãopública,visitasdearticulaçãodeparcerias, reunião de validação do Mapea-mento/DiagnósticoePlanodeTrabalho, for-mação da Comissão de Acompanhamentodas intervenções e reuniões comunitárias.
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13. Trabalho técnico Social: os projetosvisam estimular e sensibilizar o públicode interação em participar das discus-sões sobre as questões socioambientaislocais e acompanhar o desenvolvimentodas intervenções iísicas.Os projetos estão fundamentados naconcepção sistêmica. A proposta paraexecução dos projetos contempla umconjunto de elementos subseqüentes einterdependentes que buscam alcançaros objetivos do presente trabalho e estãoestruturados emquatro eixos, sendo eles:
Eixo I — PlanejamentoContempla as atividades deMapeamento/DiagnósticoeelaboraçãodoPlanodeTraba-lho.Estasatividades têmcomoobjetivosub-sidiar a direção a ser seguida para alcançarosresultadosdesejados, atravésdoconheci-mento da realidade local e do estabeleci-mentode estratégias para o alcancedestes.
Eixo II — Fomento à Participação Co-
munitária e Articulação de ParceriasVisa estimular e sensibilizar o público deinteraçãoaparticipardasdiscussões sobreas questões socioambientais e acompa-nhar o desenvolvimento das intervençõesiísicas e socioambientais.
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Eixo III— Educação Ambiental
e Comunicação SocialEste eixopretende sensibilizar o público deinteraçãosobreasquestõesambientaislocaise a capacitação de agentes de saúde, profes-soreselideranças.Serãorealizadaspalestras,oiicinas, formação e acompanhamento demultiplicadores.

EixoIV—Mobilizaçãosocialparaadesão
ao sistemadeEsgotamento sanitárioObjetivasensibilizareesclarecerapopulaçãoatendidaaaderiraoSistemadeEsgotamentoSanitário.Paraalcançarosresultadosespera-dosporeste eixo serão realizadasvistas e re-visitasdomiciliares.Em2009 forambeneiiciados 555mil e 106pessoas,alémde290proiissionaisenvolvidos.





AEmbasa opera 403 sistemas.O saneamento básico no Brasil tornou-se prioridade do Governo Federal, ga-nhando maior destaque a partir de 2007,com a regulamentação do setor, por meioda Lei nº 11.445/07—LeiNacional de Sa-neamento Básico —LNSB — e o lança-mento do Plano de Aceleração doCrescimento—PACSaneamento, quedes-tinouR$40bilhõespara investimentos até

17. Governo e Sociedade:
Respeito e Transparência
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GRI4.9e4.12 eSO5AEmpresaBaianadeÁguas e Saneamento S.A. — Embasa — éumasociedadedeeconomiamistade capi-tal autorizado, pessoa jurídica de direitoprivado, tendo como acionista majoritárioo Governo do Estado da Bahia. Este go-verno possui 99,64% das ações da em-presa. Já a Secretaria de DesenvolvimentoUrbano é o órgão responsável pelo acom-panhamento das atividades da empresa.A Embasa, como executora da política deabastecimentodeáguaeesgotamentosani-táriodoEstado, focaasuaatuaçãonasprio-ridades de governo deiinidas dentro doPrograma Água para Todos, que busca auniversalização dos serviços de abasteci-mento de água e esgotamento sanitário,atendendo, prioritariamente, a populaçãourbanadesuaáreadeconcessão,bemcomouma considerável parcela da populaçãorural localizada na periferia das localida-des urbanas e, principalmente, dispersaao longodos diversos sistemas integrados.



cial e Combate à Pobreza — SEDES —, asquais executam ações de abastecimento deágua, esgotamento sanitário, barragens,perfuração de poços, construção de cister-nas e melhorias sanitárias nas áreas ur-banas e rurais do Estado, aproveitando avocação histórica de atuação e todo o po-tencial especíiico de seus órgãos execu-tores, Embasa, Companhia de EngenhariaRural da Bahia—Cerb—, Companhia deDesenvolvimento e Ação Regional —CAR, Companhia de Desenvolvimento Ur-bano— Conder, Centro de Recursos Am-bientais - CRA e Instituto de Gestão dasÁguas e Climas— Ingá.
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O Governo da Bahia, seguindo namesmalinha, está implantando uma nova formade fazer política de saneamento básico noEstado, considerando-o como instrumentode promoção da saúde e priorizando oatendimento às camadas mais pobres dapopulação, que não têm acesso aos servi-ços de saneamento básico.CriouoProgramaÁgua para Todos—PAT—, comrecursosdemaisdeR$2,1bilhões,visando levar água de qualidade à popula-ção baiana, principalmente para quem re-side em municípios do semi-árido e nazona rural, e elevar os níveis de coberturade esgotamento sanitário em função dosbaixos indicadoresencontradosnoEstado.O PAT foi elaborado de forma articulada eintegrada pelas Secretarias de Estado queplanejam e desenvolvem ações de sanea-mento, ou seja, a Secretaria de Desenvolvi-mento Urbano — Sedur —, Secretaria doMeio Ambiente — Sema—, Secretaria doPlanejamento— Seplan, Secretaria do De-senvolvimento e Integração Regional —Sedir e Secretaria de Desenvolvimento So-





fazer Convênio deCooperação comosmu-nicípios e apoiá-los na elaboração dos pla-nos municipais. Regulamentou o Art. 229da Constituição do Estado que trata doConselho Estadual de Saneamento, pormeio da Câmara Técnica de SaneamentoBásico doConselho das Cidades, que assu-miu as prerrogativas do Conselho. Foicriada a Comissão Reguladora dos Servi-ços de Saneamento Básico —Coresab —,sendo esses, instrumentos fundamentais evinculantes para que a Embasa possa re-novar os contratos atuais e iirmar novosContratosdeProgramacomosmunicípios.Desta forma, a Embasa está cumprindo asmetasestabelecidasnoProgramaÁguapara
Todose, comisso, levandoqualidadedevida,melhoria das condições de saúde e de salu-bridade ambiental, resgatando a cidadania,contribuindo para a geração de emprego erenda e para o desenvolvimento regional,social, ambiental e econômico doEstado.
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ParaadaptaroEstadoàpolíticanacional,ogo-vernosancionouaLeinº11.172,de1º/12/08,que institui princípios e diretrizes da PolíticaEstadual de Saneamento Básico. Importanteressaltar que a Bahia serve de exemplo. É oprimeiro Estado da Federação a implantar asuapolítica, apósaediçãodaLNSB.O exemplo também se dá na forma de-mocrática como foi construída, contandocom a participação de mais de 2.000 pes-soas, em16audiências públicas realizadasem todo o Estado, sendo submetida à con-sulta pública na internet, discutida na Câ-mara Técnica e no Conselho Estadual dasCidades, onde recebeu diversas contribui-ções e, iinalmente, foi aprovadapor unani-midade na Assembleia Legislativa daBahia.A lei, agora em vigor, elaborada dentro dasdiretrizesdaLNSB,reconheceosaneamentobásico como serviço essencial, direito detodos e dever do Estado, e a sua universali-zação passa a ser um compromisso de go-verno, alémdisso, coloca comoumdos seusprincípiosofortalecimentodaEmbasa,comoa principal executora dessa política e com amissãodeviabilizaroacessoaosserviçospú-blicos de abastecimento de água e de esgo-tamento sanitário.A citada lei também autorizou o Estado a





