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Fortalecimento institucional 
e gestão estratégica

Em 2011, a Embasa completou 
40 anos de história renovando o 
compromisso de prestar serviços 
públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário de 
forma sustentável aos baianos. 
GRI 1.1 A empresa, ao longo de 
sua história, participou ativamen-
te do desenvolvimento do estado, 
melhorando indicadores de saúde 
e condições de vida de boa parte 
da população por meio da presta-
ção de seus serviços. 

A partir de 2007, as determina-
ções do marco regulatório (Lei 
Federal 11.445/2007) do sanea-
mento colocaram, entre outros 
princípios, o da sustentabilidade 
na agenda de todos os entes en-
volvidos neste setor. A Embasa, 
como principal executora das 
ações do Programa Água para 
Todos — maior programa de sa-
neamento da história da Bahia, 
com mais de R$6 bilhões asse-
gurados e executando mais de 
500 obras de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
no estado — tem levado a sé-
rio este assunto por entender 
que não se pode universalizar 
o acesso aos serviços de água 
e esgoto sem uma boa gestão 
empresarial com foco em sus-
tentabilidade ambiental, social e 
econômico-fi nanceira.   
No último ano do primeiro ci-

clo de planejamento estratégico 
(2008-2011), a Embasa concluiu 
duas importantes iniciativas para 
seu fortalecimento institucional. 
A empresa implantou o Sistema 
de Gestão Integrada (ERP/SAP) 

Mensagem do Presidente
para seus principais processos, 
promoveu o redesenho de sua 
estrutura organizacional, tornan-
do-a adequada ao desafi o da uni-
versalização dos serviços, e defi -
niu o planejamento estratégico 
para o ciclo 2012-2015, inserindo 
objetivos voltados para sustenta-
bilidade e melhoria da satisfação 
de titulares e usuários.

Por promover o alinhamen-
to de objetivos estratégicos, o 
modelo de gestão, baseado no 
Balanced Scorecard (BSC), foi 
adotado na concepção de dois 
ciclos de planejamento, o que 
vem facilitando a identifi cação 
dos meios para o alcance de re-
sultados obtidos até então. Es-
ses resultados tornaram a em-
presa uma referência entre as 
prestadoras de serviços públicos 
do país e entre as companhias 
estaduais de saneamento.

Uma evidência disso foi, mais 
uma vez, o reconhecimento, 
pela Revista “As 500 Melhores 
Empresas” da Isto É Dinhei-
ro, como a 3ª melhor empresa 
entre os prestadores de servi-
ços públicos do país, a 2ª em 
Responsabilidade Social e a 1ª 
em Gestão de Pessoas. Outra 
evidência foi a conquista de 
uma das premiações mais va-
lorizadas pelo mercado de in-
vestidores e pelos executivos 
de fi nanças, administração e 
contabilidade do país, o Troféu 
Transparência 2011, na catego-
ria empresa de capital fechado, 
evento patrocinado pela Ane-
caf, Fipecaf e Serasa Experian.

A atuação com foco na estra-
tégia e com base em planeja-
mento construído por meio da 

contribuição do corpo gerencial 
e técnico da organização tem 
marcado a trajetória da empre-
sa. Sua opção pela universali-
zação de modo sustentável se 
traduz em vários objetivos no 
novo mapa estratégico, eviden-
ciando a importância do tema 
para os gestores da Embasa. 
GRI 1.2 Não poderia deixar de 
lembrar que, em 2011, teve iní-
cio o período de estiagem que, 
pode se agravar em 2012, e 
atingir importantes regiões do 
semiárido baiano, ocasionando 
a gradativa redução do volume 
dos mananciais utilizados pela 
Embasa para abastecer milhares 
de baianos nos próximos anos.

Graças a uma atuação guia-
da por gestão e planejamento 
estratégicos, a empresa entre 
2008 e 2010, concluiu grandes 
obras, a exemplo das barragens 
de Cristalândia, de Mulungu do 
Morro/Souto Soares, de Riacho 
de Santana, de Serra Preta, dos 
sistemas integrados de abas-
tecimento de água — SIAA de 
Santana, Pedro Alexandre e 
Planalto/Barra do Choça, entre 
outros, além da construção de 
dezenas de obras emergenciais. 
Essas ações fi zeram com que di-
versos municípios do semiárido, 
incrustados no polígono da seca, 
tivessem minimizados os efeitos 
da estiagem.

Ainda dentro do nosso pla-
nejamento estratégico, foram 
iniciadas, entre 2009 e 2010, 
a construção de importantes 
obras estruturantes, como aduto-
ras para conduzir água de quali-
dade e em quantidade sufi cien-
te para a demanda até regiões 

co
e 
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onde a disponibilidade hídrica é 
escassa. São os casos das regiões 
de Irecê (adutora do São Fran-
cisco), Guanambi (adutora do 
Algodão), Sisaleira (adutora de 
Pedras Altas) e sistema integra-
do de abastecimento de água de 
Serrinha, que serão entregues no 
segundo semestre de 2012. 

Além dessas, outra grande obra 
estruturante, está sendo executa-
da e ficará pronta no segundo se-
mestre de 2013 que é a de Senhor 
do Bonfi m (adutora de Ponto 
Novo). Todas essas ações servirão 
para amenizar os problemas de-
correntes dos efeitos da seca e são 
a garantia de atendimento a po-
pulação pelos próximos 20 anos.
Vale ressaltar que a empresa, 

em 2011, apoiou e patrocinou, 
no estado, diversas iniciativas e 
projetos de cunho educacional, 
ambiental, social e cultural, ar-
ticuladas com políticas públicas 

para o setor saneamento, dando 
continuidade ao posicionamen-
to de promover a valorização 
dos talentos baianos, o consu-
mo consciente da água e dos 
recursos naturais, assim como 
o acesso a noções de educação 
ambiental e de saneamento.      

Temos plena consciência de que 
nosso desempenho, no contexto 
da universalização, é resultante 
da disponibilidade de recursos 
para a área de saneamento e de 
projetos desenvolvidos pela em-
presa para implantação de siste-
mas de água e esgoto e melho-
rias operacionais voltadas para 
processos mais efi cientes, aliada 
a investimentos na qualifi cação 
dos empregados e ao compro-
misso com a adoção de boas prá-
ticas de governança corporativa.

As informações contidas neste 
relatório estão em conformida-
de com as estratégias da Emba-

sa na condução dos indicadores 
e metas relacionados às suas 
atividades.

Expressamos nossos sinceros 
agradecimentos aos empre-
gados da Embasa, motivado e 
comprometido corpo de talen-
tos que são forças para vencer os 
desafi os; ao Governo do Estado 
da Bahia pelo fortalecimento da 
Embasa e prioridade nas ações 
de saneamento, que possibilita-
ram a ampliação dos serviços de 
abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário no estado para 
mais de 3,5 milhões de pessoas; 
aos acionistas; aos conselhos de 
Administração e Fiscal, e a todos 
os públicos com os quais a Emba-
sa se relaciona, pela confi ança, 
concretização de estratégias e 
resultados alcançados em 2011.

Abelardo de Oliveira Filho
PRESIDENTE

Vista aérea da Estação de Tratamento de Água principal, 2010
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DE SANTANA

Art.227 – Todos têm direito aos serviços de sane-
amento básico entendidos fundamentalmente 
como de saúde pública, compreendendo abaste-
cimento de água no melhor índice de potabilidade 
e adequada fl uoretação, coleta e disposição ade-
quada de esgotos e de lixo, drenagem urbana de 
águas pluviais, controle de vetores transmissores 
de doenças e atividades relevantes para a promo-
ção da qualidade de vida. 

Constituição do Estado da Bahia
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 1.1 SETOR DE SANEAMENTO

Só a partir de 2007, o setor de 
saneamento brasileiro passou 
a contar com um marco regu-
latório, com a vigência da Lei 
nº 11.445 (Política Nacional de 
Saneamento Básico), que tra-
ça as diretrizes para o setor e 
condiciona outras normas jurí-
dicas. Na Bahia, o ordenamen-
to legal do setor se dá com a 
Lei nº 11.172 de 01.12.2008 
(Lei Estadual de Saneamento 
Básico), que cria a Comissão de 
Regulação dos Serviços Públi-
cos de Saneamento Básico do 
Estado da Bahia (Coresab). 

A promulgação da Lei nº 
11.445/2007 e o Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) induziram a uma nova 
abordagem de gestão por 
parte das empresas de sane-
amento, especialmente num 
novo ambiente de negocia-
ção em que o Município tem 
papel fundamental.
GRI 2.2 Este cenário norteou 
o planejamento estratégico 
da Embasa para o período 
2012-2015, redefi nindo obje-
tivos estratégicos no modelo 
de gestão baseado no Balan-
ced Scorecard (BSC). O plane-
jamento com foco na estraté-
gia voltada para resultados foi 
adotado pela empresa como 
forma de alcançar o fortale-
cimento institucional neces-
sário para o cumprimento da 
missão de universalizar, até 
2030, os serviços de abasteci-
mento de água e esgotamen-
to sanitário em sua área de 
atuação de modo sustentável.

1. Perfi l organizacional

Moradora do Loteamento 
Vista Alegre, bairro Pedra do 
Descanso, Feira de Santana

GRI 4.8 1.2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão
Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, em cooperação com os municípios, 
buscando a universalização de modo sustentável, contri-
buindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvi-
mento do Estado.

Visão 2015
Estar entre as três empresas do Brasil que mais avançaram 

na universalização dos serviços de água e esgotamento sani-
tário de modo sustentável.

Visão 2030
Universalizar os serviços de abastecimento de água e esgo-

tamento sanitário na área de atuação da empresa de modo 
sustentável .

Valores
Relação ética e transparente
Sinergia
Valorização dos seus colaboradores
Responsabilidade socioambiental
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Municípios 
atendidos pela 

Embasa

LABORATÓRIO CENTRAL

LABORATÓRIOS  REGIONAIS
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ALAGOINHAS
1.    Acajutiba
2.    Adustina
3.    Antas
4.    Aporá
5.    Aramari
6.    Banzaê
7.    Cardeal da Silva
8.    Cícero Dantas
9.    Cipó
10.  Conde
11.  Crisópolis
12.  Entre Rios
13.  Esplanada
14.  Fátima
15.  Heliópolis
16.  Inhambupe
17.  Itanagra
18.  Itapicuru
19.  Jandaíra
20.  Nova Soure
21.  Novo Triunfo
22.  Olindina
23.  Ouriçangas
24.  Paripiranga
25.  Pedrão
26.  Pojuca
27.  Ribeira do Amparo
28.  Ribeira do Pombal
29.  Rio Real
30.  Sátiro Dias
31.  Sítio do Quinto
32.  Tucano

BARREIRAS
33.  Angical
34.  Baianópolis
35.  Barreiras
36.  Brejolândia
37.  Canápolis
38.  Catolândia
39.  Cotegipe
40.  Cristópolis
41.  Formosa do Rio Preto
42.  Ibotirama
43.  Luís Eduardo Magalhães
44.  Morpará
45.  Muquém de São Francisco
46.  Riachão das Neves
47.  Santana
48.  São Desidério
49.  Serra Dourada
50.  Tabocas do Brejo Velho
51.  Wanderley
361. Mansidão (em 2011)

CAETITÉ
52.  Botuporã
53.  Caculé
54.  Caetité
55.  Candiba
56.  Caturama
57.  Condeúba
58.  Cordeiros
59.  Guajeru
60.  Guanambi
61.  Ibiassucê
62.  Ibipitanga
63.  Iuiú
64.  Jacaraci
65.  Lagoa Real
66.  Licínio de Almeida
67.  Macaúbas
68.  Malhada
69.  Mortugaba
70.  Palmas de Monte Alto
71.  Paramirim
72.  Pindaí
73.   Rio do Antônio

74.   Rio do Pires
75.   Tanque Novo

CAMAÇARI
76.   Camaçari
77.   Dias D’Ávila
78.   Mata de São João

CANDEIAS
79.   Candeias
80.   Madre de Deus
81.   Santo Amaro
82.   São Francisco do Conde
83.   São Sebastião do Passé
84.   Saubara

FEIRA DE SANTANA
85.   Água Fria
86.   Amélia Rodrigues
87.   Anguera
88.   Antônio Cardoso
89.   Araci
90.   Barrocas
91.   Biritinga
92.   Candeal
93.   Capela do Alto Alegre
94.   Conceição da Feira
95.   Conceição do Coité
96.   Conceição do Jacuípe
97.   Coração de Maria
98.   Feira de Santana
99.   Gavião
100. Ichu
101. Ipecaetá
102. Irará
103. Lamarão
104. Nova Fátima
105. Pé de Serra
106. Pintadas
107. Queimadas
108. Retirolândia
109. Riachão do Jacuípe
110. Santa Bárbara
111. Santaluz
112. Santanópolis
113. Santo Estêvão
114. São Domingos
115. São Gonçalo dos Campos
116. Serra Preta
117. Serrinha
118. Tanquinho
119. Teodoro Sampaio
120. Teofi lândia
121. Terra Nova
122. Valente

IRECÊ
123. América Dourada
124. Barra do Mendes
125. Barro Alto
126. Cafarnaum
127. Canarana
128. Central
129. Gentio do Ouro
130. Ibipeba
131. Ibititá
132. Irecê
133. João Dourado
134. Jussara
135. Lapão
136. Morro do Chapéu
137. Mulungu do Morro
138. Ourolândia
139. Presidente Dutra
140. São Gabriel
141. Souto Soares
142. Tapiramutá
143. Uibaí

144. Umburanas
145. Várzea Nova

ITABERABA
146. Andaraí
147. Baixa Grande
148. Boa Vista do Tupim
149. Boninal
150. Bonito
151. Brotas de Macaúbas
152. Iaçu
153. Ibiquera
154. Ibitiara
155. Ipirá
156. Ipupiara
157. Iraquara
158. Itaberaba
159. Itaeté
160. Lajedinho
161. Lençóis
162. Macajuba
163. Marcionílio Souza
164. Nova Redenção
165. Palmeiras
166. Ruy Barbosa
167. Seabra
168. Utinga
169. Wagner

ITABUNA
170. Almadina
171. Arataca
172. Aurelino Leal
173. Buerarema
174. Camacan
175. Camamu
176. Canavieiras
177. Coaraci
178. Firmino Alves
179. Floresta Azul
180. Ibirapitanga
181. Igrapiúna
182. Ilhéus
183. Itacaré
184. Itaju do Colônia
185. Itapé
186. Itapitanga
187. Maraú
188. Mascote
189. Pau Brasil
190. Santa Cruz da Vitória
191. Santa Luzia
192. São José da Vitória
193. Ubaitaba
194. Una
195. Uruçuca

ITAMARAJU
196. Alcobaça
197. Belmonte
198. Caravelas
199. Eunápolis
200. Guaratinga
201. Ibirapuã
202. Itabela
203. Itagimirim
204. Itamaraju
205. Itanhém
206. Itapebi
207. Jucuruçu
208. Lajedão
209. Medeiros Neto
210. Mucuri
211. Nova Viçosa
212. Porto Seguro
213. Prado
214. Santa Cruz Cabrália
215. Teixeira de Freitas

216. Vereda

JEQUIÉ
217. Aiquara
218. Apuarema
219. Barra do Rocha
220. Brejões
221. Cravolândia
222. Dário Meira
223. Gandu
224. Gongogi
225. Ibirataia
226. Ipiaú
227. Irajuba
228. Iramaia
229. Itagi
230. Itagibá
231. Itamari
232. Itaquara
233. Itiruçu
234. Jaguaquara
235. Jequié
236. Jiquiriçá
237. Jitaúna
238. Lafaiete Coutinho
239. Lajedo do Tabocal
240. Manoel Vitorino
241. Maracás
242. Mutuípe
243. Nova Ibiá
244. Planaltino
245. Santa Inês
246. Ubaíra
247. Ubatã
248. Wenceslau Guimarães

PAULO AFONSO
249. Abaré
250. Canudos
251. Chorrochó
252. Coronel João Sá
253. Glória
254. Jeremoabo
255. Paulo Afonso
256. Pedro Alexandre
257. Santa Brígida