UniversalizaçãoAuniversalizaçãoestá inscritanamissãodaEmbasa,que temconcentradoseusesforçosparaasuarealização. NosétimoObjetivodeDesenvolvimentodoMilênio, pactuadopeloBrasil e vários outros países, voltado para asustentabilidade ambiental, a redução pelametade da população mundial das pessoassemacessoaáguatratadaecondiçõesdesa-lubridadeambientaléumadasmedidasquedevemser tomadaspelos governos.
Programa Água para TodosO ano de 2009 foi marcado por impor-tantes obras executadas demelhoria, am-pliação e implantação de sistemas deabastecimento de água e esgotamento sa-nitário pela Embasa. A participação daempresa no Programa Água para Todostotalizou 327 ações: 121 concluídas, 116em andamento e 89 em licitação.Os recursos captados para a realiza-ção destas ações, até dezembro de

18. Os Principais Programas da Embasa:
Manutenção e Ampliação
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2009, resultaram num montante de R$2,45milhões. O número de ligações de águaedeesgotoultrapassouametadeiinidaparao ano, beneiiciando 1,45milhão de pessoas,103.602 ligações de água e 52.725 ligaçõesde esgoto.As ações deste programa do Governo daBahia vem contribuindo para o cresci-mento dos indicadores sociais cuja ten-dência é a melhoria contínua, na medidaem que muitos investimentos têm previ-são de conclusão até 2011.Esteéumdosmaioresprogramasdesanea-mento do Brasil, por sua abrangência e pro-moçãodedesenvolvimentosocial.Seuobjetivoprincipal é garantir o direito humano funda-mentaldeacessoàáguadequalidadeemam-biente salubre, nas cidades e no campo,priorizandoascomunidadesdebaixarenda.O compromisso da Embasa com a univer-salização, uma das principais diretrizes daPolíticaEstadualdeSaneamentoBásico,easmetasdoProgramaÁguaparaTodos levouaempresa a redeiinir sua missão, visão e va-lores,bemcomooplanejamentodeseusob-jetivos e processos, adequando-os aosobjetivosemetaspropostaspeloprograma.A expansão e qualiiicação dos serviços, abuscapelasustentabilidade iinanceiraeam-biental e o fortalecimento institucional tor-naram-seosprincipais focosdaorganização.
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Melhoria e Expansão dos Serviços

AÇÕES CONCLUÍDAS EM 2009:

Esgotamento em Rio de Contas — Coma conclusão do sistema de esgotamentosanitário, na cidade de Rio de Contas, foiiniciado o processo de retirada dos pon-tos de lançamento de esgotos domésticosna bacia do rio Brumado, por meio dainstalação das ligações intradomiciliares.O rio Brumado é um manancial de abas-tecimento humano de vários municípios

da região de Brumado e suas cachoeiras ecascatas são uma atração turística paraos visitantes de Rio de Contas. O investi-mento foi de R$ 5,6milhões e 3,7mil pes-soas foram beneiiciadas.
Feira de Santana—Em convênio com aPrefeitura, foram implantadas redes co-letoras de esgoto para atender 12,9 milpessoas nos bairros da periferia: Galiléia,Baraúna, Chácara São Cosme, ConjuntoCentenário, Conjunto Milton Gomes, Jar-dim Acácia e ruas Pedro Suzart I e II.
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Água suBiciente em Rio do Pires —A im-plantação do sistema de abastecimento deáguamelhorouascondiçõesdevidadosmo-radores da cidade, que antes não contavamcom um fornecimento regular de água tra-tadanoperíododeseca.UminvestimentodeR$2,32milhõesresolveuoproblemaebene-iiciou cercade5mil pessoas.
Barragem de Cristalândia —O investi-mento de R$ 28 milhões, para a constru-ção de uma barragem com capacidade deacumulação de 16,7 milhões de metroscúbicos de água do rio de Contas, garan-tiu água de qualidade e em abundânciapara cerca de 60mil sertanejos da regiãode Brumado, onde ocorrem longos perío-dos de seca.
Mais água para Uauá—Aduplicação deuma adutora aumentou a quantidade deágua tratada fornecida a cerca de 2,4 milhabitantesdeUauá, acabandocomosufocodos longos períodos sem água na torneira.
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Antônio Gonçalves — Em novembro,cerca de 9 mil habitantes deste municí-pio da região de Senhor do Boniim co-meçaram a receber água de qualidade naporta de casa. A Embasa investiu R$ 3,1milhões para implantar rede distribui-dora em localidades que não contavamcom o serviço de abastecimento e am-pliar o atendimento na sede municipal.
Itiúba e Quijingue — Nos dois municí-pios, tambémda região de Senhor doBon-

iim, a implantação de redes distribuidorasnas localidades de Cacimbas, Caldeirãozi-nho, Lagoa dos Cágados, Lagoa do Junco,Espanta Gado e Pedrento. Levou água tra-tada e canalizada para pequenas comuni-dades do semiárido.
Ipirá —Ampliação de adutora aumentoua oferta de água no município, regulari-zandoo fornecimentopara4,4mil pessoas.O investimento, com recursos próprios, foide R$ 567mil.
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Muritiba, Maragogipe, Vera Cruz, Itaparicae Feira de Santana.
Salvador—Nacapitalbaiana,oGovernodoEstado, através da Embasa, está investindoR$ 722,1 milhões em obras de melhoria eexpansãodos serviçosdeabastecimentodeágua e esgotamento sanitário.A maioria dos recursos, R$ 609,3 mi-lhões, foi destinada à ampliação do índicede cobertura do esgotamento sanitário.Graças a estes investimentos, iniciadosem 2007, o índice de atendimento subiude 67% para 82%. A estrutura que estásendo ampliada terá capacidade paraatender a 90% de Salvador.

ImportantesProjetosemAndamento

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de despoluição da Baía de
Todos os Santos—Quatorze cidades naáreade iniluência daBaía deTodosos San-tos e do rio Paraguaçu estão recebendoobras para ampliar a cobertura de atendi-mento do serviço de esgotamento sanitá-rio. O valor do investimento é de R$ 292,5milhõese temconclusãoprevista em2011.As cidades, excetuando Salvador, são: Can-deias, Simões Filho, São Francisco doConde, Madre de Deus, Santo Amaro, Ca-choeira, São Félix, Nazaré, Cruz das Almas,