STO. ANT. DE JESUS
258. Amargosa
259. Aratuípe
260. Cabaceiras do Paraguaçu
261. Cachoeira
262. Cairu
263. Castro Alves
264. Conceição do Almeida
265. Cruz das Almas
266. Dom Macedo Costa
267. Elísio Medrado
268. Governador Mangabeira
269. Itaparica
270. Itatim
271. Ituberá
272. Jaguaripe
273. Laje
274. Maragogipe
275. Milagres
276. Muniz Ferreira
277. Muritiba
278. Nazaré
279. Nilo Peçanha
280. Nova Itarana
281. Piraí do Norte
282. Pres. Tancredo Neves
283. Rafael Jambeiro
284. Salinas da Margarida
285. Santa Teresinha
286. Santo Antônio de Jesus
287. São Felipe
288. São Félix

289. São Miguel das Matas
290. Sapeaçú
291. Teolândia
292. Varzedo
293. Vera Cruz

SENHOR DO BONFIM
294. Andorinha
295. Antônio Gonçalves
296. Caém
297. Caldeirão Grande
298. Campo Formoso
299. Cansanção
300. Capim Grosso
301. Euclides da Cunha
302. Filadélfi a
303. Itiúba
304. Jacobina
305. Jaguarari
306. Mairi
307. Miguel Calmon
308. Mirangaba
309. Monte Santo
310. Mundo Novo
311. Nordestina 
312. Piritiba
313. Ponto Novo
314. Quijingue
315. Quixabeira
316. São José do Jacuípe
317. Saúde
318. Senhor do Bonfi m
319. Serrolândia
320. Uauá
321. Várzea da Roça
322. Várzea do Poço

UMB/UMF/UMJ/UML
323. Lauro de Freitas
324. Salvador
325. Simões Filho

VIT. DA CONQUISTA
326. Anagé
327. Aracatu
328. Barra da Estiva
329. Barra do Choça
330. Belo Campo
331. Boa Nova
332. Bom Jesus da Serra
333. Brumado
334. Caatiba
335. Cândido Sales
336. Caraíbas
337. Contendas do Sincorá
338. Encruzilhada
339. Ibicoara
340. Ibicuí
341. Iguaí
342. Itambé
343. Itarantim
344. Ituaçu
345. Jussiape
346.  Livramento de N. Sra
347. Maetinga
348. Maiquinique
349. Malhada de Pedras
350. Mirante
351. Nova Canaã
352. Piripá
353. Planalto
354. Poções
355. Potiraguá
356. Pres. Jânio Quadros
357. Rio de Contas
358. Tanhaçu
359. Tremedal
360. Vitória da Conquista

AA
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C
76. Ca

I
146.A

J
217. Ai

S
294. A
295. A

I
170. A

P
249. A U

323. La

V
326.A

S
258.A

I
196 A

C
79. Ca

F
85 Á

I
123. A

B
33. An

C
52. Bo



26

1.3 ÁREA DE ATUAÇÃO 

Embasa  
 

GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 
2.8 A Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S.A. (Embasa) é uma 
sociedade de economia mista de 
capital autorizado e pessoa jurí-
dica de direito privado, que tem 
o Governo do Estado da Bahia 
como acionista majoritário. Não 
possui suas ações negociadas 
em bolsas de valores.  Com sede 
no Município de Salvador, capital 
do Estado da Bahia, no Brasil, a 
empresa responde pelo serviço 
de abastecimento de água em 
361 dos 417 municípios baianos e 
pelo serviço de esgotamento sa-
nitário em 72 municípios. 

Fundada em 11 de maio de 
1971, a partir da Lei Estadual 
nº 2.929, foi, assim como ou-
tras empresas estaduais de 
saneamento do país, fruto de 
uma iniciativa no sentido de 
estabelecer serviços de água e 
esgoto em cidades que experi-
mentavam franco crescimento 
no Brasil, com base nas regras 
do Plano Nacional de Sanea-
mento (Planasa). Atualmente 
está entre as três empresas do 
país, no setor de saneamen-
to, que mais avançaram na 
universalização dos serviços 
de água e esgoto, segundo o 
critério de investimentos uti-
lizado pelo Sistema Nacional 
de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS).

A Embasa opera 417 sistemas 
de abastecimento de água, dos 
quais 106 são integrados e 311 são 
locais. Esses sistemas atendem 
545 localidades urbanas e 346 lo-
calidades rurais com água tratada. 
Para o serviço de esgotamento 

UNIDADES 
REGIONAIS

Nº DE 
MUNICÍPIOS

RMS 12

Camaçari 3

Candeias 6

UMB/UML/UMF/UMJ 3

REGIÃO NORTE 175

Alagoinhas 32

Barreiras 20

Feira de Santana 38

Irecê 23

Itaberaba 24

Paulo Afonso 9

Senhor do Bonfi m 29

REGIÃO SUL 174

Caetité 24

Itabuna 26

Itamaraju 21

Jequié 32

Santo Antônio de Jesus 36

Vitória da Conquista 35

TOTAL 361

Quadro nº1

GRI  2.3, 2.4  Relação 
das Unidades Regionais 
da Embasa por região
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sanitário, são operados 80 sistemas que atendem 88 localidades no estado, 
sendo 81 na zona urbana e 7 na zona rural. 

A população total abastecida com água da Embasa, em 2011, foi de                                                                    
11,8 milhões de pessoas e com esgotamento sanitário 3,9 milhões.

1.4 PRINCIPAIS METAS 

Com o objetivo de alcançar resultados que garantam sua sustentabili-
dade fi nanceira, a Embasa assumiu, em maio de 2008, o compromisso e 
a responsabilidade de realizar melhorias em seus processos fi nanceiros e 
operacionais, assinando o Acordo de Melhoria de Desempenho (AMD), que 
defi niu metas de desempenho até 2013. O AMD foi fi rmado com a Secretaria 

Nacional do Meio Ambiente, vin-
culada ao Ministério das Cidades, 
com interveniência da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), e visa me-
lhorar indicadores empresariais 
da Embasa que vão assegurar 
capacidade de investimento na 
ampliação do atendimento e na 
qualidade da prestação dos ser-
viços. Seus indicadores e metas 
constam no quadro nº 2 referente 
ao ano de 2011. 

ASPECTO ITEM INDICADOR SENTIDO UNIDADE
2009 2010 2011

META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO

FINANCEIRO

1
Indicador de 

sufi ciência de caixa  % 115,0 122,6 115,0 131,7 115,0 124,1

2
Índice de evasão de 

receitas  % 5,3 8,6 5,0 2,7 5,0 6,8

3

Dias de faturamento 

comprometidos com 

contas a receber
 dia 103,0 113,7 98,0 96,6 93,0 97,2

OPERACIONAL

4 Índice de perdas por 
ligação  l/(dia.lig) 287,0 296,6 272,0 272,8 257,0 270,7

5 Índice de perdas de 
faturamento  % 30,6 31,2 29,1 28,6 27,6 26,5

6 Índice de 
hidrometração  % 86,5 86,8 87,5 91,0 88,5 93,8

7 Índice de 
macromedição  % 92,3 95,5 93,3 97,0 94,3 98,4

8

Índice de 
produtividade 

de pessoal total 
(equivalente)

 lig./ 
empregado 250,0 374,8 250,0 389,3 250,0 377,2

Fonte: Acordo de Melhoria de Desempenho nº 22/2008 – 1º aditivo 

Quadro nº2
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2.1 ESTRATÉGIA E GESTÃO

GRI 4.8 e 2.9 No ano de 2011, 
o planejamento estratégico da 
Embasa passou por um proces-
so de avaliação e reformulação 
para o quadriênio 2012-2015, 
movimento realizado com a im-
plantação simultânea do siste-
ma integrado de gestão empre-
sarial (ERP) e a reestruturação 
organizacional.  Nesse contexto, 
originou-se o Planejamento Es-
tratégico 2012-2015, elaborado 
através de um processo alta-
mente participativo, contando 
com o envolvimento direto de, 
aproximadamente, 200 repre-
sentantes de diversas áreas da 
empresa. A formulação das es-
tratégias para o novo ciclo con-
tou com uma abrangente análi-
se de cenários de curto, médio 
e longo prazos, com vistas ao 
cumprimento da visão estabe-
lecida, da qual foram extraídos 
alguns importantes direciona-
mentos, dentre os quais pode-
-se destacar:

a) Revisão da visão de longo 
prazo com base no estudo reali-
zado pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA) em 2010; 

b) Foco na universalização dos 
serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, 
em decorrência da legislação fe-
deral: Lei 11.445 de 5 de janeiro 
de 2007 e o decreto de regula-
mentação nº 7217 de 21.06.2010;

c) Atuação como a principal 
executora da Política Estadual 
de Saneamento Básico basea-

2. Gestão empresarial
da no cumprimento da Lei Esta-
dual nº11.172  de 01 de dezem-
bro de 2008;

d) Aumento da capacidade 
instalada para projetos e em-
preendimentos a serem realiza-
dos através do Programa Água 
para Todos estadual e federal;

e) Ampliação dos níveis de efi -
ciência e qualidade dos serviços 
prestados com base na resolu-
ção n°004/2011 de 30.06.2011 
da Coresab;

f) Incorporação dos princípios 
de sustentabilidade às políticas, 
programas, planos e processos 
da empresa, assim como defi -
nição de metas desafi adoras 
para ampliação da cobertura 
dos serviços de água e esgo-
tamento sanitário para o ciclo 
de 2012-2015, em atendimen-
to aos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio, no Esta-
do da Bahia .

A análise dos cenários não sina-
lizou a necessidade de mudança 
nas atribuições básicas da Emba-
sa. Ao contrário, indicou um re-
forço do seu papel institucional.

Ademais, a missão e os valores 
foram mantidos, assim como o 
desafi o da Embasa de estar en-
tre as três empresas do Brasil 
que mais avançaram na univer-
salização dos serviços de água 
e esgotamento sanitário para o 
período entre 2012 e 2015.

A visão de longo prazo foi exten-
dida para 2030, sob a orientação 
de que os propósitos deverão ser 
alcançados de modo sustentável. 

O mapa estratégico, através dos 
seus temas e objetivos transver-
sais, refl ete esse movimento de 
alinhar-se ao desenvolvimento 
sustentável do estado.

2.2  GESTÃO DA 
SUSTENTABILIDADE

O desenvolvimento da gestão 
sustentável, evidenciado através 
do relatório de sustentabilidade 
tem influenciado o amadureci-
mento da gestão empresarial no 
que tange a defi nição do novo 
mapa estratégico. Seguindo as 
tendências das principais orga-
nizações mundiais, os princípios 
da sustentabilidade foram distri-
buídos por diversos objetivos.

Atuando como um pilar estru-
tural do mapa está o objetivo 
PT2 (Desenvolver a cultura da 
sustentabilidade), que instituiu 
como premissa a construção 
de uma cultura organizacional 
alinhada aos valores e requi-
sitos de sustentabilidade. Se-
quencialmente, o objetivo P10 
(Incorporar a responsabilidade 
socioambiental aos processos) 
será aferido através da evolu-
ção dos indicadores do G.R.I. 
na Embasa, demonstrando o 
seu alinhamento com os resul-
tados apontados pelo relatório 
de sustentabilidade.

Traduzindo-se nas entregas à so-
ciedade, no Planejamento Estra-
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Figura nº1

tégico 2012-2015, estão os objeti-
vos de resultado S1 e S2. Através 
deles, a Embasa compromete-se 
com a busca constante pela me-
lhoria da qualidade de vida e da 
saúde das comunidades atendi-
das e com o desenvolvimento de 
ações para a preservação do meio 
ambiente e a valorização da água. 

Além dos objetivos estratégi-
cos, os nossos indicadores e ini-
ciativas também se destacam 
pela sinergia e alinhamento 
aos preceitos da sustentabili-
dade. Destacamos indicadores 
como: mitigação de impactos 
ambientais, que refl ete as ações 
da Embasa na busca do controle 

dos impactos resultantes da ope-
ração e construção dos sistemas 
da empresa; intermitência no 
abastecimento de água cuja fun-
ção é evidenciar as regiões onde 
o abastecimento sofre desconti-
nuidade para que ações corretivas 
sejam adotadas na busca de uma 
distribuição contínua, melhoran-
do a qualidade de vida e saúde 
dos usuários, e índice de perdas 
de água por ligação, que é funda-
mental para a diminuição e con-
trole do desperdício deste recurso 
natural finito.
Os projetos estruturantes, que 

levarão ao alcance da nossa visão, 
também acompanham o movi-

mento da organização em dire-
ção à sustentabilidade. Isto é de-
monstrado pela implantação de 
iniciativas estratégicas  tais como: 
elaborar e disseminar a política 
da sustentabilidade na Embasa; 
implementar a recuperação, con-
servação e monitoramento dos 
mananciais; elaborar política e 
programas integrados de saúde, 
segurança e qualidade de vida.
Nossos objetivos, indicadores e 

iniciativas estratégicas são, por-
tanto, essenciais para guiar as 
ações e subsidiar o acompanha-
mento e a avaliação do progres-
so alcançado pela Embasa rumo 
à sustentabilidade, ao passo que 
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seu processo de desenvolvimento 
contribui para uma melhor compre-
ensão da própria sustentabilidade.

A introdução dos princípios da 
sustentabilidade no planejamen-
to estratégico busca infl uenciar 
toda a organização no enfrenta-
mento dos desafi os presentes e  
futuros.

2.3.  GESTÃO DA QUALIDADE

Os desafi os atuais do sanea-
mento no Brasil, oriundos da atu-
al regulação do setor, a constante 
busca da excelência na prestação 
dos serviços e da inovação nas 
práticas de gestão, movem cons-
tantemente a empresa rumo à 
conquista de padrões crescentes 
de qualidade. Nossas principais 
iniciativas em 2011 foram:

• Realinhar a construção do mo-
delo de gestão do planejamento 
estratégico da organização;

• Adequar o planejamento estra-
tégico vigente ao modelo Balan-
ced Scorecard (BSC), constando 
como objetivos estratégicos, para 
o ciclo 2012-2015, a implantação 
da cultura da sustentabilidade e 
gestão de riscos;

• Desdobrar a política de 
saúde, segurança e qualidade 
de vida;

• Perseguir a melhoria contínua 
dos processos das áreas opera-
cional, de expansão e de apoio;

O sistema de qualidade da Em-
basa possui certifi cações atuali-
zadas e mantidas no laboratório 
central, em Salvador, e nos labo-
ratórios das cidades de Senhor 
do Bonfi m, Santo Antônio de Je-
sus e Itamaraju. O Departamen-

Boas práticas na 
operação de sistemas de 
abastecimento de água

GRI PR1/PR2 
Em 2007, foi desenvolvido na 

Embasa o Sistema de Avaliação 
de Boas Práticas Operacionais 
em sistemas de abastecimen-
to de água (Barreiras de Prote-
ção), um projeto setorial da área 
operacional que visa identifi car 
as boas práticas operacionais 
e ambientais e, consequente-
mente, as não-conformidades e 
oportunidades de melhoria nas 
atividades e estruturas dos sis-
temas de abastecimento opera-
dos pela empresa. Partindo-se 
da premissa de que a segurança 
da água só poderá ser garantida 
mediante uma atuação sistêmi-
ca no sistema de abastecimento 
de água (SAA) como um todo, a 
avaliação abrange desde o ma-
nancial até a distribuição, dentro 
do novo paradigma de múltiplas 
barreiras (manancial, captação e 
adução, ETA, reservação e distri-
buição), buscando uma apro-
ximação cada vez maior do 
conceito de “água segura”, mini-
mizando e prevenindo fatores de 
risco à saúde.

Funcionando como uma audi-
toria operacional interna, o sis-
tema de avaliação possibilitou 
disseminar melhores práticas 
operacionais, uniformizar pro-
cedimentos, fomentar a capaci-
tação e a qualifi cação dos ope-
radores, bem como identifi car 
riscos ambientais oriundos das 
atividades avaliadas, promo-
vendo, desde então, melhorias 
signifi cativas em toda a empre-
sa no processo de gestão ope-
racional dos sistemas e ETAs. 

Após a avaliação, os sistemas 
são classificados em 3 categorias, 

to Técnico de Abastecimento de 
Água da Região Metropolitana 
de Salvador é certifi cado pela 
NBR ISO 9001, versão 2008. 
Possuem também certifi cação 
ambiental pela ISO 14001, ver-
são 2004, o sistema de abasteci-
mento de água de Porto Seguro 
e a estação de tratamento de 
água de Santo Antônio de Jesus.
No que se refere à Saúde e Se-

gurança no Trabalho, a Embasa 
é uma empresa com grau de ris-
co 3, com dimensionamento do 
Serviço Especializado em Saúde 
e Segurança do Trabalho (SE-
MST), especifi cado na NR- 4. O 
quadro atual de pessoas capaci-
tadas e habilitadas, entre os pro-
fi ssionais, é 95% maior do que a 
exigência legal, incluído odontó-
logos do trabalho. No capítulo 
Gestão social, foram abordados 
indicadores sobre a saúde e se-
gurança no trabalho que, em sua 
maioria, atendem às expectati-
vas das partes interessadas, ver 
páginas  65 a 67.

  
GRI PR1/PR2 – A Embasa implan-
tou, na Superintendência de Abas-
tecimento de Água da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), 
o Sistema de Gestão Integrado 
(SGI) baseado nas normas ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
tendo como escopo todas as ati-
vidades inerentes ao processo 
produtivo para tratamento e dis-
tribuição de água, tendo 14 proce-
dimentos operacionais de Saúde 
e Segurança baseados nos requi-
sitos da norma OHSAS 18001.

GRI LA 6 – Foram criados 9 co-
mitês formais do sistema de 
gestão integrada, dos quais par-
ticipam gerentes e trabalhado-
res capacitados para atuar em 
cada norma do SGI.
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ANO

NÚMERO DE SAAS AVALIADOS PELO 
PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Certifi cação 
Interna

Conformidade 
Operacional

Não 
Conforme

TOTAL

2009 3 1 2 6

2010 0 4 3 7

2011 4 16 5 25

podendo estar: a) “Não Confor-
me”, quando passam a receber 
especial atenção para a realização 
de melhoras estruturais ou ope-
racionais; b) em “Conformidade 
Operacional”; e c) merecedor de 
“Certifi cação Interna”, quando 
sua estrutura e as práticas ado-
tadas possuem caráter de exce-
lência operacional e ambiental.  
Neste último caso, voltam a ser 
avaliados após dois anos, visando 
a manutenção da certificação, e, 
nos dois casos anteriores, novas 
avaliações voltam a ocorrer, pre-
ferencialmente ano a ano, até que 
a certificação seja alcançada.
O sistema de avaliação foi rapi-

damente adotado na empresa, 
e, em 2011, a Embasa aumen-
tou seus esforços e conseguiu 
triplicar o número de avaliações 
realizadas em relação a 2010. 
Foram avaliados 25 sistemas de 
abastecimento de água na em-
presa.  Destes, 16 foram classifi -
cados como em “Conformidade 

Operacional”, ou seja, conside-
rados como satisfatórios para 
garantir a segurança da água 
fornecida em qualquer das eta-
pas de um sistema de abaste-
cimento. Quatro SAAs alcança-

Quadro nº3

O programa de Avaliação de Boas Práticas Operacionais em Sistemas 
de Abastecimento de Água (Barreiras de Proteção) representa um pas-
so em direção à implantação do Programa de Segurança da Água (PSA), 
uma das exigências da Portaria MS nº 2.914/2011, que em seu artigo 13, 
IV, exige que em todo sistema de abastecimento de água seja mantida 
uma avaliação sistemática de todas as suas partes constituintes.

2.4 AMBIENTE REGULADO

Atendendo ao novo marco 
regulatório do saneamento bá-
sico, Lei Federal nº 11.445 de 5 
de janeiro de 2007, que estabe-
lece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e Decre-
to nº 7.217 de 21 de junho de 
2010 que regulamenta a Lei nº 
11.445, foi criada, pela Lei Esta-
dual nº 11.172 de 1 de dezembro 
de 2008, que institui princípios 
e diretrizes da Política Estadual 
de Saneamento Básico para o 
Estado da Bahia, a Comissão de 
Regulação dos Serviços Públicos 
de Saneamento Básico do Esta-
do da Bahia (Coresab).

A Coresab é um órgão autô-
nomo de regime especial, vin-

culada à Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedur), 
com a competência de exer-
cer as atividades de regulação 
e fi scalização dos serviços pú-
blicos de saneamento básico, 
mediante delegação, enquan-
to não houver ente regulador 
próprio, criado pelo Município 
ou agrupamento de Municí-
pios por meio de cooperação 
ou coordenação federativa. 
O regimento da Coresab, apro-

vado pelo Decreto nº 11.429 de 
5 de fevereiro de 2009, estabe-
lece que, para cumprimento de 
suas funções e competências, a 
Coresab está sujeita ao regime 
jurídico administrativo próprio 
dos órgãos ou entidades de 
regulação e fiscalização de 

serviços públicos de sanea-
mento básico.

Diante desse cenário, a Em-
basa criou uma unidade na sua 
estrutura organizacional, a Su-
perintendência de Assuntos Re-
gulatórios, para tratar das ques-
tões relacionadas à regulação e 
negociação de contratos. Inicial-
mente, buscou-se adequar os 
instrumentos de contratualiza-
ção, reconhecidos nacionalmen-
te por sua completude e atuali-
dade, ao marco regulatório.

A partir de outubro de 2011, a 
nova superintendência intensi-
fi cou os processos de negocia-
ção junto aos municípios para 
a elaboração dos Contratos de 
Programa, em atendimento às 
legislações específi cas. 

ram a “Certifi cação Interna” da 
avaliação, com notas acima de 
90% dentre os diversos requisi-
tos (Quadro3). Foram eles: Pal-
meiras, Pedras Altas, Santana e 
Santo Amaro.
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2.5 DESEMPENHO OPERACIONAL E 
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

Os resultados dos processos internos são 
representados pelo desempenho opera-
cional  percebido pela sociedade em geral 
e são responsáveis pelo maior impacto 
para a geração de valor do serviço ofere-
cido. Por esta característica de criticidade, 
a Embasa desenvolve programas e ações 
estruturantes, bem como projetos e pro-
gramas considerados relevantes para bus-
car a excelência operacional.

O índice de perdas por ligação é o indi-
cador que refl ete a melhoria dos proces-
sos de operação. Em 2011, foi registrada 
redução da ordem de 20,81%  em relação 
ao ano de 2005.
Os resultados obtidos superaram me-

tas e expectativas de consumo, princi-
palmente em energia elétrica, resul-
tando numa redução de despesas e uso 
racional de insumos para a produção.

Gráfi co nº1

ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO (l/dia/lig)

REDUÇÃO ACUMULADA 
NAS DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA

Gráfi co nº2

Em 2011, foram assinados os 
convênios de cooperação entre 
entes federados nos municípios 
de Andaraí, Antônio Cardoso, 
Aramari, Brejolândia, Caculé, Cae-
tanos, Caturama, Chorrochó, Co-
araci, Dom Basílio, Encruzilhada, 
Governador Mangabeira, Ibitiara, 
Igaporã, Itaetê, Itaguaçu da Bahia, 

Itanhém, Jequiriçá, Jussiape, Ma-
etinga, Nova Itarana, Pedro Ale-
xandre, Ribeirão do Largo, Serra 
Dourada.
Os municípios de Gandu, Maca-

juba, Marcionílio Souza, Mucugê, 
Tremedal e Uruçuca estão com 
seus convênios de cooperação 
assinados, mas ainda dependem 

de aprovação de suas respectivas 
Câmaras de Vereadores.

As cidades de Barreiras e Salvador 
foram as primeiras a aprovarem, 
através de suas casas legislativas, 
seus Planos Municipais de Sanea-
mento Básico, instrumento sem o 
qual não é possível haver assinatu-
ra dos contratos de programa.

Apesar do reajuste tarifário do setor elétrico em 2011, foi possível dar continuidade à redução das despesas 
com este insumo, sem investimentos específi cos, acumulada em R$ 7,16milhões, graças a medidas de dimi-
nuição de perdas de água, redução de demandas e gestão das opções tarifárias.
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Quadro nº4

*Os indicadores a seguir apresentados refl etem o desempenho operacional.

Q d

Indicador Unidade 2011 2010 2009 2008 2007 2006
ATENDIMENTO

Índice de atendimento urbano em água % 98 96 93 89 88 85

Índice de atendimento urbano em coleta de esgoto % 38 35 34 32 30 28

Índice de tratamento do esgoto coletado % 100 100 100 100 100 100

População residente atendida com coleta de esgoto mil hab. 3.938 3.609 3.452 3.193 2.973 2.763

População residente atendida com abastecimento de água mil hab. 11.841 11.350 10.875 10.431 9.973 9.558

Percepção positiva de satisfação do cliente % 72 72 72 70 72

OPERACIONAL
Ligações de água milhar 2.878 2.749 2.618 2.515 2.408 2.305

Ligações de esgoto milhar 749 682 632 582 538 495

Extensão de rede de água km 30.627 29.521 28.657 27.383 26.933 25.882

Extensão de rede de esgoto km 6.434 6.264 5.969 5.808 5.735 5.510

ETA - Estações de Tratamento de Água* un. 429 426

ETE - Estações de Tratamento de Esgoto un. 225 217

Perdas de água % 36.8 35,7 36,7 36,3 36,5 37

Perdas de água por ligação litro/(lig. x dia) 270.7 273 297 299 306 318

Índice de hidrometração % 93.8 91 86,8 87,4 85,2 87

Volume produzido de água milhão m³ 660 658 655 639 630 612

Volume faturado de esgoto milhão m³ 177 171 162 154 143 133

Número de empregados un. 4.681 3.961 3.587 3.671 3.768 3.656

Produtividade operacional lig./empregado 775 866 906 844 782 766

FINANCEIRO
Receita operacional bruta de serviços milhão de reais 1.667,2 1.452,0 1.260,7 1.094,0 952,4 837,1

Receita operacional líquida de  serviços milhão de reais 1.527,7 1.360 1.178,8 1.020,6 861,1 760,3

EBTIDA milhão de reais 306,9 386,1 320,8 125,5 180,2 138,5

Margem EBTIDA % da receita líquida 20,1 29,7 28,2 12,7 20,9 18,2

Resultado operacional milhão de reais 97 195,96 264,7 -154,3 33,5 51,02

Margem operacional % da receita líquida 6,35 15,1 23,3 -15,6 3,9 6,7

Resultado (lucro/prejuízo) milhão de reais 71,6 162,1 332 -144,1 47,9 53,2

Margem líquida % da receita líquida 4,71 12,5 29,2 -14,6 5,6 7

Dívida líquida por EBTIDA múltiplo 1,11 0,76 0,43 1,79 1,34 2,99

Dívida líquida por patrimônio líquido % 7,47 6,6 3,4 6,1 6,5 11,6

Investimento milhão de reais 489 643 416 125 87 139

AMBIENTAL
Consumo total de eletricidade Terajoule(TJ) 2.296,40 2.238,15 2.222,97 2.298,02 2.253,02 2.011,82

Consumo de eletricidade/m³ de água produzida kWh/m³ 0,82 0,85 0,85 0,91 0,9 0,82

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 22 28 13 9

Quantidade de papel A4 utilizado por empregado folhas/(empregado 
x ano)

5.141 4.354 5.005 4.840 4.232

Percepção pública positiva da responsabilidade 
ambiental da Embasa

% 52,3 50 48

SOCIAL
Taxa de frequência de acidentes com afastamento acidentes/milhão horas 

trabalhadas
3 2,01 1,6 3,27 3,22

Valor investido em programas sociais internos milhão de reais 178 152 126,1 101,52 88,17 75,1

Valor investido em programas sociais internos % da receita líquida 9,47 11,68 11,08 10,27 10,24 9,88

Valor investido em programas sociais e ambientais 
externos

milhão de reais 181 160,2 133,25 114,26 105,1 112,73

Valor investido em programas sociais e ambientais 
externos

% da receita líquida 9,67 12,31 11,71 11,56 12,2 14,83

Percepção pública positiva da responsabilidade social 
da Embasa

% 55,5 54 54

QUADRO DE INDICADORES



34

As obras executadas têm as-
segurado a expansão dos ser-
viços prestados pela Embasa, 
através do crescimento do nú-
mero de ligações implantadas.
O número de ligações de água 

implantadas pela Embasa, entre os 
anos de 2010 e 2011, cresceu 4,7% 
e o de esgoto 9,8%, permitindo 
alcançar 2,88 milhões de ligações 
de água e quase 749 mil ligações de 
esgoto em todo o estado, na área 
de atuação da empresa.

Das ligações executadas em 
2011, 129 mil foram de água e 
66.743 foram de esgoto, repre-
sentando 66% e 34% respectiva-
mente do número total de liga-
ções implantadas no ano. 

Importante ressaltar que, das 
ligações residenciais de água 
existentes, 11% estão cadastra-
das na tarifa social.

 2.5.1 Ações estruturantes

Universalizar os serviços de abas-
tecimento de água e esgotamen-
to sanitário de modo sustentável 
demanda ações de caráter es-
truturante que atendam as di-
retrizes do Programa Água para 
Todos. Nessa perspectiva, atuar 
de forma efetiva no controle de 
perdas, fazer uso efi ciente da 
água, buscando atender um con-
tingente crescente da população, 
assim como buscar manter um 
programa avançado de efi cienti-
zação energética são premissas 
que ancoram uma universaliza-
ção sustentável. 

Programa Água para Todos
O Programa Água para Todos 

(PAT) foi lançado pelo Gover-
no do Estado, com signifi cativo 
aporte de recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC/ Saneamento do Governo 

Gráfi co nº3

Gráfi co nº4

LIGAÇÕES EXISTENTES DE ÁGUA

LIGAÇÕES EXISTENTES DE ESGOTO

Federal), fortalecendo o ali-
nhamento com os Objetivos 
do Desenvolvimento do Mi-
lênio (ODM). Tem como obje-
tivo geral, a universalização do 
acesso e elevação progressiva da 
qualidade dos serviços presta-
dos, relativos a oferta de água e 
saneamento básico, em que são 
priorizadas as famílias de baixa 
renda das periferias das grandes 
cidades e municípios de peque-
no porte,  preferencialmente no 
semiárido baiano.  
O objetivo estratégico desse 

programa é: “proporcionar o 
atendimento aos direitos huma-
nos fundamentais de acesso a 

água em qualidade e quantida-
de, prioritariamente para consu-
mo humano, numa perspectiva 
de segurança alimentar, nutri-
cional e de melhoria da qualida-
de de vida em ambiente salubre 
nas cidades e no campo”.

A Embasa é a principal executo-
ra do Programa Água para Todos 
no estado, cujos recursos previstos 
para investimentos são da ordem 
de R$7,2 bilhões no período de 
2007 a 2014, com cerca de R$6,10 
bilhões assegurados até dezembro 
de 2011 (consideradas as obras já 
concluídas, em execução e os no-
vos contratos financeiros em for-
mulação com a CEF e o BNDES).
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Gráfi co nº5

Gráfi co nº7

Gráfi co nº6

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA (%)

POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO REFERIDO AOS 
MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM ÁGUA (%)

Na região do semiárido baiano, ca-
rente de infraestrutura de serviços pú-
blicos de saneamento básico, foram 
implantadas 52% das novas ligações 
de água executadas pela Embasa, no 
esforço de minimizar as consequências 
da seca registrada no estado. 

Os índices de atendimento urbano de 
água e esgoto são os principais indica-
dores do PAT, ambos confi rmam boa 
tendência de atendimento em 2011.