No sistema integrado de abastecimentode água de Salvador, estão sendo investi-dos R$ 112,3 milhões, só de recursos doPrograma de Aceleração do Crescimento— PAC —, para regularizar o forneci-mento em áreas críticas da cidade.
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Em 2010, o Sistema de Disposição Oceâ-nica Jaguaribe—SDO—, do qual faz parteo emissário submarino da Boca do Rio, es-tará concluído e entrará em operação. OSDO Jaguaribe dará destinação adequadaaos esgotos coletados emLauro de Freitas,nasnovasbaciasdeesgotamentoqueestãosendo construídas, na região deÁguas Cla-ras, CambunaseTrobogyeemalgumasba-cias já existentes que estão em ampliação.Também em2010, será iniciada a implan-taçãodo interceptordaAv.Paralela,umaex-tensatubulaçãoquetransportaráosesgotoscoletadosemLaurodeFreitas atéoemissá-riodaBocadoRio, e a implantaçãodeesgo-tamento sanitário em Lauro de Freitas, uminvestimentodeR$170milhõesquevaibe-neiiciar cerca de 200mil pessoas.
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Feira de Santana—Aampliação das baciasdeesgotamentosanitáriodoJacuípeedoSubaétantofazempartedoprogramadedespoluiçãodaBaíadeTodososSantos,comotambémdosinvestimentosnecessáriosparaelevaroíndicedecoberturadoserviçoe, consequentemente,os indicadores de saúdedomunicípio. O totaldoinvestimentoédeR$95,2milhõesevaibe-neiiciarcercade153milpessoas.
Camaçari—Aampliaçãodosistemadees-gotamento sanitárioda sedemunicipal, uminvestimento de R$ 64milhões, vai beneii-ciar85milpessoas, assimcomovaipromo-ver a despoluição do rio Joanes,manancial,junto com o rio Ipitanga, responsável por40%doabastecimentodeSalvador.Naorladomunicípio, a implantaçãodesistemasdeesgotamento em localidades como VilaSauípe, Itacimirim, Guarajuba e MonteGordosãoaçõesvisandoamelhoriadaqua-lidade de vida de habitantes e turistas quevisitam as belas praias do Litoral Norte.
Vitória da Conquista—Aampliação do sis-tema de esgotamento sanitário de Vitória daConquista acelerou o ritmo de assentamentoderedescoletorasem2009.Ovalordoinvesti-mentoé deR$81,9milhõeseonúmerodepes-soasbeneiiciadaséaproximadamente105mil.
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Guanambi —A Embasa está implantadoum sistema para coletar, tratar e destinaradequadamente os esgotos domésticos de60%da área urbana da cidade, o que equi-vale a cerca de 42,5 mil pessoas beneiicia-das. O investimento é de R$ 36,8milhões.
Jequié — As obras de ampliação do ser-viço de esgotamento sanitário, com re-cursos do PAC Saneamento, vão garantirum atendimento de quase 100%. O in-vestimento é de R$ 10 milhões e vai be-neiiciar 12,5 mil pessoas.
Paulo Afonso—Aimplantação do sistemade esgotamento sanitário da sede munici-pal é uma obra que vai contribuir para adespoluição do rio São Francisco, elimi-nando os pontos de lançamento de esgotosna redededrenagempluvial e diretamenteno leito do rio. O investimento é de R$ 59,8milhões e vai atender cerca de 90 mil pes-soas.
TeixeiradeFreitas—AEmbasa começou,em 2008, a implantação de um sistema deesgotamento sanitário para atender osbairros do subúrbio. O investimento deR$10,6 milhões estava praticamente con-cluído no iinal de 2009. Uma 2ª etapa de

ampliaçãoprevista para2010, teveR$75,7milhões liberados pelo BNDES. As duasetapas, quando concluídas, vão beneiiciarcerca de 116mil pessoas.Barreiras –Recurso doBNDESda ordemdeR$ 78,4 milhões foi liberado em setembroparaaampliaçãodosistemadeesgotamentosanitário da sedemunicipal. O investimentovai beneiiciar 122mil pessoas.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LigaçãodabarragemdePedrasAltasao
Sistema Integrado de Abastecimento de
Água do Sisal—Iniciada a construção daestrutura que vai interligar a barragem dePedras Altas ao Sistema Integrado deAbastecimento de Água do Sisal, que vaigarantir a distribuição de água de quali-dade para cerca de 172 mil pessoas abas-tecidas atualmente com a água salinizadada barragem de São José do Jacuípe. O in-vestimento de R$ 59,3 milhões, com con-clusão prevista para 2011, vai beneiiciar apopulação de 114 localidades de 20muni-cípios e 12 sedesmunicipais do semiárido.
PedroAlexandre—Iniciadaobradeamplia-ção do Sistema Integrado de Abastecimentode Água de Pedro Alexandre para atender asedemunicipal e as localidades de LagoaEs-condida,LagoadoMato,MalhadaNova,LagoadosPorcos ePontada Serra. Aobra vai bara-tearoscustosdeproduçãodeáguaparaabas-tecer a população domunicípio. Atualmente,a Embasa compra água da Companhia Esta-dual de Saneamento de Sergipe—Deso—paraatenderademanda local.
Jacobina, Caem e Saúde — Os três mu-

nicípios, através da Embasa, estão rece-bendo o investimento de R$ 30,5milhõespara a construção de um sistema inte-grado de abastecimento de água com cap-tação na barragem de Pindobaçu. Com aconclusão da obra, cerca de 118 mil pes-soas não sofrerãomais com as constantesocorrências de falta d'água devido àpouca oferta hídrica dos atuais manan-ciais utilizados pela empresa.
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Melhoria Operacional

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

GRI EN4 A matriz energética da Embasaé constituída exclusivamente de energiaelétrica, e não está previsto a curto prazo,outras fontes alternativas, salvo expe-riências com objetivos didáticos.Os sistemas de esgotamento sanitárioinsinuam uma excelente oportunidade,uma vez que a Embasa aumentou signiii-cativamente a cobertura dos serviços.Embora o uso de emissários submarinosnão proporcione o insumo necessário àco-geração, existem lagoas de estabiliza-ção e digestores em fase de implantação,que poderão representar, no futuro pró-ximo, uma vertente importante.Osestudosparainserçãodeunidadesconsu-midorasnomercadolivredeenergiaapresen-tavamperspectivasinteressantes,mastivemoscomofatoresrestritivos, aabstraçãodos15%dedescontosaque fazemjusas concessioná-riasdosaneamentoclassiiicadascomoserviçopúblico,nahipótesedemigraçãodomercadocativo para o livre, e o aclive dos preços deenergiaprevistosparaosanos2010/2011.

GRI EN5 A capacitação do corpo técnicoda empresa traduziu gestão eiiciente deenergia elétrica e projetos especíiicos deeiicientização energética, que arrefecerama irreversível necessidade de aumento deconsumo energético, devido ao envelheci-mento dos equipamentos, crescimento ve-getativo, expansão dos serviços de água eesgoto com incremento das unidades con-sumidoras de energia e aumento tarifárioanual da Coelba.ConformedivulgadopeloOperadorNacio-nal do Sistema Elétrico—ONS, o aumentodeconsumonopaís, em2009, foide12,1%,com previsão de crescimento de 7,4%, em2010.AEmbasaevoluiu2,9%nosegmento.Registramos em2009, acréscimos na pro-duçãodeáguade2,14%,nonúmerodeuni-dades consumidorasdeenergiade4,2%,osconsumos de energia tiveram um aclive de2,9%;entretanto,osdesembolsoscomener-gia declinaram 0,34%, o custo unitário e adespesa com reativos decresceram, respec-tivamente, 3,3% e 0,45%, enquanto o Con-sumoEspecíiico—CEevoluiuem0,26%emrelaçãoa2008,mantendo-senomesmopa-tamarde2007,comopodeserobservadonodemonstrativo a seguir:
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GRI 1.2 e 4.11 Com + Água—ExperiênciapilotodoProgramadeModernizaçãodoSetor
Saneamento em dez companhias estaduaisde saneamento, coordenada peloMinistériodasCidades, foi implantadapelaEmbasa em2007,nobairro Ilhéus II, nacidadede Ilhéus,paracontrolarperdasdeáguanarededistri-buidora ena casadosusuários. Comosbonsresultados, transformou-se em programacorporativo. Em agosto de 2009, de acordocom pesquisas feitas pelo Ministério das Ci-dades,aEmbasaiicouem1ºlugarnoquesitomobilização social doCom + Água.Em Ilhéus, a continuidade do programacontemplou os bairros Nossa Senhora daVitória, Teotônio Vilela, Savóia, SãoDomin-gos, SãoMiguel e Barra e os resultados de-monstraram que, no controle de perdas de