Confi rmando o desempenho ope-
racional e de expansão, as ligações 
implantadas pela Embasa permitem 
que 11,8 milhões de pessoas, em 
toda a Bahia, sejam benefi ciadas 
pelos serviços de abastecimento de 
água e 3,9 milhões pelos serviços de 
esgotamento sanitário .
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Maria Rosa de Oliveira, pequena 
agricultora do povoado do Gregório, no 

município de Caetanos
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Gráfi co nº8

POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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GG
Poços de visita de ramal predial 
em Muritiba, Recôncavo Baiano

O mapa ao lado ilustra o 
desempenho operacional 
e de expansão da Embasa 
no estado. Salienta-se que 
os serviços de saneamen-
to prestados pela Embasa 
estão sujeitos à regulação 
e à fi scalização pela Core-
sab. Maiores detalhes no 
item 2.4 desse documento.

Figura nº2
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Uso efi ciente de água 

GRI EN 8 — Total de retirada de água 
por fonte

Adotado em 2010, este indicador 
continua demonstrando a tendên-
cia para universalização dos serviços 
de abastecimento de água. Como 
mostram os dados no quadro nº8, 
em 2011, a Embasa benefi ciou uma 
população maior do que a dos anos 
anteriores, com o incremento no 
volume captado proporcionalmente 
menor que o crescimento da popu-
lação atendida.

UNIDADE
VOLUME CAPTADO 2009 m³

SUPERFICIAL SUBTERRÂNEA TOTAL

METROPOLITANA 344.080.083 28.101.391 372.181.474

NORTE 129.105.298 37.066.090 166.171.388

SUL 158.403.319 2.742.767 161.146.086

TOTAL 631.588.700 67.910.248  699.498.948 

UNIDADE
VOLUME CAPTADO 2010 m³

SUPERFICIAL SUBTERRÂNEA TOTAL

METROPOLITANA 348.279.955 27.453.569 375.733.524

NORTE 130.545.584 37.032.266 167.577.850

SUL 157.020.729 2.733.200 159.753.929

TOTAL 635.846.268 67.219.035  703.065.303 

UNIDADE
VOLUME CAPTADO 2011 m³

SUPERFICIAL SUBTERRÂNEA TOTAL

METROPOLITANA 352.340.952 27.562.736 379.903.688

NORTE 130.451.271 37.901.977 168.353.248

SUL 156.443.729 2.706.864 159.150.593

TOTAL 639.235.952 68.171.577  707.407.529

Gráfi co nº9

Quadro nº5

Barragem de Serra Preta
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ANO VOLUME CAPTADO                             
x1.000.000 m³/ano

POPULAÇÃO BENEFICIADA                   
(x1.000.000 hab./ano)

2009 699,5 10,9

2010 703,06 11,4

2011 707,4 11,8

ANO VOLUME CAPTADO                             POPULAÇÃO 
BENEFICIADA                   

EVOLUÇÃO 
PERCENTUAL                 

2009/2010
0,5% 4,6%

EVOLUÇÃO 
PERCENTUAL              

2010/2011
0,6% 3,5%

Os dados dos quadros compre-
endem resultados de Volume de 
Água Bruta Captada coletados 
no Sistema Copae (Controle 
Operacional de Água e Esgo-
to) da Embasa. Os dados de 
população benefi ciada foram 
coletados na Coordenação de 
Informação da Embasa (PPI).

Quadro nº6

Quadro nº7

Quadro nº8

GRI EN 21 — Descarte de água 
de lavagem

Antes de distribuir a água capta-
da dos mananciais, é necessário 
tratá-la para promover a remo-
ção de impurezas que são pro-
venientes da atividade humana 
ou do arraste pelas chuvas. Nas 
estações de tratamento (ETA), 
a água passa pelos processos de 
coagulação, fl oculação, decan-
tação, fi ltração e desinfecção. As 
impurezas retidas nos decanta-
dores e nos fi ltros das ETAs são 
removidas através de lavagem 
dos mesmos em contra corrente 
ou de descargas de fundo, geran-
do uma perda de água que varia 
em torno de 4% do volume da 

água captada. Para a redução de 
perdas no processo, a Embasa 
vem implantando em suas ETAs 
sistemas de reaproveitamento 
de água de lavagem, promoven-
do o retorno desta água ao tra-
tamento. Atualmente, 60 ETAs 

possuem esse sistema, permitin-
do a redução do impacto sobre 
os mananciais utilizados. A con-
tabilização do volume reapro-
veitado, no entanto, ainda não 
está sistematizada em todas as 
áreas da empresa. 

Quadro nº8

Diretoria Número total de 
ETAs

Número de ETAs 
com sistema de 

reaproveitamento

DS 198 30

DN 112 26

DM 10 4

TOTAL 320 60

NOTA: Refere-se às ETAs que tratam água de mananciais 
superfi ciais e que, portanto, necessitam de lavagem de fi ltros.



39

Na área de manutenção, foi re-
duzida a idade média do parque 
de hidrômetros de 6,3 anos, em 
2008, para 5 anos em 2011.

A meta é manter esta vida 
média, após 2011, e ter hidrô-
metros com o volume registra-
do acumulado inferior a 3.000 
m3. Para os hidrômetros com 
vazão máxima igual ou supe-
rior a 5 m³/h, a vida útil deverá 
ser inferior a 3 anos.

Macromedição e pitometria
No ano de 2011 foram execu-

tadas as seguintes atividades 
relevantes:

GRI 4.17 — Programa de per-
das: ações e resultados rele-
vantes para o combate às per-
das em 2011

Micromedição
 Implementação do Proje-

to de Melhoria do Parque Hi-
drow-2012, com investimento 
total previsto da ordem de R$ 
63 milhões de reais. Este pro-
jeto integra o Programa de 
Desenvolvimento Operacional 
(PDO) 2010-2013 e está sendo 
fi nanciado pelo BNDES.

 Em 2011, investiu-se cerca de 
R$19 milhões de reais para aqui-

sição e instalação de 356.000 
hidrômetros em ligações novas 
ou existentes sem hidrômetros 
e para manutenção.

Resultados alcançados:
Em dezembro de 2011, a Em-

basa alcançou Índice Mensal de 
Hidrometração igual a 94,8 %.
O índice de hidrometração, con-

forme cálculo do Acordo de Me-
lhoria de Desempenho (AMD), em 
dezembro de 2011, nos SAAs ope-
rados pela Embasa foi de 93,9 %.

Foi superada a meta de 90,5% 
estabelecida no AMD para de-
zembro de 2013.

Laboratório de hidrometria da Embasa
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Investiu-se cerca de R$ 48 mil 
reais, com recursos próprios, na 
aquisição de macromedidores 
de vazão para medição do Vo-
lume produzido nos SAAs do 
estado operados pela Embasa.

Resultados alcançados

Índice de Macromedição mensal 
nos SAAs operados pela Embasa:

• Volume Produzido de Água 
Tratada — 98,1 %;

• Volume Captado de Água 
Bruta — 32,6 %;

• Volume Aduzido de Água 
Bruta — 76,1 %

• Índice de Macromedição do 
Volume Produzido, conforme 
cálculo do AMD, nos SAAs ope-
rados pela Embasa de 98,4 %.

A meta estabelecida para o 
Índice de Macromedição do Vo-
lume Produzido no AMD, para 
dezembro de 2013, é de 95%, 
sendo que a Embasa já ultrapas-
sou esta referência em 2010. A 
meta programada pela Embasa 
para dezembro de 2013 é atingir 
um mínimo de 99%.

GRI EN4 – Efi cientização 
energética

A matriz energética da Emba-
sa, para fi ns de produção/distri-
buição de água e coleta/trata-
mento de esgotos sanitários, é 
constituída, exclusivamente, de 
energia elétrica, não estando 
previsto, a curto prazo, o uso 
de fontes alternativas de ener-
gia, sendo assim caracterizada 
como energia indireta.

A Embasa promove a eficienti-

zação energética em seus proces-
sos por meio das seguintes ações:

GRI EN5 – Energia economi-
zada devido a melhorias em 
conservação e efi ciência

• Gestão e controle do consu-
mo de energia elétrica por meio 
de ações de combate a perdas 
caracterizadas por uma gama de 
medidas para minimizar os im-
pactos dos aumentos tarifários 
de energia, tais como combate 
a demandas de ultrapassagens 
e reativos, defi nição dos grupos 
tarifários e otimização dos pro-
cedimentos operacionais; 

• Projetos de eficientização ener-
gética envolvendo diagnósticos, 
estudos e intervenções nos pro-
cessos operacionais de produção/
distribuição de água e coleta/tra-
tamento de esgotos, com foco no 
uso racional do insumo, de modo 
a reduzir o consumo e despesas 
com energia elétrica e promover 
maior conforto operacional;

• Novas práticas de economia 
de energia, como a utilização 
de grupos geradores no horá-
rio de ponta; ingresso no “mer-
cado livre”, que é objeto de es-
tudos, porém não foi efetivado 
por questões de conveniência 
de mercado (a Embasa poderá 
adotá-lo, caso haja viabilidade 
técnica e econômica).

GRI EN6 – Energia gerada por 
recursos renováveis — pes-
quisas e estudos para implan-
tação de práticas objetivando 
reduzir o consumo de energia 
elétrica fornecida pela conces-
sionária ou substituir seu uso 
por fontes alternativas. Princi-
pais projetos:

1. SAA de Camacan — recu-
peração e adaptação de uma 
turbina para substituir o motor 
de bombeio, eliminando o con-
sumo total de energia elétrica 
fornecida pela concessionária 
para a produção de água;

2. SES de Feira de Santana — 
pesquisa que visa gerar eletrici-
dade a partir do biogás oriundo 
da estação de tratamento de 
esgotos Jacuípe II.

A Embasa elaborou diversos 
projetos, em 2011, que estão 
sendo implantados na Região 
Metropolitana de Salvador, 
com previsão de conclusão/
implantação para 2012. Por 
possuírem similaridade, vale 
destacar uma destas expe-
riências, realizada na locali-
dade de Barra do Pojuca, no 
município de Camaçari.

Efi cientização energética em 
Barra do Pojuca
O projeto, concluído no início 

de 2011, consiste no aproveita-
mento da carga hidráulica da 
adutora que abastece a esta-
ção elevatória de água tratada 
2 (EEAT2), responsável pelo 
abastecimento das localidades 
de Açu da Torre e Imbassaí.

Para o abastecimento de Im-
bassaí era necessária a utiliza-
ção de uma estação elevatória 
intermediária (EEAT5), situa-
da entre a EEAT2 e Imbassaí.
O aproveitamento da carga hi-

dráulica foi obtido, retirando de 
operação o poço de sucção da 
EEAT2, permitindo a desativação 
da EEAT5, benefi ciando a opera-
ção nos seguintes aspectos:

• Melhoria do abastecimento 
de água em Imbassaí;
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• Economia mensal de energia de aproximadamente R$1.500,00;

• Redução de riscos e custos operacionais, pois passou-se a utilizar apenas dois conjuntos moto-
-bomba para abastecer Açu da Torre e Imbassaí (Açú da Torre era atendida com dois conjuntos ope-
rando em paralelo).

INDICADORES

Demonstrativos de evolu-
ção de consumos, número 
de ligações e despesas com 
energia elétrica nos últimos 
5 anos, bem como nossos 
principais indicadores.

ATIVIDADE 2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO %

Água 526.191 534.085 550.303 556.939 569.944 2,34

AdmXCom 4.232 4.376 4.466 4.445 4.508 1,42

Esgoto 62.080 59.775 63.734 62.568 63.436 1,39

TOTAL 592.502 598.235 618.503 623.951 637.888 2,23

CONSUMOS (KWH)

Quadro nº9

2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO %

1.892 1.953 2.046 2.111 2.268 7,4

Nº DE UNIDADES CONSUMIDORAS

Quadro nº10

2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO %

132.273 127.026 126.595 135.953 153.595 13

DESPESAS (R$)

Quadro nº11

2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO %

0,223 0,212 0,205 0,218 0,241 10,51

1) CUSTO UNITÁRIO (R$/KWH)

Quadro nº12

2007 2008 2009 2010 2011 EVOLUÇÃO %

795 793 800 806 819 1,63

2) CONSUMO ESPECÍFICO (KWH/1000 M³)

Quadro nº13

2007 2008 2009 2010 2011

1,01 0,74 0,45 0,37 0,22

3) IRE – ÍNDICE DE REATIVOS EXCEDENTES

Quadro nº14
Estação de tratamento de esgoto, em 

Barra do Pojuca
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2.5.2 Projetos relevantes

A atuação socioambiental da 
Embasa está ancorada em um 
portfólio de projetos e progra-
mas que tem como objetivos: 
contribuir para a qualidade de 
vida e saúde das comunidades 
atendidas e promover a preser-
vação do meio ambiente e a va-
lorização da água. Dentre estas 
atuações, merecem destaque o 
Projeto de Educação Ambiental 
e Mobilização Social em Sanea-
mento (PEAMSS), o Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS), 
Projeto Com + Água e o Projeto de 
Recomposição de Matas Ciliares. 

 Projeto de Educação Am-
biental e Mobilização Social  
em Saneamento (PEAMSS/
BA): com foco no saneamento 
trabalha a educação ambiental de 
forma transversal e participativa, 
estabelecendo um elo de corres-
ponsabilidade para o uso correto 
dos sistemas implantados e do 
processo de tomada da consciên-
cia socioambiental. Ver página 72.

Projeto de Trabalho Técni-
co Social (PTTS): ocorre conco-
mitante aos empreendimentos 
de implantação/ampliação de 
sistemas de esgotamento sani-
tário/abastecimento de água, 
possibilita o fomento à partici-
pação comunitária nas questões 
socioambientais locais, promo-
ve o controle social no acom-
panhamento das intervenções 
físicas, assim como aborda a im-
portância do saneamento para 
a saúde coletiva. Ver página 77.

Projeto COM + ÁGUA: pro-
move o combate às perdas físicas 
e aparentes de água em sistemas 
de abastecimento implantados, 

propondo uma gestão integrada 
e participativa com mobilização 
social interna e externa; integra 
as áreas social e operacional e 
mapeia o índice real de perdas 
para seu efetivo monitoramento 
e mitigação. Em 2011, se desta-
cou em Vitória da Conquista, rea-
lizando 15 atividades com a parti-
cipação de 2.270 pessoas, sendo 
307 do público interno e 1.963 do 
público externo. O Índice de Mobi-
lização Social (IMOB), medido três 
vezes durante o ano, passou de 
13,3, no início das atividades, para 
39,4, no final do ano. Isso significa 
uma evolução significativa no eixo 
da mobilização social. 

 Projeto de Recuperação 
de Matas Ciliares: promove a 

reabilitação fl orestal no entorno 
de rios e reservatórios, favore-
cendo a conservação da quali-
dade da água, a preservação da 
biodiversidade aquática e ter-
restre. Paralelamente aos tra-
balhos de restauração ecológica 
das matas ciliares, atividades 
de educação ambiental com a 
comunidade do entorno são de-
senvolvidas, visando sensibilizar 
a população quanto à importân-
cia da preservação do manan-
cial. Ver projeto na página 88.

 
2.6 CRESCIMENTO ECONÔMICO

GRI 2.8 De forma a alcançar 
sua visão empresarial de uni-
versalização dos serviços de 
abastecimento de água e es-

Construção da Estação de tratamento de esgoto de Vitória da Conquista
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gotamento sanitário, na área 
de concessão na Bahia, e aten-
dendo às metas do Programa 
Água para Todos do Governo 
do Estado, a Embasa inves-
tiu, em 2011, R$ 489 milhões, 
valor que corresponde a mais 
do que o dobro da média de 
investimentos dos últimos 10 
anos. Desse montante, R$ 295 
milhões (60%) foram aplicados 
em esgotamento sanitário, de-
monstrando o esforço em dimi-
nuir o défi cit de atendimento 
desse serviço em relação ao de 
abastecimento de água.

As demonstrações fi nancei-
ras da empresa indicam a con-
tinuidade  do crescimento da 
receita bruta e líquida.