água, medidas operacionais e mobilizaçãosocial devemandar demãos dadas.AbemsucedidaexperiênciadoCom+ÁguadeIlhéusfoireplicadanascidadesdeNazaré,Paramirim,Ubaitaba,Ubatan, ItamarajueLi-vramento de Nossa Senhora. Os resultaramsó serãovisíveis no relatóriode2010.OCom+Águaatuabaseadoemnovesubpro-jetosparareduçãodeperdas:MacromediçãoeAutomação,SistemaCadastralTécnicoeMo-delagem Hidráulica, Controle e Redução dePerdasReais,GestãodoUsodaEnergia, Con-troleeReduçãodePerdasAparentes,Sistemade Planejamento, Instâncias Participativas,ComunicaçãoSocial eEducaçãoeCultura.Pormeio do Com + Água, a Embasa forta-lece os propósitos do controle de perdasde água e uso eiiciente de energia elétrica.

Fonte: Sistema Comercial Integrado, Embasa
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ampliação e melhoramento de infraes-trutura e de treinamento, num esforçopara reduzir 27,4 litros por ligação/dia.
Adutora Barragem Santa Helena/Pólo
Petroquímico — Implantação de umaadutora de 10,8 quilômetros, ligando acaptação de água da barragem Santa He-lena à unidade de insumos básicos daBraskem, no Pólo Industrial de Camaçari.A tubulação foi a forma encontrada deevitar que, no Verão, a queda do nível dabarragem Joanes II, por conta do alto ín-dice de evaporação, comprometa o for-necimento regular de água em 40% dasáreas ocupadas da capital baiana.

GRI 1.2 e 4.11 Programa de Desenvolvi-
mento Operacional—AEmbasa encerrou oano de 2009 trabalhando na elaboração eimplantaçãodesteprogramaparacumpriroobjetivodereduzirperdasdeáguaeconser-varosrecursoshídricos.Pensadopararedu-ziro índicedeperdasdeáguapor ligaçãodoatualpatamarde296,7 litrospor ligação/diapara250 litros por ligação/dia até 2013.As ações realizadas para a implementaçãodo programa foram a aquisição de hidrô-metros, para manutenção e ampliação doparque de micromedição atual, e a instala-ção de novosmacromedidores de vazão.Para 2010, o plano de tabalho está con-centrado no seguimento das ações de



outras ações, dar apoio técnico àPrefeiturade Salvador na elaboração do Plano Muni-cipal de Saneamento e negociar os termosdo futuro Contrato de Programa, que atri-buirá àEmbasaaprestaçãodos serviçosdeágua e esgoto da capital baiana.
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RELAÇÃO COMMUNICÍPIOSA Lei Nacional de Saneamento Básico (n°11.445 e 5 de janeiro de 2007), determinaque a titularidade dos serviços é dosMuni-cípios e a Lei Estadual de Saneamento Bá-sico (n°11.172de1°dedezembrode2008)estabelece o conceito de gestão comparti-lhada entre Estado eMunicípios.AEmbasa, diantedasduasdeterminações,estabeleceuagestãodorelacionamentoen-tre a Embasa e os Municípios baseada naaberturaparaodiálogo.Umaassessoria foiespecialmente criada para acolher os plei-tos das municipalidades nas quais a Em-basa já presta seus serviços e naquelasinteressadas em contratar a empresa.Um relacionamento construído com aco-lhimento de pleitos, aproximação, transpa-rência e foco na universalização começou adar resultados concretos para a sociedadeem dezembro de 2009, quando o Governodo Estado, a Prefeitura de Salvador e a Em-basa assinaram um convênio de coopera-ção, formalizando a gestão associada daprestação dos serviços públicos de sanea-mento pelos dois entes federativos.O documento estabeleceu a criação deuma comissão paritária, com representan-tes da Prefeitura e da Embasa para, entre



escopo os processos Finanças e Controla-doria; Suprimentos (materiais e serviços);RecursosHumanos, incluindosaúde,medi-cina e segurança do trabalho; Projetos eObras; Gestão da Manutenção e Informa-ções Gerenciais, englobando planejamentoempresarial e portalweb.Os resultadosesperados, apósa implantaçãodosistema,previstaparajunhode2011,são:oaprimoramentodagestãoesuporteadequadoaoprocessodecisório;integraçãoeotimizaçãodos processos; acesso fácil, imediato e coniiá-vela informações iinanceirasecontábeisere-duçãode custosoperacionaisdosprocessos epossibilidadedeauditoriadosmesmos.
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FORTALECIMENTO INSTITUCIONALO fortalecimento institucional é impres-cindível para o cumprimentodos objetivosestratégicos da empresa e vem sendo con-quistado a cada ano. Entre as ações reali-zadas neste sentido, merecem destaque:1—AcontrataçãodaconsultoriaFundaçãoInstitutodeAdministraçãoFIA—USPparapromovero fortalecimento institucional, in-cluindo a preparação dos corpos diretivo,gerencial e funcional, pormeiodacapacita-çãona ferramentaBalanced ScorecardeemGestãodeProjetosCorporativoseSetoriais,com autonomia dos líderes de projetos.2—Aconcepção,processodeconsultapré-via e aprovação junto ao BNDES e licitaçãodoProjeto Integração, uma iniciativa estra-tégica comfocoemsolução tecnológicavol-tada para a implantação de um SistemaIntegradodeGestão—ERP.Oambiente tec-nológico para instalação do sistema é con-siderado inovador, pois caracteriza-se porinfraestrutura em plataforma Mainframe ebanco de dados DB2 para garantir estabili-dade e segurança das informações.OprojetoenvolverecursosdaordemdeR$37 milhões, sendo que R$ 27 milhões sãodestinados às licenças e serviços de imple-mentação e R$ 10milhões a adequação dainfraestrutura tecnológica. Constituem seu
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Os vencimentos dos contratos vigentes
ocorrerão da seguinte forma:

Foi criada a Comissão de Regulação dosServiços de Saneamento Básico do Es-tado da Bahia — Coresab, sendo essesinstrumentos fundamentais e vinculan-tes para que a Embasa possa renovar oscontratos atuais e iirmar novos contratosde programa com os municípios.AEmbasadetém355concessõesmunicipaisparaoperarserviçosdeabastecimentodeáguaeesgotamentosanitário.Estãoemvigoroscon-tratosdeconcessão,porprazode20anos, em331 municípios, dois com prazo indetermi-nado. Os 23 restantes estão vencidos. A lei nº11.445/07 prevê que qualquer que seja a si-tuação dos contratos— precários, vencidos,portempoindeterminado,oumesmoaquelassituaçõesondenãoexistaminstrumentosqueosregulem—estespoderãoserprorrogadosecomavalidademáximaaté31/12/2010.Os municípios nos quais a Embasa con-tinua operando contratos de concessãovencidos com validade até 31/12/2010,pela Lei N° 11.445/07, são Antônio Car-doso, Aramari, Barra da Estiva, Barra doChoça, Barreiras, Caetité, Chorrochó, Coa-raci, Condeúba, Ibitiara, Itaetê, Itanhém,Itarantim, Licínio de Almeida, Macajuba,Maetinga, Marcionílio Souza, MedeirosNeto, Nova Itarana, Ribeira do Pombal,Santana, Tremedal e Ubaíra.Quatorze municípios manifestaram inte-resse em novos contratos: Barrocas, Caém,Caetanos, Catu, Feira da Mata, Mansidão,Novo Horizonte, Piatã, Pindobaçú, RibeirãodoLargo,SantaMariadaVitória,SerradoRa-malho, TabocasdoBrejoVelhoeWanderley.AEmbasaestácooperandocomoprocessode elaboração de planos municipais de sa-neamentonosmunicípiosdeCanápolis,San-tana,SerraDourada,TabocasdoBrejoVelho,Brejolândia, Barreiras e Salvador.



ATITUDEAMBIENTALNAESSÊNCIA

DIMENSÃOAMBIENTAL

19. Gerenciando o Impacto Ambiental



Agestão ambiental na Embasa tem comoinspiração o lema “Empresa Ambiental”,dadaaalgumas interfacesdassuasaçõesprin-cipais — abastecimento de água e esgota-mento sanitário — com o saneamento, asaúde das pessoas, a qualidade das águas, amanutenção da riqueza da biodiversidadebaianaeasustentabilidadedavidanoplaneta.A Embasa entende que, ao lado das preo-cupaçõescomoaquecimentoglobal eama-nutenção da biodiversidade, caminha acompatibilização do crescimento econô-mico, necessário para a geração de riquezana Bahia e no Brasil, com a justiça social nadistribuição desta riqueza e com a conser-vaçãodos recursosnaturais, quepassapelamelhoria da vida diária das pessoas.Auniversalizaçãodoacessoàáguadequa-lidade e ao esgotamento sanitário é essen-cial para o desenvolvimento sustentável.Tendo como perspectiva a visão da uni-versalização do acesso ao saneamento naBahia até o ano de 2028, a gestão am-biental na Embasa segue os sete pilares
da sua política ambiental. Os compro-missos assumidos pela empresa com omeio ambiente e as principais ações aeles relacionadas são descritas a seguir:

19. Gerenciando o Impacto Ambiental
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dos novos sistemas de abastecimento deágua e de esgotamento sanitário com asações ambientais comunitárias.Todososnovosprojetos, alémde trazeremincorporados nos seus estudos técnico-econômicos os estudos ambientais neces-sários para a deiinição da sua localização,implantação, operação e sua eventual de-sativação, apresentam um mapeamento ediag-nóstico social da área de intervenção,facilitando a elaboraçãodoprojeto de edu-cação ambiental, etapa fundamental dosempreendimentos.
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PILAR 1 — “Considerar os aspectos am-bientaisdenossasatividadesnosprocessosdecisórios, estimulando o efetivo envolvi-mentode todososempregadosdaempresanas questões ambientais, protegendo asaúde e a segurança, por entendermos queohomeméeserásemprenossaprioridade”.Para atender a este compromisso, a Em-basa criou, em abril de 2005, a Superin-tendência deMeioAmbiente e Projetos—EP, vinculada à Diretoria de Engenharia eMeio Ambiente. A EP vem promovendo agestão ambiental integrada dos projetos



os sistemas de abastecimento de água deIpiaú e Lençóis e o de esgotamento sanitá-rio de Lençóis.É meta da Embasa implantar sistemas degestão ambiental com base na Norma ISO14001 em todas as unidades regionais,sendoumacertiiicaçãoporunidade,queporsua vez disseminará as boas práticas paratodos os outros, melhorando o seu desem-penho e buscando a excelência ambiental.
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DisseminandoasAçõesAmbientais

GRIEN26Paraobterumenvolvimentoefe-tivodosproiissionaisdaempresanasques-tões ambientais, a Superintendência contacom o apoio da Comissão Técnica de Ga-rantia Ambiental — CTGA, constituída por23 membros representantes das diversasdiretorias da Embasa e que, por sua vez,coordenaos26ComitêsdeGestãoAmbien-tal — CGA—, criados nas unidades regio-nais.Estescomitêstêmcomoobjetivoacompanhareiiscalizarocumprimentodascondicionantesdas licenças ambientais, o desempenho am-biental da empresa e propor ações quemini-mizem os impactos resultantes das obras eoperaçãodossistemas.
SistematizandooPlanejamento,
Controle eDesempenhoAmbiental

GRI EN 1,2,8,9,10,21,22,23,26,27e29 AEmbasa possui quatro sistemas de gestãoambiental certiiicados pela Norma ISO14001: os de abastecimento de água dePortoSeguro,SantoAntôniode JesusePraiado Forte, e o de esgotamento sanitário dePraia do Forte. Em fase de implantação, epara certiiicação pelamesma norma, estão
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Pilar 2—“Adotar medidas para a preser-vação, recuperação e conservaçãodosma-nanciais necessários ao abastecimentohumano, bemcomoamanutenção dos pa-drões de qualidade ambiental dos corposreceptores estabelecidos na legislação”.Para atender a este compromisso, a Em-basa dispõe dos Programas de Monitora-mento Georreferenciado de Mananciais,em que avalia o seu Índice de Qualidadedas Águas — IQA —, a exemplo dos ma-nanciais daRegiãoMetropolitanadeSalva-dor e os Programas de MonitoramentoGeorreferenciado de corpos receptores de

todos os sistemas de esgotamento sanitá-rio por ela operados, para garantir a suaqualidade.
GRIEN11ParagarantiraproteçãodasÁreasde Preservação Permanente—APPs—dosmananciais, a empresa realiza inspeções re-gularesnesteslocais,emparceriacomoInsti-tutodeMeioAmbiente—IMA—,o InstitutodeGestãodasÁguasedoClima—Ingá—,osgestoresdasÁreasdeProteçãoAmbiental—APA—, a Companhia de Polícia de ProteçãoAmbiental— Coppa— e os órgãosmunici-paisdecontroledousoedaocupaçãodosolo,paragarantir aproteçãodestasáreas.



nitoramento online das áreas de preser-vação permanente dos reservatórios uti-lizados como mananciais da Embasa. Aempresa utilizará imagens de satélite ede ferramentas gratuitas da própria in-ternet, proporcionando um ambientegeorreferenciado onde será possível vi-sualizar, em tempo real, possíveis impac-tos negativos e relacioná-los com omonitoramento da qualidade da água,permitindo ações de controle num rápidointervalo de tempo.O reservatório de Joanes I está sendoutilizado como etapa piloto, para que sepossa expandir o programa para todo oterritório estadual. O sistema tambémpermitirá monitorar o comportamentode poluentes e elementos representati-vos do estado tróiico dos reservatórios.
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GRIEN9,11e13Parafortaleceragestãoam-bientaldasrepresas JoaneseIpitanga, impor-tantesmananciaisdaRegiãoMetropolitanadeSalvador, foi iniciada, em2009, a execuçãodoProjeto de Revitalização e Gestão AmbientaldosMananciaisdoSistemaJoanes/Ipitanga.Oprojeto contempla a aquisiçãode imagensdesatéliteseelaboraçãodemapasdeocupaçãoeusodosolo, cadastrodeatividades impactan-tes e fontes de poluição, cadastro topográiicodas ocupações e usos da APP, levantamentobatimétrico do reservatório, estudo hidroló-gicoederiscosdeeutroiização,revisãoeatua-lização do estudo hidrológico do sistemaJoanes, elaboração de Plano deGestão e con-cepçãoe implantaçãodoSistemadeGestão eAcompanhamentodosMananciais—Sigam.GRI EN 13 O Sigam irá possibilitar o mo-
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Revitalizando Rios Urbanos