A receita operacional bruta de 
serviços atingiu 1,667 bilhão de 
reais, 14,8% superior ao 1,452 
bilhão alcançado em 2010. A 
receita operacional líquida de 
serviços alcançou 1,528 bi-
lhão de reais, 12,3% acima dos 
1,360 bilhão de reais atingido 
no exercício anterior. Contri-
buíram para esse resultado o 
incremento de 2,28% no volume 
faturado de água e 4,14% no vo-
lume faturado de esgoto, tota-
lizando um aumento global de 
2,78% resultante do faturamento 
das novas ligações executadas 
no período (129 mil de água e 67 
mil de esgoto) e de ações visando 
aumentar o nível e a efi ciência 
da hidrometração, além do in-
cremento médio de 13,644% na 
tarifa média, oriundo da revisão 
tarifária extraordinária homolo-
gada pela Comissão de Regula-
ção dos Serviços Públicos de Sa-
neamento Básico do Estado da 
Bahia (Coresab), vigente a partir 
do mês de maio/2011 e se refl e-
tindo no faturamento dos meses 
subsequentes.

EVOLUÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
(MILHÕES DE R$)

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (MILHÕES R$)

Gráfi co nº10

Gráfi co nº11

Nota : Os valores da receita operacional líquida de serviços dos anos 
de 2008 a 2010, foram ajustados, para refl etir um novo critério de 
demonstração do crédito presumido do ICMS a que a empresa tem direito.

O resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R$ 71,6 
milhões, inferior aos R$162,1 milhões do exercício anterior, a des-
peito do incremento das receitas, infl uenciado principalmente pela 
contratação de 921 empregados do último concurso público, início 
de pagamento à Parceria Público Privada(PPP) do Sistema de Dispo-
sição Oceânica de Esgotos de Salvador, aumento de R$77.6 milhões 
nas provisões para questões judiciais e o decréscimo no resultado 
líquido da variação sobre fi nanciamento em moeda estrangeira.
O LAJIDA (ou EBITDA, na sigla em inglês) alcançou no período o 

valor de 306,9 milhões de reais, apresentando um  decréscimo de 
18,7 % em relação ao exercício anterior (377,7 milhões de reais), ten-
do a margem EBITDA passado de 27,8% para 20,1%. O quadro a se-
guir mostra a evolução desse indicador nos últimos anos.
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2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBITDA  (R$ x 1.000) 306.907 377.654 321.107 125.289 180.163 138.524 131.013 95.255 68.691 47.385

% de Acréscimo -18,7% 17,6% 156,3% -30,5% 30,1% 5,7% 37,5% 38,7% 45,0% 357,6%

Margem EBITDA 20,1% 29,0% 28,2% 12,7% 20,9% 18,2% 19,7% 16,6% 13,7% 11,6%

EVOLUÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dívida Onerosa/ 
EBITDA  ( x ) 64,75 20,17 11,56 7,17 4,12 3,15 1,87 3,49 1,10 1,03 1,81

Dívida Líquida 
(milhares de R$ ) 632.066 934.428 761.575 651.457 483.270 413.584 241.334 224.079 141.249 292.600 340.819

Dívida Líquida/ 
EBITDA  ( x ) 61,04 19,72 11,09 6,84 3,69 2,99 1,34 1,79 0,44 0,77 1,11

Dívida Curto Prazo/ 
Dívida Total  ( % ) 18,2% 6,5% 8,6% 11,6% 12,7% 11,0% 8,5% 8,7% 8,2% 7,3% 7,7%

Passivo Total/ 
Ativo Total  ( % ) 41,4% 48,6% 41,5% 37,8% 32,7% 30,7% 27,9% 29,2% 24,9% 23,8% 25,7%

EBITDA  (R$ X 1.000)

EVOLUÇÃO DA MARGEM EBITDA  

MARGEM EBITDA

Gráfi co nº12

Gráfi co nº13

Quadro nº15

Quadro nº16

Endividamento
Os índices de endivi-

damento da empresa se 
mantem em patamares 
confi áveis o que propor-
ciona garantia para novos 
fi nanciamentos contrata-
dos com a Caixa Econô-
mica Federal e o Banco 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

O exercício de 2011 foi 
encerrado com um patri-
mônio líquido de R$4,6 
bilhões (R$4,4bilhões em 
2010).
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EVOLUÇÃO DO IEO

EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES DO IEO - PREVISTO X REALIZADO

Gráfi co nº14

Quadro nº17

O Índice de Efi ciência Operacional 
(IEO) é o indicador que refl ete os re-
sultados da perspectiva fi nanceira 
numa relação entre as entradas de 
recursos (oriundos da prestação de 
serviços de água e esgoto, dos ren-
dimentos de aplicações fi nanceiras 
e do ressarcimento de despesas) e 
os gastos desembolsáveis com re-
cursos próprios (exceto investimen-
tos, serviço da dívida de fi nancia-
mentos, programa de participação 
nos resultados e pagamentos rela-
tivos a questões cíveis), apurados 
pelo fl uxo de caixa mensal.

As metas para esse indicador, 
a partir de 2011, passaram a ser 
fi xadas pela Coresab, em con-
trapartida pela revisão tarifária 
extraordinária. Para 2011, a meta 
estipulada foi 1,280, no entanto, 
neste ano, ela não foi atingida pe-
las razões que se seguem:

a) Faturamento 2,14% inferior 
ao previsto, devido a faturamen-
to de água e esgoto 0,55% menor 
do que o esperado e tarifa média 
de água e esgoto 1,19% inferior à 
previsão; 

b) Efi ciência de arrecadação 

de contas de água e esgoto de 
92,07% contra uma previsão 
de 92,40%;

c) Gastos 2,07% superiores aos 
estimados, com forte contribui-
ção dos desembolsos referentes 
a questões judiciais trabalhistas.

d

DISCRIMINAÇÃO

2011

PREVISTO REALIZADO
REALIZADO X PREVISTO

R$ %

Faturamento de água e 
esgoto  1.701.241.121  1.664.760.253  (36.480.868) -2,14%

Entradas de recursos  1.617.620.544  1.577.777.119  (39.843.425) -2,46%

Saídas de recursos  1.263.338.854  1.289.439.862  26.101.009 2,07%

IEO (= entradas de recursos/ 
saídas de recursos ) 1,280 1,224

Efi ciência da arrecadação  de 
contas de água e esgoto 92,40% 92,07%

Volume faturado de água e 
esgoto (m³)  642.835.161  639.326.605  (3.508.556) -0,55%

Tarifa média de água e 
esgoto (R$ / m³)  2,372  2,344  (0,028) -1,19%

Questões judiciais 
trabalhistas  73.604.654  96.842.935 23.238.282 31,57%

a
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VALOR ECONÔMICO

O contexto atual impõe grandes desafi os à Embasa e de-
manda a combinação de efi ciência e efi cácia nos processos 
com elevada capacidade de realização de empreendimentos 
para expansão dos serviços. Apesar da dimensão do desafi o 
de universalizar os serviços, a empresa estima encontrar-se 
no caminho para vencê-lo, com sustentabilidade fi nanceira, 
ambiental e social.  

GRI EC4

É concedido crédito presumido 
do saldo devedor em cada pe-
ríodo de operação do ICMS nas 
operações efetuadas por estabe-
lecimentos que exerçam a ativi-
dade de captação, tratamento e 
distribuição de água de acordo 
com o Art. 1º do Decreto Estadual 
6.734 de 9 de setembro de 1997, 
acrescido pelo Decreto Estadual 
n. 8.868 de 5 de janeiro de 2004. 

Este decreto visa apoiar políti-
cas que promovam o desenvol-
vimento do Estado da Bahia. A 
Embasa, sociedade de economia 
mista cuja participação acionária 
do governo é de 99,65%, partici-
pa deste objetivo. 
Na Embasa, este crédito é clas-

sifi cado como subvenção gover-
namental e, em 2011, totalizou 
R$ 50.091 milhões.

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO 2010 2011

a) Receitas  2.215.561  2.232.389 

Valor econômico distribuído

b) Custos operacionais  1.558.661  1.105.026 
c) Salários e benefícios de empregados  247.880  386.447 
d) Pagamentos para provedores de capital  59.379  95.967 
e) Pagamento ao governo (despesas fi scais)  184.385  142.811 
f) Investimentos na comunidade  3.206  8.451 

Valor econômico acumulado  162.050  493.687 

TABELA DE SUBVENÇÕES

ANO VALOR

2008 32.110 milhões

2009 40.960 milhões

2010 58.994 milhões

2011 50.091 milhões

VALOR ECONÔMICO
GRI EC1

(a) Receitas - Composto pelas receitas 
operacionais, fi nanceiras, outras 
receitas operacionais, juros e variações 
monetárias, cambiais ativas e receita 
relativa à construção de ativos próprios;

(b) Custos operacionais - Composto pelos 
custos e despesas operacionais, tais como: 
materiais gerais, materiais de tratamento, 
serviço, energia, entre outros.
Não foram considerados os gastos com 
depreciação e amortização e baixa de 
créditos;

(c) Salários e benefícios a 
empregados - Composto pelos 
salários, encargos e benefícios;

(d) Pagamento para provedores de 
capital - Composto pelas despesas 
fi nanceiras, variações monetárias e 
variações cambiais;

(e) Pagamento ao Governo - Composto pelo 
PIS/Cofins, mais as despesas fiscais, mais o 
imposto de renda e a contribuição social;

(f) Investimentos na comunidade - 
Composto pelo apoio a eventos técnicos 
e sociais e pelos incentivos às atividades 
culturais, educacionais e esportivas.

Quadro nº18

Quadro nº19
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2.7 GESTÃO COMERCIAL

A estrutura do faturamento tari-
fário está apoiada em categorias 
de consumidores. Ela é composta 
por 67% residencial, 19% comer-
cial, 12% pública e 2% industrial.

O faturamento global da Em-
basa, em 2011, atingiu 1,66 bi-
lhão de reais de acordo com o 
gráfi co nº 10.

Um dos principais indicadores utili-
zados para medir a melhoria da em-
presa na gestão comercial é o Índice 
de Hidrometração. Em 2011, a meta 
de 92% de hidrometração no total 
de suas ligações foi superada, tendo 
sido alcançado 93,8%. 

FATURAMENTO TARIFÁRIO POR CATEGORIA 2011

Gráfi co nº15

DISTRIBUIÇÃO DO FATURAMENTO COMERCIAL 

Gráfi co nº16

ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO

Gráfi co nº17
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2.8 GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 4.2 e 4.3 O modelo de go-
vernança corporativa vigente 
na Embasa é constituído por 
um conjunto de mecanismos 
de incentivo e controle que vi-
sam assegurar decisões toma-
das de forma alinhada aos ob-
jetivos de curto, médio e longo 
prazos da organização, com a 
existência de controles internos 
que asseguram procedimentos 
e práticas transparentes e siste-
máticas de relato dos resultados 
para os acionistas e demais par-
tes interessadas.
GRI 4.4, 4.9 A governança corpo-
rativa exercida na empresa visa 
contribuir substancialmente para 
o alcance de suas metas estra-
tégicas e criação de valor para  a 
sociedade, considerando os rela-
cionamentos com as partes inte-
ressadas, bem como a responsa-
bilidade pela implementação das 
políticas econômicas, ambientais 
e sociais.
GRI 2.9 O ano de 2011 foi marca-
do por uma reestruturação global 
como forma de compatibilizar o 
desenho organizacional aos desa-
fios decorrentes do novo cenário 
estabelecido pelo marco regula-
tório do saneamento. Outros fato-
res fundamentaram essa decisão, 
como: a necessidade de estabe-
lecer metas mais desafiadoras no 
âmbito do Programa Água para 
Todos; a ampliação da capacida-
de de investimentos para fazer 
frente ao Programa de Acelera-
ção do Crescimento; o aumento 
das demandas de serviços em 
todas as unidades operacionais 
em decorrência da construção 
de novos sistemas e, por fi m, a 
necessidade de dotar a empresa 
de um desenho organizacional 
mais adequado, moderno e ino-

vador que delimitasse, com mais 
clareza, os níveis de atuação (es-
tratégico, tático e operacional), 
contribuindo, principalmente, 
com a integração dos processos.

Foram realizadas ofi cinas de 
trabalho que contaram com a 
participação efetiva do corpo 
técnico e gerencial para integrar 
os macroprocessos, processos, 
subprocessos e atividades. Bus-
cou-se o fortalecimento do nível 
tático, em termos de estrutura, 
abrindo-se maior espaço para a 
atuação da alta direção. Adotou-
-se, ainda, como princípios nor-
teadores a descentralização/re-
gionalização do nível estratégico 
das atividades de operação e exe-
cução de obra; centralização das 
atividades técnicas estruturantes 

(políticas, normas, procedimen-
tos), com vistas à preservação e 
potencialização do know-how da 
empresa e da inovação em seus 
processos, e a economia de es-
cala através da centralização das 
atividades-meio.
O novo desenho deu origem a 

uma estrutura que tem em sua 
alta direção a presidência e seis di-
retorias, das quais a diretoria finan-
ceira e comercial manteve a deno-
minação antiga, a  administrativa 
passou a chamar-se diretoria de 
gestão corporativa, e a de opera-
ção foi dividida em três: operação 
e expansão da região metropolita-
na, região norte e região sul.  Além 
disso, foi criada  a diretoria técnica 
e de sustentabilidade, conforme 
desenho na página ao lado.

A estrutura de governança im-
plantada em 2011 tem como dire-
triz a integração dos processos for-
talecidos pela inclusão das práticas 
exitosas no setor de saneamento, 
associada ao fortalecimento da 
governança para a consolidação do 
novo modelo de gestão compro-
metido com a sustentabilidade nos 
diversos níveis de decisão.

Desenhada de forma a atender 
as demandas por meio de um sis-
tema decisório capaz de dirigir e 
monitorar suas ações, atuando por 
meio de uma rede de relaciona-
mento entre acionistas, Conselho 
de Administração, Conselho Fis-
cal, Diretoria Executiva, Ouvidoria 
e Comitês de Gestão, a Embasa  
tem como princípios da sua gover-
nança corporativa a ética, a trans-
parência e o compromisso com a 

prestação de contas à sociedade e 
com a equidade.

Sociedade de economia mista de 
capital autorizado, integrante da 
administração indireta do Estado 
da Bahia e vinculada a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (Se-
dur) a empresa é a principal execu-
tora da política de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitá-
rio do estado.

A Embasa é parcialmente regida 
pelas normas de direito público, 
tendo tal particularidade refl eti-
da na sua composição, notada-
mente no quadro de pessoal, cuja 
contratação decorre de concurso 
público. No seu quadro de pesso-
al são assegurados os percentuais 
de vagas legalmente destinados 
aos portadores de defi ciência. 

A Embasa está subordinada à
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2.8.1 Estrutura de Governança

Assembleia Geral de acionistas 
(tendo como principal acionis-
ta o Governo do Estado - vide 
quandro nº 20, página 50), ao 
Conselho de Administração, ór-
gão de deliberação colegiada,  

dispõe de um Conselho Fiscal 
e é administrada por uma Di-
retoria Executiva, composta 
pela Presidência, Diretoria de 
Gestão Corporativa, Diretoria 
Técnica e de Sustentabilida-

de, Diretoria de Operação e 
Expansão - RMS,  Diretoria de 
Operação e Expansão - Norte, 
Diretoria de Operação e Ex-
pansão - Sul e  Diretoria Finan-
ceira e Comercial.