GRIEN13AEmbasa,emparceriacomoIngáe a Prefeitura de Salvador, está fazendo umdiagnósticoeexecutandoligaçõesnabaciadoRioCascão,aiimderecuperarasuaqualidadeedevolvê-loaoconvíviodocidadão.Oprojetovisa a disciplinar o uso e a ocupação do solodabaciahidrográiicadorioedependedede-sapropriações e reassentamento de famílias,obras de urbanização integrada, envolvendomelhorias habitacionais, pavimentação, con-tençãodeencostas,macroemicrodrenagem,dentreoutrasações.Envolvendo os mesmos parceiros, estáem andamento o Programa de Revitali-zação do Rio Lucaia e do Rio Pituaçu.
Valorizando Serviços Ambientais

GRIEN13Emparceria comaSema,o IMA,oIngá, a Uiba e a Prefeitura de Salvador, a Em-basa participou do Projeto “Caminho dasÁguasemSalvador”,quediagnosticouaquali-dadedosriosdacidade,apontandocaminhospara sua revitalização. A empresa faz a suapartenaresoluçãodoproblema,ligandoosdo-micílios que faltam no Sistema de Esgota-mento Sanitário de Salvador. A previsão é decobertura90%emdezembrode2011.



149

GRIEN13e26AEmbasa vematuando for-tementenarecuperaçãodematasciliares, im-portanteformaçãovegetalquecontribuiparamanter a qualidade dos mananciais. ForamrecuperadosnabaciahidrográiicadoRiodosMangues, manancial da cidade de Porto Se-guro,110hectaresdematasciliaresenascen-tes. Está emandamento a recuperaçãode90hectaresdematasciliaresdabarragemdoRiodaDona, emSantoAntôniode Jesus.Ações semelhantes estão sendo desenvol-vidas nas barragens de Lagoa da Torta, emIgaporã, Riacho de Santana, Mulungu doMorro e Cristalândia. Cada uma das seisunidades regionais da Região Sul está en-volvida em projetos de recuperação dematasciliaresemBoaNova,BarradoChoça,Itamaraju, Brejões, Caetité e FirminoAlves.Emparceria comoMovimento emDefesade Porto Seguro e a prefeitura local, a Em-basa atuanodesenvolvendoumprojetodePagamento por Serviços Ambientais —PSA —, pioneiro na Bahia. O projeto temcomoobjetivomanter e consolidar a quali-dade das águas domunicípio.Em parceira com o Ingá, a Embasa iráatuar na recuperação dematas ciliares noPrograma Iguape Sustentável, importanteecossistema do Recôncavo Baiano e dabacia do Rio Paraguaçu.



Referência para realizar o seu Inventáriode Emissões de Gases de Efeito Estufa. Odocumento estará pronto em 2011.A empresa mantém controle sobre asemissões atmosféricas de sua frota deveículos, nos sistemas certiiicados pelaNorma ISO 14001, de gestão ambiental.A emissão indireta de gases de efeito es-tufaemnossasatividadesestárepresentadapelos dados de consumo de combustíveisda frota de veículos, no quadro a seguir.
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Universalizando para Melhorar a
Qualidade

GRIEC1eLA13Semprecomavisãodeuni-versalização do acesso do cidadão ao sanea-mento para 2028, a Embasa é a principalexecutora do ProgramaÁgua Para Todos, doGoverno do Estado da Bahia, com investi-mentosdeR$2,6bilhõesentre2007e2011.Partesigniiicativadosinvestimentosdestina-se a esgotamento sanitário, considerado omaior problema de cobertura de serviços. Aconstrução de sistemas de esgotamento sa-nitário faz avançar a universalização doacesso, promovendo a saúde da população,retirandodosmananciaisgrandepartedapo-luição, gerando empregos e caminhando nadireçãododesenvolvimento sustentável.
Pilar3—“Aprimorare regularos sistemasdeabastecimentodeáguaedeesgotamentosanitário, visando ao melhor aproveita-mento dos recursos naturais,minimizandoa geração de resíduos e perdas e maximi-zandoa eiiciência no consumodeenergia edematérias primas”.
GRI EN 16 Diversas ações estão em an-damento para atender a esse compro-misso. A Embasa prepara um Termo de
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GRIEN3,5, 8e9Todas asunidades regio-nais possuem programas permanentes decombate a perdas nos sistemas de abaste-cimento de água, bem como programas deeiicientização energética.
GRI EN 8 Implantado em 2005, no setorIlhéus II, em Ilhéus, o Com + Água, um dosprincipais projetos do Programa de Mo-dernização do Setor Saneamento, do Mi-nistério das Cidades, trouxe resultadospositivos no combate a perdas de água,com queda expressiva em perdas totais(reais e aparentes) de 72%. Os bons resul-tados permitiram um aumento gradual dovolumedisponibilizado de água tratada naárea, desdeo iníciodaoperaçãodoprojeto.
GRIEN8Asperdasreais—vazamentosemredes, ramais e extravasamentos dos reser-vatórios — caíram, entre 2006 e 2008, de103milm³para41milm³, uma reduçãode60%. Também foi detectada uma queda novolume de perdas aparentes causadas porligaçõesclandestinas,bypass (gatos),hidrô-metrosdaniiicadoseerrosde leitura,de108mil m³, em 2006, para 16 mil m³ em 2008,representandoumaeconomia de 85%.
GRIEN8Recentemente, a Embasa foi clas-

siiicada emprimeiro lugar emmobilizaçãosocial doCom + Água, entre as10empresasbrasileiras de saneamento que fazempartedo programa.
GRI EN 8 Depois dos resultados positivosdo Com + Água em Ilhéus, a Embasa resol-veu disseminar as diretrizes do projetopara os municípios onde opera, na RegiãoSul. Desde o início de 2009, os sistemas deNazaré, Paramirim, Ubaitaba, Ubatan, Ita-maraju e Livramento de Nossa Senhora jádesenvolvem as ações previstas pelo pro-jeto, como diagnóstico de perdas de água,mobilização social através de palestras,participação em feiras de saneamento,além de melhorias operacionais, comosubstituição de redes, implantação de hi-drômetros em 100%das ligações, instala-ção demacromedidores, entre outras.
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Realizando a Gestão de Resíduos