GRI 4.1, 4.2  Estrutura 
Organizacional

GRI 2.3  Estrutura 
Operacional
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ACIONISTAS
     QUANTIDADE DE AÇÕES       

 ORDINÁRIAS %  PREFERENCIAIS % TOTAL %

Estado da Bahia  344.401.537  99,99 185.936.374   99,03 530.337.911   99,65 

PREVDATA
Sociedade de 
Previdência 

Complementar da 
DATAPREV 

 -    -   488.708   0,26 488.708   0,09 

Particulares pessoa 
jurídica  -    -   449.706   0,24 449.706   0,08 

União  33.333  0,01 336.939   0,18 370.272   0,07 

Municípios  -    -   275.016   0,15 275.016   0,05 

DNOCS
Departamento Nacional 
de Obras Contra a Seca

 -    -   116.878   0,06 116.878   0,02 

Particulares pessoa física 117  0,00  90.563  0,05 90.680   0,02 

Outros órgãos federais  -    -   57.035   0,03 57.035   0,01 

TOTAL 344.434.987 100,00 187.751.219 100,00 532.186.206 100,00

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: 3.768 milhões (atualizado conforme AGE  de 29/04/11)

VALOR    NOMINAL   POR    AÇÃO................................R$ 7,08

COMPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

GRI 4.2, 4.3 e 4.4 O Conselho de 
Administração, mais alta instân-
cia administrativa, é composto 
por 7 membros eleitos pela As-
sembleia Geral para um período 
de 2 anos, reelegíveis, e cujas 
competências fundamentais são: 
fi xar a orientação geral dos negó-
cios da sociedade e eleger/des-
tituir os diretores, fi scalizando a 
execução das suas ações.

Sua composição em 2011 é:
Presidente 
Cícero de Carvalho Monteiro
Vice-Presidente
Abelardo de Oliveira Filho
Membros Titulares 
Demetrius Ferreira e Cruz 
Eugênio Splenger
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Jorge José Santos Pereira Solla
Robinson Santos Almeida

Quadro nº20

O Conselho Fiscal, órgão com 
atribuições específi cas dispostas 
na Lei das Sociedades Anôni-
mas, é composto por 5 membros 
efetivos, podendo tal número 
se estender a 7 membros, elei-
tos pela Assembleia Geral. Os 
membros são representantes dos 
acionistas preferenciais e majori-
tários, quais sejam: a União, com 
2 representantes, e o Governo do 
Estado da Bahia, com 3 represen-
tantes. Embora não façam parte 
do Conselho, estão sempre pre-
sentes às suas reuniões gestores 
e técnicos da Diretoria Finan-
ceira e Comercial responsáveis 
pela elaboração dos balanços 
e demonstrativos fi nanceiros e 
contábeis, bem como da Ouvido-
ria e Auditoria Interna, vinculados 
à Presidência da Embasa.
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ETE Iberostar

Membros titulares do 
Conselho Fiscal  
Alex Pereira Benício
Carlos Alberto da Silva Batista
Edelvino da Silva Góes Filho
Eracy Lafuente Pereira
Tony Hikari Yoshida

A Diretoria Executiva  (Direx) 
é composta por 7 diretores brasi-
leiros residentes no país, com for-
mação superior, e o seu presidente 
ocupa a função de vice-presidente 
do Conselho de Administração. 
Atualmente 6 empregados da 
Embasa são diretores executivos, 
incluindo o presidente.  A principal 
função da Direx é traçar as dire-
trizes de ação e definir objetivos 
e metas da sociedade, com base 
na orientação geral fixada pela As-
sembleia Geral e pelo Conselho de 
Administração alinhados às boas 
práticas de governança corpora-
tiva, bem como outras atividades 
de execução e monitoramento das 

ações específicas de cada área.

A Presidência é responsável pelo 
planejamento das ações estraté-
gicas e definição das diretrizes or-
ganizacionais de forma a cumprir 
e fazer cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral e do Conselho 
de Administração, bem como as 
determinações do Estatuto Social.

A Diretoria de Gestão Corpo-
rativa tem como função primá-
ria, a promoção, coordenação e 
fi scalização das atividades rela-
cionadas com os recursos huma-
nos e logística.

A Diretoria Técnica e de Susten-
tabilidade tem como função espe-
cífica e principal, a elaboração de 
projetos de sistemas de abasteci-
mento de água e esgotamento sa-
nitário; o planejamento, execução 
e controle das atividades de desen-
volvimento operacional, controle 

da qualidade da água e dos efluen-
tes e prospecção de novas tecno-
logias assim como a elaboração 
e implementação das políticas de 
gestão da sustentabilidade.

A Diretoria Financeira e Co-
mercial tem como função espe-
cífi ca e principal, a promoção, 
coordenação e fi scalização das 
atividades de natureza econômi-
co-fi nanceira, contábil e comer-
cial da sociedade, bem como a 
elaboração, aprovação e publi-
cação de balancetes, do balanço 
geral e das demonstrações fi nan-
ceiras da sociedade.

A Diretoria de Operação e Ex-
pansão da RMS tem como princi-
pal função, a promoção, coordena-
ção e fiscalização das atividades de 
operação, expansão e manutenção 
dos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário ex-
plorados pela sociedade, median-
te concessão dos municípios da 
região metropolitana de Salvador.

A Diretoria de Operação e Ex-
pansão da Região Norte tem 
como principal função, a promoção, 
coordenação e fiscalização das ati-
vidades de operação, expansão e 
manutenção dos sistemas de abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário explorados pela socieda-
de, mediante concessão dos mu-
nicípios da região norte do estado.

A Diretoria de Operação e Ex-
pansão da Região Sul tem como 
principal função, a promoção, co-
ordenação e fi scalização das ati-
vidades de operação, expansão e 
manutenção dos sistemas de abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário explorados pela socieda-
de, mediante concessão dos mu-
nicípios da região sul do estado.
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A Embasa, além dos órgãos de as-
sessoria, superintendências, depar-
tamentos, divisões, possui unidades 
descentralizadas geografi camente 
por todo o estado. São 19 unidades 
regionais distribuídas, além de 321 
escritórios situados nos 361 municí-
pios onde a empresa atua, de forma 
que possa interagir com a comunida-

de e as representações locais para o 
desenvolvimento de suas atividades.

A Embasa atua em consonância 
com os princípios e objetivos  de 
sustentabilidade no que se refere 
às políticas públicas de saneamen-
to do Estado, se mantendo como a 
principal executora na prestação de 
serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, através 
de sua participação sistemática e 
efetiva nos fóruns de gestão par-
ticipativa das águas, conforme se 
observa no Quadro 21, onde estão 
elencados os comitês e comissões 
existentes, durante o ano de 2011, 
na Embasa como evidência dessas 
práticas públicas.

ÓRGÃOS INTERNOS Nº

GÊNERO COR

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
NÃO 

DECLARADA

Conselho Administrativo 7 6 1

Diretoria Executiva 7 7

Conselho Fiscal* 5 5

COMITÊS PRINCIPAIS

Comitê de orçamento 15 6 9 4 7 4

Comitê de equidade 10 3 7 1 4 2 3

Comitê de regulamentação 
comercial

11 6 5 8 1 1 1

Comitê executivo para 
implementação da gestão de 

desempenho por competência na 
Embasa

10 1 9 4 5 1

Comitê para realizar análise crítica 
do relatório de sustentabilidade  

da Embasa 2010 e fomentar 
a estruturação da gestão da 

sustentabilidade na Embasa para 2011

7 1 6 5 2 1

Comitê Executivo para Acompanhar 
o Andamento do Projeto Integração 

(Implantação da Solução ERP)

23 12 11 9 9 1 4

Comitê central da Embasa 7 5 2 4 2 1

COMISSÕES PRINCIPAIS

Comissão técnica para construção e 
operação do Sistema de Disposição 

Oceânica (SDO) do Jaguaribe

3 3 1 2

Comissão Tec. de Garantia Ambiental 21 7 14 14 4 1 2

Comissão para realizar o inventário 
físico de materiais da Embasa

41 41 1 9 1 22 7 1

Comissão para implantação de nova 
estrutura organizacional da Embasa

10 3 7 6 2 2

Comissão para  elaborar proposta 
de Programa de Participação nos 

Resultados 2011/2012

10 7 3 3 4 3

GRUPOS DE TRABALHO PRINCIPAIS

Grupo de trabalho para elaborar o 
Relatório de Sustentabilidade da 

Embasa 2010

6 1 5 4 2

Grupo de trabalho para implantar 
novo sistema comercial da Embasa

11 7 4 1 3 6 1

Quadro nº21

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
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GRI 4.12 e GRI 4.13 Participa-
ção em entidades e associações

 Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Sanea-
mento (Abes)

  Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Esta-
duais (Aesbe)

2.8.2 Código de Ética
GRI 4.4, 4.6 e 4.8 O Código de 
Ética da Embasa é um referen-
cial orientador que contempla 
os valores éticos como um dos 
pilares de sustentação e atua-
ção da empresa em suas rela-
ções com as partes interessa-
das, buscando sistematizar as 
diretrizes éticas. Aprovado pela 
diretoria em 2005, é um docu-
mento público que estabelece 
a forma de relacionamento in-
terno, abrangendo os direitos e 
deveres dos empregados, e ex-
terno, nas relações com os for-
necedores, acionistas, comuni-
dade, sociedade, consumidores 
e meio ambiente.

2.8.3 Canal de escuta
GRI 4.6 A excelência na qualidade 
dos serviços direciona a empresa 
na busca do aprimoramento do 
diálogo com seus colaboradores, 
fornecedores, usuários, governo 
e comunidade. Nesse sentido, são 
identificados e desenvolvidos no-
vos canais de comunicação com 
seus públicos  internos  e externos. 
Foram desenvolvidas ações para 
reforçar a imagem da Embasa 
como empresa socialmente res-
ponsável, a exemplo dos patro-
cínios ao esporte e à cultura, que 
têm, entre outras diretrizes, con-
tribuir com o desenvolvimento 
da economia por meio de apoio 
a eventos.

Dos veículos impressos dispo-

Quadro nº22d

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Lojas em Bairros 7

Lojas em Shoppings 5

Postos SAC’s 13

Unidades Móveis 4

Centros de Teleatendimento 2

Escritórios Regionais 271

Escritórios de Serviços 18

nibilizados pela empresa, desta-
cam-se o Jornal da Embasa que 
é direcionado principalmente 
ao público externo e o Embasa 
da Gente, publicado para os fun-
cionários; cada um com tiragem 
mensal de 5 mil exemplares. 
Além disso, o público interno 
conta com um portal corpora-
tivo, onde são compartilhadas 
informações e serviços.

A empresa disponibiliza canais 
diversifi cados de comunicação 
para que os cidadãos possam se 
manifestar da forma mais con-
veniente. A rede de atendimen-
to presencial conta com lojas na 
capital e interior, 4 unidades mó-
veis de atendimento, escritórios 
locais no interior, além de call 
center, ouvidoria e serviços via in-
ternet, no site da empresa www.
embasa.ba.gov.br.

GRI 4.4 A Embasa adota mecanis-
mos para que os acionistas e em-
pregados façam recomendações 
ao conselho ou dêem orientações 
ao mais alto órgão de governança 
(ver tabela de canais de relaciona-
mento no site) mantendo, através 

da Direx, um permanente relacio-
namento com o Sindicato dos Tra-
balhadores de Água e Esgoto do 
Estado da Bahia (Sindae) por meio 
de reuniões sistemáticas para de-
finição e cumprimento do Acordo 
Coletivo anual, aprovado em as-
sembleias gerais dos emprega-
dos, conduzidas pelo Sindae. Os 
resultados discutidos e decididos 
pela Direx são encaminhados ao 
Conselho de Administração, para 
homologação.
O quadro a seguir mostra os 

meios de comunicação com o ci-
dadão. Para maiores detalhes so-
bre meios de comunicação entre 
as partes interessadas, ver quadro 
de canais de comunicação no site.

2.8.4 Gestão de riscos

As organizações, de modo ge-
ral, estão permanentemente ex-
postas a incertezas que podem 
afetar signifi cativamente o equi-
líbrio nas suas dimensões da 
sustentabilidade.
Nesse sentido, foi estabelecido, 

no novo planejamento estratégi-
co o objetivo “Desenvolver postu-
ra preventiva por meio da gestão 
de riscos” com a finalidade de de-
finir princípios, diretrizes e respon-

sabilidades da gestão integrada 
de riscos na Embasa, bem como 
orientar os processos de identi-
ficação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação 
dos riscos inerentes às atividades, 
incorporando a visão de riscos à 
tomada de decisões estratégicas, 
tomando como referência as me-
lhores práticas de mercado.

A partir de 2012, serão iniciadas 
as ações para acompanhamen-
to do indicador e da iniciativa 
criada para alcançar o objetivo.
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Segurança das informações
Durante o ano de 2011, a Emba-

sa implementou diversos projetos 
corporativos e setoriais destina-
dos ao fortalecimento da sua in-
fraestrutura de redes, ao geren-
ciamento do banco de dados e 
ao desenvolvimento e customi-
zação de aplicações da área de 
Tecnologia da Informação.
Visando assegurar a proteção 

adequada das informações da 
Embasa, foi elaborado o projeto 
de Política de Segurança da Infor-
mação, que estabeleceu as dire-
trizes, recomendações e ações a 
serem adotadas para obtenção 
dos resultados almejados. Sua 
primeira etapa de implantação 
foi concluída em setembro de 
2011, com a execução das ações 
previstas e a participação da Em-
basa no Comitê dos Gestores de 
Tecnologias de Informação e Co-
municação do Estado da Bahia. 
Esse comitê foi criado com o ob-
jetivo de discutir a política de se-
gurança da informação que será 
implantada nas secretarias, em-
presas e autarquias do Governo 
do Estado da Bahia.
Objetivando o gerenciamento 

dos riscos de desastres inerentes 
ao negócio da empresa, foi elabo-
rado um plano de contingência. 
Foram adquiridos equipamentos 
e conjunto de discos para am-
pliação do armazenamento dos 
dados corporativos. Com a insta-
lação destes recursos, foi possível 
dar início à atualização tecnológi-
ca dos equipamentos de grande 
porte, proporcionando à empresa 
uma capacidade  maior de proces-
samento de dados e melhor de-
sempenho dos principais sistemas 
corporativos, como o Sistema Co-
mercial Integrado (SCI) e o próprio 
Sistema Integrado de Gestão Em-
presarial (ERP).

Resultados alcançados na 
área de TI:

• Projeto de Informatização das 
Unidades Operacionais que con-
siste em informatizar as Unida-
des do interior do estado, permi-
tindo a integração dos Escritórios 
Locais com as Unidades Regio-
nais. Em 2011, 47 escritórios fo-
ram informatizados;

• O Sistema Webrol consiste 

na emissão de contas de água 
e esgoto no momento da lei-
tura do hidrômetro. Em 2011 
foi expandido para 3 Unidades 
Regionais;

• Em 2011, foram adquiridos 
963 microcomputadores e 300 
impressoras destinadas à atua-
lização do parque de informáti-
ca e ao atendimento de novas 
demandas da empresa.

INVESTIMENTOS EM TI 2011 R$

Microcomputadores 811.147,50

Impressoras 330.000,00

Software 
(Windows, Offi  ce, Antivírus)

954.598,50

Switch (ativos de rede) 1.473.456,00

Blade 
(infraestrutura servidora)

1.047.095,00

Mainframe Z196 3.186.014,25

Storage 
(armazenamento de dados)

4.681.232,51

TOTAL 12.483.543,76

Quadro nº23

ÍNDICE DE INFORMATIZAÇÃO

Gráfi co nº18

%
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Responsabilidade Social para 
a Embasa representa o compro-
misso ético de contribuir com o 
desenvolvimento econômico, so-
cial e ambiental, trabalhando com 
os empregados, suas famílias, co-
munidade local e sociedade para 
a sua qualidade de vida. Nesse 
sentido, está presente em ações 
internas e externas. No âmbito 
das ações internas, as práticas de 
recursos humanos, em especial 
a educação corporativa, faz com 
que os trabalhadores tenham pa-
pel socioambiental proativo. No 
âmbito das ações externas, a Em-

3. Gestão social

basa junto com a população, 
escolas, instituições de pesqui-
sa e governo, independente 
de legislação, tem contribuído 
na produção de conhecimento 
tecnológico e de gestão voltado 
para o uso racional dos recursos 
naturais, em particular para a 
valorização da água e preserva-
ção ambiental.

A responsabilidade social é um 
princípio presente na atuação 
de todas as diretorias da empre-
sa, com o processo de reestrutu-
ração, ocorrido em 2011, houve 
ganhos signifi cativos para seu 

fortalecimento. A Diretoria Téc-
nica e de Sustentabilidade foi 
criada e, em seu organograma, 
consta a Superintendência de 
Meio Ambiente e Responsabili-
dade Social à qual está subordi-
nado um departamento dedica-
do à gestão da responsabilidade 
social.