GRIEN14, 22e26Aempresa fez o levanta-mento de todos os aspectos e impactos am-bientaisdesuasunidades,selecionandoaquelessigniiicativos e planejando um controle am-bientalparacadaumdeles.Este levantamentoterá como desdobramento a implantação doPlanodeGestão deResíduos daEmbasa, cujaimplantaçãosedaráaindaem2010.
GRIEN26Olevantamentotambémpermitiráa criação do indicador de desempenho am-bientalquerelacionaaquantidadedeimpactosde suas atividades controlados comaquanti-dade de impactos identiiicados. O resultadodesta razão,multiplicado por cem, indicará odesempenhodaempresaeoavançonaresolu-çãodospassivoscausadosporsuasatividades.
GRI EN 2 e 22 A Embasa vem substituindosistematicamenteosprodutosquímicosuti-lizados no tratamento de água por outros

quepermitamreduzirageraçãoderesiduos.Umexemploéousodesulfatodealumíniolí-quido, que elimina os resíduos da formaçãode coagulantes, cloro gasoso, cujas embala-gens são reutilizáveis pelos fabricantes.Noscasosemqueaindanãoépossívelasubs-tituição,asembalagenssãodevolvidasparaosfabricantesparaareciclagem.Trata-sedaprá-ticados3Remfuncionamentonaempresa.
GRI EN 22 Práticas de compostagem delododaEstaçãodeTratamentodeEsgoto—ETE— de Ilhéus e reutilização do lodo daEstação de Tratamento de Água— ETA—de Itamaraju em cerâmicas estão abrindocaminhos para o reuso destes materiais
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como biosólidos para a agricultura e argila,respectivamente. A ideia é que, num futuropróximo,estaspráticassejamdisseminadaspor todos os sistemas da empresa.
GRI EN 22 O Programa de Reuso de es-gotos tratados está em andamento no Li-toral Norte, com a perspectiva de entrarem operação em 2010.
GRIEN26AEmbasapratica tambémades-contaminação de lâmpadas de mercúrioantes do seudescarte, livrandoo solo desteresíduo perigoso.
GRIEN8Foi realizadonoprédioda sededaempresa,noCentroAdministrativodaBahia,emSalvador,oprimeiroeventodoPrograma
deUsoRacionaldaÁguaemPrédiosPúblicos.Foram realizadas atividades de educaçãoambiental ea substituiçãodeequipamentosdepiasevasossanitárioseinstalaçãodemic-tórios. Em breve, o programa será dissemi-nadopor todas as instalaçõesdaEmbasa.
Pilar 4— “Interagir com os órgãos do
Sistema Estadual deMeio Ambiente—
Sisema, com vistas a contribuir para a
perfeita e harmônica execução da po-
lítica ambiental do Estado”.

GRIEN14AEmbasaéumaempresadaad-ministração do Estado e um órgão setorialdoSisema, tendoumasériedeconvêniosdecooperação com o Instituto do Meio Am-biente— IMA—, o Instituto de Gestão dasÁguas e Clima— Ingá e da Companhia deEngenhara Rural da Bahia—Cerb.
GRI EN 13 e 14 Está em andamento com oIMAum convênio referente ao cumprimentoda lei estadual nº 7307/98, para a ligação dedomicílios à redepública de esgotamento sa-nitário. AEmbasa,pormeiodasuaComissãoTécnica de Garantia Ambiental, em coopera-ção como IMA, prepara seus processos de li-cenciamento ambiental e de supressão devegetação, enviando-os para parecer iinal doórgãoambiental e consistência jurídica, abre-viandoosprazosdeobtençãodaslicençasam-bientais.Com o Ingá, a Embasa executa obras desustentabilidade hídrica e programas deeducação ambiental no semiárido baiano,por meio do Programa Proágua, do Go-verno Federal. Estão em andamento obrasde ampliação do Sistema Integrado deAbastecimento de Água—Siaa—de Jaco-bina, Cafarnaum e Pedro Alexandre. Estãoemcurso ainda convênios para a recupera-ção de matas ciliares no Programa Iguape



talização do rio. Em 2009, dentre as ativi-dades realizadas destacam-se a realizaçãode reuniões com lideranças comunitárias ecom a Sema, o lançamento e divulgação daIV etapa e II limpeza do leito emargens e omutirão de limpeza do leito emargens.
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AEmbasa irádesenvolver, tambémemcon-vêniocomoIngáeaUniversidadedeFirenze,sistemas de esgotamento sanitário para po-pulaçãodebaixarenda,comalternativasmaissimples, com a participação da sociedade ecom projetos interligados de reuso para iinsagrícolas, comoobjetivodegerar renda.Ela fornece dados de monitoramento demananciais para o Programa Monitora, doIngá,queacompanhaaqualidadedaságuasdasbaciashidrográiicasdoEstadodaBahia.A empresa possui vários convênios decooperação com a Cerb para a garantia deabastecimento de água em vários municí-pios baianos.A Embasa tem assento no Conselho Es-tadual de Recursos Hídricos, no ConselhoEstadual de Meio Ambiente, nos Comitêsde Bacia Hidrográiicas do Estado, nosConselhos das Áreas de Proteção Am-biental — APAs — e no Conselho Nacio-nal de Recursos Hídricos. Além destes,integra o Comitê da Bacia Hidrográiica doRio São Francisco.
GRIEN13AEmbasa éparceira da SemanaProjeto de revitalização do rio Água Bran-quinha/Ubatã.Oprojeto temcomoobjetivopromover e fortalecer a participação a po-pulação, emparticular a ribeirinha, na revi-
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Pilar 5 — “Motivar o corpo funcional,
acionistas, fornecedoreseclientes, atra-
vés de educação ambiental, envolvendo
treinamento, palestras, divulgações e
outras a-ções, para que o ser humano
possa desenvolver uma ação pessoal
responsável de preservação e defesa do
meio ambiente”.

GRI EN 14 Visando a cumprir este com-promisso e a caminhar no sentido de ga-rantir o controle social previsto na LeiFederal 11.445/07, a Embasa desen-

volve várias atividades de educação am-biental e comunicação, que integram osprojetos de trabalho técnico social ela-borados e são executadas para as obrasde saneamento do Programa de Acele-ração do Crescimento — PAC Sanea-mento. São elas:
Mobilização para intervenção pública:informa a população sobre o início dasobrasna localidadeeasmelhoriasnas con-diçõesdehigiene, saúdeequalidadedevidada população e os possíveis transtornos.
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Articulaçãodeparcerias: estimula e sen-sibiliza o público a participar das discus-sões sobre asquestões socioambientais e aacompanhar o desenvolvimento das inter-venções iísicas. Alémdisso, iirmaparceriase/ou fortalece as existentes.
Reuniãopública: informaaopúblicosobreoprojeto iísicodaobra, seusobjetivos,me-tas,princípiosemetodologiadotrabalhotécnicosocial, enfatizando a importância da adesãoao sistema e da participação da populaçãonas atividadespropostas, bemcomodoPro-jetodeTrabalhoTécnicoSocial—PTTS.

Mapeamento/diagnóstico: identiiica ascaracterísticas da área de abrangência doprojeto, por meio de levantamento doperiil socioeconômico e cultural da po-pulação. Identiiica e cadastra as lideran-ças, os equipamentos comunitários e asinstituições que atuam com educaçãoambiental na região, as experiências eprogramas de educação ambiental emdesenvolvimento, os conselhos, fóruns ecolegiados existentes, as redes e segmen-tos sociais, os meios de comunicação e odiagnóstico situacional das doenças deveiculação hídrica.
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Reuniãodevalidaçãododiagnóstico/plano
de trabalho: apresenta ao público omapea-mentoediagnósticosocioambiental, alémdediscuti-los e validá-los, podendo haver alte-ração nas atividades apresentadas em fun-ção das solicitações.
Reuniãopara formaçãodecomissão/as-
sembléia para constituição da comissão
de acompanhamento: incentiva a forma-çãodacomissãodeacompanhamentocomoinstrumentodecontrolesocialna implanta-ção do sistemade esgotamento sanitário.
Reunião da Comissão de Acompanha-
mento: garante a participação e a repre-sentatividade do público de interação noacompanhamento da obra e do projeto so-cial; contribui com o processo de dissemi-nação das informações. Também discute eavalia as questões ambientais locais, suge-rindo encaminhamentos.
Reunião comunitária: informa ao públicosobreoandamentodasobras,estreitaarela-ção entre a equipe executora do projeto e acomunidadeeinformasobreasatividadesdeeducaçãoambientalprevistasparaoperíodo.Além disso, discute soluções para possíveis

conilitos,mobilizaparaparticipaçãoereforçatodasas informaçõesda reuniãopública.
Mobilização para adesão individual: In-formaaopúblicodeinteraçãoparaquesejamexecutadas as ligações intradomiciliares dosesgotos às redes coletoras implantadas deformaagarantir a eiicáciadoprojeto.