Além disso, unidades socioam-
bientais foram criadas, em cada 
diretoria de operação e expansão, 
para garantir a transversalidade 
da responsabilidade social no con-
texto da administração descen-
tralizada existente na Embasa. 

Estações de tratamento de água e esgoto no sul do estado recebem estudantes
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3.1 ENGAJAMENTO COM AS 
PARTES INTERESSADAS

GRI 4.14 Empresa transparen-
te pratica o equilíbrio da fala 
e da escuta por meio dos seus 
canais permanentes de comu-
nicação e de ações proativas 
de relacionamento com seus 
públicos, buscando adaptar-se 
a novas demandas ou desa-
fi os e prontifi cando-se a rever 
ações e estratégias.

Em 5 de junho de 2011, Dia do 
Meio Ambiente, a Embasa lan-
çou o Relatório de Sustentabili-
dade 2010, em uma exposição 
na Semana do Meio Ambiente. 
Sob o tema: “O futuro é a gente 
que faz”, a exposição recebeu a 
visitação de aproximadamente 
5.500 pessoas num shopping de 
grande movimento em Salvador. 
Nesta oportunidade, aplicou-se 

pesquisa, para consulta às partes 
interessadas da empresa, sobre 
o Relatório de Sustentabilidade 
2010. A metodologia aplicada 
permitiu levantar os temas mais 
relevantes que subsidiaram a 
construção do teste de materiali-
dade norteador do conteúdo des-
te documento. A pesquisa buscou 
aferir a percepção de diversos pú-
blicos quanto aos seguintes itens: 
Quadro dos indicadores; Matriz 
de materialidade; Unidades em 
que a Embasa atua; Principais me-
tas; Evolução dos compromissos; 
Desenvolvimento humano; Biodi-
versidade e Gestão de impactos.

3.2 RELACIONAMENTO COM O 
PÚBLICO INTERNO

3.2.1 Gestão de pessoas

A política de recursos humanos 
da Embasa no relacionamento 
com seu público interno privi-

legia a adoção de práticas coe-
rentes, claras e justas em todas 
as suas iniciativas. Dentre essas 
práticas, destacam-se:

GRI LA4. 100% dos trabalhado-
res, independente de ser fi liado 
à entidade sindical, são bene-
fi ciados por acordos de nego-
ciação coletiva. Do quadro pró-
prio, 2.809 empregados (60%) 
são fi liados ao sindicato.
Nos últimos 5 anos, as conquis-

tas dos trabalhadores avançaram 
não só em termos de reajuste sa-
larial, sempre acima da inflação, 
como também em termos de 
ganhos sociais, cesta de benefí-
cios, saúde, segurança e qualida-
de de vida dos trabalhadores.

À título de “contribuição assis-
tencial”, o empregado repassa 
ao Sindicato dos Trabalhadores 
de Água e Esgoto do Estado da 
Bahia (Sindae) contribuição men-
sal mais 1,5% do seu salário base, 
no mês subsequente à assinatura 
do Acordo Coletivo de Trabalho, 
excetuando-se aqueles que se 
manifestem contra o desconto. 

GRI LA1 A Embasa encerrou o 
ano de 2011 com 4.681 empre-
gados próprios, com contra-
tos por tempo indeterminado 
regidos pela CLT, além de 270 
jovens aprendizes contratados 
pelo período de 2 anos e 126 
estagiários, com base em le-
gislação específi ca.

NÚMERO DE EMPREGADOS POR REGIÃO

REGIÃO 2010 2011

Capital e Região Metropolitana (1) 2.479 2.810

Região Norte (2) 762 950

Região Sul (3) 720 921

TOTAL DE EMPREGADOS 3.961 4.681

Quadro nº24

O incremento descrito na tabela refere-se à renovação do quadro de 
pessoal. Foram contratados, em 2011, 921 novos empregados aprova-
dos em concurso público, sendo 835 Assistentes de Saneamento (nível 
médio e técnico) e 86 Analistas de Saneamento (nível superior).

Estande da Embasa na  exposição na Semana do Meio Ambiente
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2009 2010 2011

TAXA QUANT. 
DESLIGADOS TAXA QUANT. 

DESLIGADOS TAXA

FAIXA ETÁRIA

Até 30 anos 0,3 3 0,6 56 1,2

Mais de 30 até 50 anos 0,5 11 0,6 49 1

Mais de 50 anos 1 23 1 87 1,9

GÊNERO

Homens 1,5 55 1,6 124 2,6

Mulheres 0,3 7 0,6 68 1,5

Por Região¹
(por questões operacionais do sistema informatizado não foi possível informar o quantitativo de empregados 
desligados e a taxa de rotatividade discriminados por região para os exercícios de 2009 e 2010)

Salvador e RMS (1) 116 4,1

Região Norte (2) 39 4

Região Sul (3) 36 3,9

Quadro nº25

Quadro nº26

GRI LA 2 No último ano, a taxa 
de rotatividade da empresa foi 
de 4,1; sendo 2,7 de homens e 
1,5 de mulheres. Conforme ta-
bela ao lado: 

  A Embasa atua em: (1) Salvador 
(Unidades da Bolandeira, Federação, 

Cabula e Pirajá) e região metropolitana 
de Salvador (Unidades de Camaçari e 

Candeias); (2) região norte (Unidades de 
Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, 

Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor 
do Bonfi m); (3) região sul (Unidades de 

Caetité, Itabuna, Itamarajú, Jequié, Santo 
Antônio de Jesus e Vitória da Conquista)

CATEGORIA SALÁRIO R$
FAIXA 1

Analista de 
Saneamento

R$ 4.698,31 

Assistente de 
Saneamento

(nível técnico)

R$ 2.166,11 

Assistente de 
Saneamento
(nível médio)

R$ 1.013,82

Percebe-se maior rotatividade 
entre os empregados com mais de 
50 anos, 45% do total de desliga-
dos, por causa da adesão ao pro-
grama de prêmio aposentadoria, 
que, no Acordo Coletivo de 2011, 
estimulou o pedido de demissão 
dos aposentados que permane-
ciam no quadro da empresa, ofe-
recendo 90% do valor do salário-
-base, por cada ano efetivo de 
serviço na Embasa, para aqueles 
que solicitassem o benefício até o 
dia 31/10/2011, e de 80% para pe-
didos posteriores a esta data.
Quanto aos outros desligamen-

tos, ficou constatado que mais de 
80% dos novos contratados pe-
diram demissão alegando terem 
sido aprovados e convocados em 
outros concursos de instituições, 
em sua maioria, da esfera federal.

 
GRI LA14. Não há diferença sa-
larial entre homens e mulheres. 
A Embasa possui um sistema 
de tabela salarial, descrita no 
plano de cargos, salários e car-
reira (PCCS) homologado em 
31.01.2012. Este documento de-

fi ne as diretrizes e procedimen-
tos de administração funcional 
e salarial que norteiam a admi-
nistração de recursos humanos 
da empresa. Ele defi ne que, para 
cada cargo exercido, existem 
níveis diferenciados por pontua-
ção em que o sexo do funcioná-
rio não tem infl uência alguma. 

A segunda etapa de implan-
tação do atual plano de cargos, 
salários e carreira se deu com 
a avaliação individual de 100% 
dos empregados, em suas res-
pectivas funções, para a corre-
ção de eventuais desvios.
O plano prevê, a cada 2 anos, 

a promoção por mérito do em-

pregado que se dará a partir da 
obtenção de resultado satisfató-
rio na avaliação de desempenho 
com base em competências. O 
modelo da avaliação de desem-
penho está sendo estabelecido 
por um comitê constituído de 
representantes de todas as áreas 
da empresa, com quantitativo re-
presentativo dos profi ssionais de 
recursos humanos, representan-
tes sindicais e consultoria espe-
cializada na área.

Com a avaliação de desempe-
nho, será possível conhecer as ne-
cessidades de capacitação e de-
senvolvimento de competências 
individuais do corpo funcional. 

Obs: Os valores informados 
correspondem à média do salário 
inicial dos diversos profi ssionais 
de nível superior  
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CATEGORIA 
FUNCIONAL

2009 2010 2011

SALÁRIO 
INICIAL

PROPORÇÃO
Embasa/SM

SALÁRIO 
INICIAL

PROPORÇÃO
Embasa/SM

SALÁRIO 
INICIAL

PROPORÇÃO
Embasa/SM

Analista de 
Saneamento

R$ 4.099 8,82 R$ 4.349 8,53 R$ 4.697 8,62

Assistente de 
Saneamento 

(nível técnico)

R$ 1.886 4,06 R$ 2.005 3,93 R$ 2.166 3,97

Assistente de 
Saneamento 
(nível médio)

R$ 883 1,9 R$ 939 1,84 R$ 1.014 1,86

Salário Mínimo 
(SM)

R$ 465 R$ 510 R$ 545

Obs: Os valores informados correspondem à média do salário inicial dos diversos profi ssionais de nível superior   
Quadro nº27

GRI LA12 Um contingente de 
921 contratados em 2011 (22,4%) 
foi avaliado durante o período 
probatório (90 dias) pelo gestor 
imediato, quanto a sua ade-
quação técnica às atividades 
do cargo, seu relacionamento 
interpessoal, ética profi ssional 
e compromisso com metas e 
objetivos. Neste período, foi 
possível avaliar as expectativas 
destes novos empregados em 
relação à organização.
Os jovens aprendizes (5,3%) 

também passaram por avaliação, 
nos 3 primeiros meses de traba-
lho, como forma de se aferir a 
aplicação prática dos ensinamen-
tos teóricos adquiridos em treina-

mento, no ambiente de trabalho 
da empresa.

GRI LA13. A Embasa está subor-
dinada aos princípios constitucio-
nais da Administração Pública, 
notadamente no que se refere à 
contratação de pessoal. Atenden-
do à Lei 8.213/1991, Art. 93, que 
estabelece cotas para portadores 
de necessidades especiais na rea-
lização de concurso público, a em-
presa vem aumentando o núme-
ro de empregados com este perfil.

Até 2010, a empresa possuía 
em seu quadro 7 empregados 
portadores de defi ciência física. 
Em 2011, este número passou 
para 47.  Nenhum deles ocupa 

cargo gerencial, mais muitos já 
se destacam no desempenho de 
suas atividades, comprometen-
do-se com as estratégias e resul-
tados da empresa e participando 
de grupos de trabalho relevantes.

A Embasa garante, em Acordo 
Coletivo de Trabalho, a igualdade 
de oportunidades, sem distinção 
de origem, raça, sexo, cor, idade, 
orientação sexual, defi ciência fí-
sica e quaisquer outras formas 
de discriminação. O Comitê de 
Equidade, constituído paritaria-
mente com representantes da 
empresa e do sindicato, tem o 
papel de fomentar e acompa-
nhar a evolução de questões 
dessa natureza.

SALÁRIO BASE — PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO
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Quadro nº28

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS POR RAÇA COM FUNÇÃO GERENCIAL
2009

FUNÇÃO Amarela Branca Indígena Parda Preta Não declarada

Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. %

GERENTE 4 0,60% 245 39,80% 4 0,60% 297 48,20% 40 6,50% 26 4,20%

EMPREGADOS 20 0.6% 856 23,90% 28 0,80% 1656 46,20% 402 11,20% 625 17,40%

TOTAL EM 2009 24 1.101 32 1.953 442 651

2010
FUNÇÃO Amarela Branca Indígena Parda Preta Não declarada

Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. %

GERENTE 6 0,90% 254 39,30% 4 0,60% 316 48,80% 47 7,30% 20 3,10%

EMPREGADOS 27 0,70% 958 24,20% 29 0,70% 1874 47,30% 437 11,00% 639 16,10%

TOTAL EM 2010 33 1.012 33 2.190 484 659

2011
FUNÇÃO Amarela Branca Indígena Parda Preta Não declarada

Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. %

GERENTE 8 1,2 250 37 4 0,6 327 48,40% 59 8,7 27 4,00%

EMPREGADOS 38 0,80% 1060 22,60% 29 0,60% 2356 50,30% 625 13,40% 573 12,20%

TOTAL EM 2011 46 1.310 33 2.683 684 600

GRI LA3 Como remuneração indi-
reta, a Embasa oferece assistência 
médica através de plano de saúde 
que atende de forma equânime 
todos os diretores, empregados, 
dependentes e agregados, inclu-
sive netos, atráves de uma ampla 
rede referenciada de profissionais 
e serviços médicos-hospitalares; 
gratifi cação de férias de 60% da 
remuneração; auxílio creche para 
fi lhos até 7 anos de idade; auxílio 
para fi lho portador de necessida-
de especial; programa de partici-
pação nos resultados (PPR); 85% 
do valor do salário-base do em-
pregado, por cada ano de efe-
tivo serviço na Embasa, à título 
de prêmio aposentadoria; cesta 
e brinde natalino e junino; com-
plementação de benefício pre-
videnciário, por até 24 meses, 
para o empregado(a) sob auxí-
lio doença; 180 dias de licença 
maternidade.

Estes, dentre outros benefícios 
apresentados no quadro da pági-

na seguinte, contemplam todos 
os empregados, sem restrições 
de cargo, faixa salarial, tempo 
de serviço ou qualquer outro re-

quisito, excetuando-se o vale ali-
mentação, que não é fornecido 
aos empregados que trabalham 
em regime de meio período.

Programa Ano Novo, Peso Novo, Minha Meta é Emagrecer 
desenvolvido pela Unidade de Senhor do Bonfi m
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BENEFÍCIOS UNIDADES 2009/2010 2010/2011 2011/2012 EMPREGADOS 
BENEFICIADOS

Adicional de 
periculosidade  

% do salário base 30% 30% 30% Permanentes

Anuênio R$  19.961.373,00  25.498.160,00 25.145.953 Permanentes

Assistência médica R$  25.405.058,00  26.574.634,00 22.068.500 Todos

Auxílio creche R$  400,00  450,00  530,00 Todos

TOTAL PAGO R$  2.173.100,00  2.556.253,00  3.842.750,00 

Auxílio por fi lho 
portador de 

necessidade especial

R$  750,00  830,00  930,00 Todos

TOTAL PAGO R$  513.050,00  502.020,00  641.880,00 

Auxílio funeral R$ R$ 3.500,00 
(empregado) 
R$ 1.800,00 

(dependente)

R$ 3.900,00 
(empregado) 
R$ 2.000,00 

(dependente)

R$ 4.300,00 
(empregado) 
R$ 2.500,00 

(dependente)

Todos

Brinde natalino e 
junino

R$/brinde 100 120 145 Todos

Gratifi cação de férias 
(sobre a remuneração)

% 50,00% 57,00% 60,00% Todos

Gratifi cação motorista 
usuário

30% motorista 
(fx 03)

30% motorista 
(fx 03)

30% motorista 
(fx 03)

Empregados 
habilitados como 
motorista usuário

Participação nos 
resultados (PPR)

1,5 x 
remuneração

1,5 x 
remuneração

1,6 x 
remuneração

Permanentes

TOTAL PPR PAGO R$  15.475.562,00  19.438.482,80  20.518.259,64 

Previdência privada 
(Fabasa)

R$  7.489.164,00  9.824.460,47  12.033.010,98 Permanentes

Prêmio aposentadoria 40% multa 
FGTS + 55% do 
Salário base x 
ano de serviço

40% multa 
FGTS + 80% do 
Salário base x 
ano de serviço

40% multa 
FGTS + 90% do 
Salário base x 
ano de serviço

Permanentes

TOTAL PAGO R$ 688.981 2.123.487 6.264.130

Reajuste salarial 6,00% 6,30% 8,00% Permanentes

INPC – 5,90% INPC – 5,47% INPC - 6,3%

Vale alimentação R$  15,00  17,00  20,00 Permanentes de 
tempo integralTOTAL VALE 

ALIMENTAÇÃO PAGO
 11.264.917,05  14.127.976,08  19.079.463,98 

Quadro nº29Obs: O benefício de vale alimentação é oferecido apenas para os empregados que trabalham em regime  de tempo 
integral, não atingindo os empregados que trabalham meio período.  