Cursos para formação de multiplicado-
res: ampliam a abrangência das ações deeducaçãoambiental, comaformaçãodeato-res estratégicos para assumiremopapel demultiplicação. O público a que se destinamestas atividades é constituídopor professo-res das escolas públicas municipais e esta-duais, agentes de saúde e liderançasdistribuídos em quatro turmas especíiicascom até 30 participantes cada. Além da ca-pacitação, é feito um monitoramento dasações de multiplicação a serem elaboradasdurante o processo.
Palestras educativas: informam sobre asprincipais questões ambientais e sensibili-zam os participantes para a importância daimplantação do sistema de esgotamento sa-nitárioedousoadequadodosequipamentos.
Oficinasdehistóriasemquadrinhos:esti-mulamaanáliseeareilexãosobrearealidadelocal e constroemestratégiasde intervençãonasprincipaisquestõesambientais.Em 2009, foram elaborados oito proje-tos de trabalho técnico social referentesàs obras do PAC nosmunicípios de Laurode Freitas, Santo Antonio de Jesus — 2ªetapa, Senhor do Boniim, Teixeira deFreitas, Santo Antônio — 1ª etapa, Bar-

reiras, Itamaraju e na Zona Fumageira.Além da elaboração dos projetos, aCoordenação de Ações Comunitárias –EAC executou diversas atividades, como:

AEmbasaarticulouerealizoureuniõespú-blicas para apresentação dos projetos deabastecimentodeágua,deesgotamentosa-nitário e dos projetos técnicos de trabalhosocial das obras previstas no Programa deAceleração do Crescimento—PAC.
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Orientou as equipes do trabalho socialobre o diagnóstico;Acompanhou as equipes sociais no de-senvolvimentodomapeamento/diagnós-tico;Realizou palestras de educação ambientalparasensibilizarascomunidadesparaane-cessidadedouso racional da água. Assisti-ram às palestras 618 alunos das redes deensinopúblico e privadode Salvador, bemcomo197 colaboradores do Sesc/Senac eusuáriosdessesserviços;Apresentouaáreadeintervençãoiísicaeso-cioambiental prevista para a comunidadesituadanabaciadoTrobogi, emSalvador,a
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Além dos projetos elaborados, foramexecutadas atividades dos Projetos deTrabalho Técnico Social das obras dosSistemas de Esgotamento Sanitário —SES— deMuritiba, Itaparica, Teixeira deFreitas, Cruz das Almas, Jequié, Vera Cruz,Guanambi, Vitória da Conquista, Tucano,Maragogipe, Paulo Afonso, Santo Amaro,Cachoeira, São Félix, Itaberaba, Madre deDeus, Feira de Santana, Salvador e Ilhéus.
Pilar 6 – “Cumprir as expectativas e re-
quisitoslegaisaqueestamossubmetidos,
agora e no futuro, visando amelhorar o
desempenhoambiental,antecipando-nos
àssituaçõesdeemergênciaeacidentais”.

EN 26 Para cumprir este compromisso, aEmbasa desenvolve ações de licencia-mento e outorga de seus novos sistemase desenvolve ações com base em termode compromisso assinado com o Insti-tuto do Meio Ambiente — IMA —, pararegularizar as licenças dos sistemas quejá operavam antes da promulgação da LeiEstadual de Meio Ambiente.Está em aprovação a Norma Interna de

CumprimentodeCondicionantesAmbien-tais, onde estão estabelecidas as responsa-bilidades de cada setor nestas tarefas.
EN 28 Passivos ambientais identiiicadosestão sendo resolvidos com a assinaturasde Termo de Ajustamento de Conduta—TAC—comoMinistério Público Estaduale de Termos de Compromisso com o Ins-tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis — Ibamae prefeituras municipais.A Embasa possui um Sistema de Acom-panhamento de Normas Legais, o Sisleg,que a permite estar atualizada e divulgaros requisitos a que está submetida.
EN 26 A Embasa através dos sistemasque possuem certiiicação pela Norma ISO14001, Plano de Atendimento a Emer-gências, cujas práticas serão dissemina-das por toda a empresa de acordo com oPlano de Gestão Ambiental.
Pilar 7 — “Estabelecer canais de co-
municação comopúblico em geral, di-
vulgando os objetivos e as metas do
nosso sistema de gestão ambiental”.



pamdestas salas representantes do escri-tório local da Embasa, da empresa contra-tada, da prefeitura e iiscais da obra.Durante a operação dos sistemas, sãorealizadas reuniões públicas para discu-tir assuntos como os planos de monito-ramento, a qualidade e a quantidade daágua distribuída.A conta de água distribuída aos usuárioscontémno seu verso umquadro-resumodaqualidadedaágua,paraconhecimentoecon-trole do consumoporparte dosusuários.
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GRI EN 14 Este compromisso tem umaperspectiva de transparência, de controlesocial, de troca de conhecimentos. Paracumpri-lo, a Embasadesenvolveuma sériede atividades de comunicação para a edu-cação ambiental em sentido mais amplo,como campanhas em rádio e televisão queorientam para o uso racional da água.Na elaboração de projetos de sistemas deabastecimento de água e de esgotamentosanitário, após a elaboração dos estudosde alternativa e antes da elaboração dode-talhamento da alternativa escolhida, oprojeto é submetido à apreciação da so-ciedade na área de intervenção, para a dis-cussão e validação da melhor alternativa.Esse processo é realizado em reunião pú-blica com a presença do poder públicolocal e estadual, usuários do sistema e de-mais partes interessadas.Antes da realização das obras de implan-tação dos sistemas, são realizadas reu-niões públicas explicando as intervençõese são formadas comissões de acompanha-mento de obras que fazem a interlocuçãoda sociedade local com a Embasa. Aindadurante as obras, são formadas salas de si-tuação para discutir, dentre outros assun-tos, o andamento, a recuperação depavimento e as frentes de serviço. Partici-
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20. Balanço Social/2009 (modelo Ibase)
21. Quadro de Indicadores doGRI
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11

161717 e 1916 e 1916 e 1716 e 1916 e 1912, 13 e 1916 e 1937
8 e 148 e 138 e 1314
10, 13 e 1410 e 1310
10 e 13

11,136 e 137
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40, 41, 48 e 7140 e 4241 e 42
40, 41, 42, 48, 50 e 71

20, 24, 32 e 48
35, 41 e 116

107, 136 e 142107 e 116107, 111, 113 e 114
32 e 3310732, 48 e 5010, 32 e 48

52, 58 e 63
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