GRI — LA3  TABELA DE BENEFÍCIOS, CONFORME  ACORDOS DE TRABALHO ENTRE EMBASA E SINDAE
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GRI EC 3. 
Cobertura das obrigações 

do plano de pensão de 
benefício defi nido que a 

organização oferece

A organização, visando o bem-
-estar econômico de longo prazo 
de seus empregados, patrocina 
planos de pensão, de benefício 
definido (Plano de Benefícios Pre-
videnciários n° 001) e de contribui-
ção definida (Plano de Benefícios 
Previdenciários Misto n° 1), am-
bos administrados pela Fundação 
de Assistência Social e Seguridade 
da Embasa (Fabasa). Dessa for-
ma, as obrigações do empregador 
são atendidas pelo fundo e manti-
das separadamente dos recursos 
da organização.

A partir de 07/02/2000, o pla-
no de benefício defi nido foi 
fechado a novas adesões de 
participantes, devido à entra-
da em vigência do plano de 
contribuição defi nida, tendo 
havido ampla migração dos 
empregados para o novo pla-
no. A tabela acima (Quadro 30) 
mostra a situação em 2011.

De acordo com parecer atuarial 
datado de 22 de março de 2012, 
emitido pela fi rma Jessé Mon-
tello Serviços Técnicos em Atuá-
ria e Economia Ltda., no exercí-
cio de 2011, o plano de benefício 
defi nido apresentou superávit 
técnico de R$ 283.585,63, signi-
fi cando que o grau de cobertura 
de seu passivo pelo ativo é supe-
rior a 100%, ou seja, há cobertu-
ra completa. Essa avaliação foi 
efetuada pelo regime/método 
de fi nanciamento atuarial agre-
gado, em razão do já menciona-
do fechamento do plano a novas 
adesões de participantes.

A aplicação da metodologia 
de cálculo atuarial estabelecida 

PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS

Quadro nº30

PLANO
QUANTIDADES EM 2011

PARTICIPANTES 
ATIVOS

PARTICIPANTES 
ASSISTIDOS

PENSIONISTAS TOTAL

Benefício 
Defi nido

 28  133  26  187 

Contribuição 
Defi nida

 4.323  102  -    4.425 

TOTAL  4.351  235  26  4.612 

PLANO
PENCENTUAIS EM 2011

PARTICIPANTES 
ATIVOS

PARTICIPANTES 
ASSISTIDOS PENSIONISTAS TOTAL

Benefício 
Defi nido

0,6% 56,6% 100,0% 4,1%

Contribuição 
Defi nida

99,4% 43,4% 0,0% 95,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

para o plano de benefício defi ni-
do da Fabasa resultou no custo 
total de 7,42% da folha do salá-
rio de participação dos partici-
pantes não assistidos (excluída 
a contribuição normal de 10% 
dos participantes aposentados 
destinada a participar do custeio 
normal dos benefícios).

GRI LA 5. É uma prática da em-
presa discutir e buscar a contri-
buição das áreas, através de re-
presentação dos diversos níveis 
da organização, na defi nição, 
alteração ou implantação de 
novos procedimentos, normas 
internas e resoluções de direto-
ria que impliquem em impactos 
para os empregados. 

As mudanças, após validação 
do nível competente, são divul-
gadas através de comunicados, 
circulares, intranet, videoconfe-
rências e demais meios de comu-
nicação utilizados na empresa. 

Consta, em Acordo Coletivo de 
Trabalho, o compromisso de di-

vulgar e informar, ofi cialmente, 
ao sindicato e aos empregados, so-
bre os programas de prevenção de 
riscos ambientais, de saúde ocu-
pacional, acidentes de trabalho e 
dados referentes ao processo de 
trabalho, máquinas, descrição de 
postos de trabalho, atividades e 
número de pessoas envolvidas 
(cláusula 38ª), dentro do prazo de 
vigência do acordo (um ano).

Em 2011, duas grandes mudan-
ças, extremamente impactantes 
para toda a empresa, ocorreram 
em paralelo: a reestruturação or-
ganizacional e a implantação do 
Projeto Integração – Sistema de 
Gestão Integrada (ERP/SAP). Nos 
dois casos, todos os níveis hierár-
quicos da empresa participaram 
das etapas dos projetos, através 
de reuniões, videoconferências e 
oficinas. Na intranet, foram inseri-
dos 2 portais: “Portal ERP” e “Portal 
da Reestruturação” para comuni-
cação de decisões tomadas e aco-
lhimento de críticas, sugestões e 
dúvidas.
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3.2.2 Qualifi cação profi ssional

GRI LA10 O objetivo de capacitar 
e desenvolver a força de trabalho 
para o sucesso das estratégias, fun-
damentou, em 2011, o investimen-
to de R$ 643.677,00 em 197.967 
horas de treinamento, contem-
plando 4.892 empregados; ou seja, 
96,36% da força de trabalho, com 
uma carga horária média de 30,66 
horas. Os treinamentos oferecidos 
pela Universidade Corporativa da 
Embasa (UCE) estão agrupados 
em 5 programas prioritários:

GRI LA11 1) Programa de Atualiza-
ção Profissional realizado por meio 
de cursos, seminários, palestras, 
oficinas, congressos, simpósios, fó-
runs, treinamentos, visitas técnicas 
e encontros promovidos por asso-
ciações profissionais ou instituições 
de ensino, possibilitando a atuali-
zação das práticas e dos conheci-
mentos dos colaboradores;

2) Programa de Pós-Graduação, 
que oferece bolsas parciais de estu-
dos para cursos de pós-graduação 
(especialização, mestrado e douto-
rado), de acordo com a atividade 
do empregado e as necessidades 
da empresa. O benefício é de 80% 
do valor do curso, sendo os 20% 
restantes de inteira responsabili-
dade do beneficiado para com a 
instituição de ensino. O progra-
ma possibilita o aprimoramento 
de habilidades e competências 
exigidas pelo avanço tecnológi-
co, evolução do mercado e ex-
pansão da empresa. Em 2011, 
um empregado foi benefi ciado 
com licença remunerada para 
conclusão e defesa de tese de 
mestrado;

3) Programa de Aceleração Esco-
lar voltado para a conclusão dos 
ensinos fundamental I e II e do 

PROGRAMA QUANT. PARTICIPANTES INVESTIMENTOS (R$)

Atualização Profi ssional 4.551 R$ 361.214 

Pós Graduação 6 R$ 21.433 

Idiomas 20 R$ 15.227 

Aceleração Escolar 11 R$ 22.533 

Conheça Nossa Empresa 1.136 R$ 133.197 

Outros 5.615 R$ 90.080 

Quadro nº31

ensino médio entre os colabora-
dores da empresa, visando a uma 
educação básica de qualidade 
para o trabalhador, com foco no 
domínio de competências para a 
inserção produtiva e o exercício da 
cidadania. O Aceleração Escolar 
conta com o acompanhamento 
psicopedagógico do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos de-
senvolvido pelo Serviço Social da 
Indústria (Sesi);

4) Programa de Idiomas, que ofe-
rece bolsas parciais de ensino em 
línguas estrangeiras. O benefício 
é de 60% do valor do curso, sendo 
os 40% restantes de responsabili-

dade do empregado com a insti-
tuição de ensino;

5) O programa Conheça Nossa 
Empresa, criado para ambientação 
e integração dos colaboradores, 
apresenta os processos de produ-
ção, desde a captação, tratamento 
e distribuição de água, informando 
sobre o saneamento, definido pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como “o controle de todos 
os fatores do meio físico do homem 
que exercem efeitos deletérios so-
bre o seu bem estar físico, mental 
ou social”  e demonstrando a im-
portância da empresa para a saúde  
das pessoas e do meio ambiente.

Além dos programas que vi-
sam promover o desenvolvi-
mento de competências dos 
empregados, outros de cunho 
socioeducativo são realizados 
através da UCE, atendendo não 
só aos empregados, como tam-
bém a terceirizados e diversos 
segmentos da sociedade.

Em 2011, com a implantação 
do Sistema ERP/SAP, foi prio-
rizado o treinamento relativo à 
operação do sistema. Através de 
instrutoria interna, realizada por 
empregados que integraram a 
equipe de implantação do pro-

jeto, 4.097 empregados foram 
treinados em diversos módulos.
Outro item que demandou in-

vestimento em treinamento foi 
a participação de 1.136 novos 
contratados dos últimos anos 
em eventos de ambientação. Di-
versos encontros para ambien-
tação e integração, inclusive 
do programa Conheça Nossa 
Empresa, foram realizados para 
introduzirem os novos empre-
gados no universo do sanea-
mento. Os custos de realização 
desses eventos, em 2011, giram 
em torno de R$125,2 mil.

INVESTIMENTO EM PROGRAMAS DE COMPETÊNCIA
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CATEGORIA 
FUNCIONAL

QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 
MÉDIA

Diretores 7 61,71

Gestores 661 78,03

Assistente de Saneamento 3.323 31,23

Analista de Saneamento 558 48,58

Jovem Aprendiz 343 10,17

Quadro nº32

Média de horas de treinamento por 
ano, por empregado, discriminadas 
por categoria funcional (ref. 2011)

Todas essas ações gera-
ram as seguintes médias 
de treinamento:

Para garantir o atendimento de 
requisitos de qualidade acorda-
dos em contrato para prestação 
de serviço visando à implantação 
de sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sani-
tário de grande porte, fi scais da 
Embasa verifi cam, sistematica-
mente, in loco, o índice de quali-
dade da obra (IQO), que também 
contempla critérios relacionados 
ao atendimento das normas, le-
gislações e requisitos de saúde e 
segurança do trabalho.

GRI HR8 O serviço de seguran-
ça e vigilância patrimonial é ter-
ceirizado. Para atender a Lei nº 
7.102/83, a Embasa exige que a 
empresa contratada apresen-
te o Registro de Certifi cado de 
Formação de Vigilante, validado 
pela Polícia Federal por 4 anos, 
de cada profi ssional colocado a 
seu serviço.

Através da Divisão de Segu-
rança Patrimonial (GLPS), o 
prontuário de cada ocupante de 
posto de serviço nas instalações 
da empresa é monitorado. Com 
o término da validade de seu re-
gistro, o vigilante passa por cur-
so de reciclagem, renovando 
assim a validade do seu certifi -
cado. Constam na ementa dos 
cursos as seguintes disciplinas:

 Relações públicas – aborda 
a interação com o público, ur-

banidade, sociabilidade e trans-
missão de confi ança, priorizan-
do o atendimento adequado às 
pessoas com defi ciência.

Direitos humanos – respei-
to à dignidade da pessoa huma-
na, compromisso que o Brasil 
assumiu perante a comunidade 
internacional e princípio consti-
tucional de prevalência dos di-
reitos humanos;

 Relações humanas no tra-
balho — desenvolver hábitos 
que permitam o bom relaciona-
mento no trabalho e em outras 
esferas do convívio social; 

Em 2011, a Embasa contratou 
372 postos de vigilantes. Entre 
janeiro e dezembro de 2011, 75% 
dos vigilantes passaram pelo cur-
so de reciclagem.

GRI LA12 Percentual de 
empregados que recebem 
regularmente análises 
de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

A Embasa busca aplicar na 
prática o conceito de trabalho 
decente, buscando cumprir ob-
jetivo estratégico em consonân-
cia com direitos trabalhistas de-
fi nidos como fundamentais pela 
Declaração Relativa aos Direitos 
e Princípios Fundamentais no 

Trabalho feita pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
em 1998. São eles:

 a) liberdade sindical e reco-
nhecimento efetivo do direito 
de negociação coletiva;

b) eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado;

c) abolição efetiva do traba-
lho infantil;

d) eliminação de todas as for-
mas de discriminação em ma-
téria de emprego e ocupação;

e) promoção do emprego pro-
dutivo e de qualidade, a exten-
são da proteção social e o forta-
lecimento do diálogo social.

3.2.3 Saúde e segurança no 
trabalho

GRI LA6 Parte significativa dos 
empregados da Embasa está lo-
tada na área operacional, natural-
mente, mais exposta a acidentes 
ou doenças ocupacionais. Visan-
do mitigar tais problemas, a nova 
estrutura organizacional, implan-
tada em 2011, criou um departa-
mento administrativo específico 
para elaborar e implementar, na 
empresa, políticas e ações de saú-
de e segurança que promovam a 
prevenção de acidentes e doen-
ças ocupacionais, a melhoria das 
condições operacionais de tra-
balho, um ambiente de trabalho 
seguro e saudável.
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Taxas1 
2  Os dados apresentados não contemplam empregados terceirizados cujos vínculos decorrem da 
celebração de contratos administrativos para execução de obras e serviços de saneamento. No cálculo 
da taxa de dias perdidos, foi considerado o número de dias programados. 

TaTTTTTT xas1111111

TAXAS² 2009 2010 2011

RMS REGIÃO 
NORTE

REGIÃO 
SUL

TOTAL

Taxa de absenteísmo (TA)
(nº de dias perdidos/HHP 

x 1 MM)
5,51 5,05 2,99 1,01 0,98 4,98

Taxa de dias perdidos 
(TDP)

(nº de dias perdidos/HHP 
x 1 MM)

0,22 0,83 0,34 0,12 0,11 0,57

Taxa de doença 
ocupacional (TDO)

(nº de doenças 
ocupacionais/HHT x 1 MM)

0 0,58 0,15 0,05 0,05 0,25

Taxa de Lesão (TL)
(nº de dias perdidos/HHT 

x 1MM)
3,92 4,48 2,98 1,01 0,98 4,96

Acidentes de trabalho 
com óbito

(em número absoluto)
1 0 0 1 0 1

HHP = Horas-Homem programadas   
HHT = Horas-Homem trabalhadas 

As 26 Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), 
distribuídas nas unidades ad-
ministrativas e operacionais da 
empresa, são compostas por 
170 empregados, entre gesto-
res e trabalhadores indicados 
diretamente pelo corpo fun-
cional. Além dos cipistas, 25 
brigadistas e 53 profi ssionais 

da área de saúde e segurança 
fomentam programas educa-
cionais de saúde e segurança 
no trabalho destinados a 100% 
dos empregados. 

GRI LA7. Em 2011, o compro-
metimento da Diretoria Executi-
va e do corpo gerencial em com-
bater as causas de danos à saúde 

e à segurança do trabalhador 
traduz-se em investimentos da 
ordem de R$1.150.000,00 em 
equipamentos de segurança, 
R$ 4,69 milhões em progra-
mas de qualidade de vida do 
trabalhador e mais de R$ 6,9 
milhões em programas de pre-
venção de acidentes e doenças 
ocupacionais. 

Para o registro e relato da esta-
tística de acidentes foram consi-
deradas as disposições da NBR 
nº 14.280 de 2001, relativa ao 
Cadastro de Acidentes do Traba-
lho – Procedimento e Classifi ca-
ção, e não foram incluídas, entre 
os dados de lesões, aquelas con-
sideradas pequenas.

Em 2011, não foram identifi ca-
dos dados administrativos acer-
ca de possíveis lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos e 
absenteísmos ou acidentes fatais 
relacionados aos colaboradores 
vinculados às empresas prestado-
ras de serviço. O único óbito regis-
trado foi decorrente de acidente 
no trânsito, comprovadamente 
motivado por atitude comporta-
mental do empregado.

GRI LA8. Alguns programas fo-

ram inseridos na rotina da em-
presa em função das estatísticas 
do relatório epidemiológico, que 
identifi cou riscos predominantes 
nos resultados de avaliação mé-
dica dos empregados. São eles: 

os riscos de doenças cardiovas-
culares; alteração nas enzimas 
hepáticas e problemas ósteo-
-musculares, patologias vincula-
das à obesidade, sedentarismo, 
estresse, alcoolismo e tabagismo.

Quadro nº33
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PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA E SEUS OBJETIVOS

CONVIVER Estimula relações interpessoais saudáveis e 
a promoção de clima organizacional que não 
cause estresse e ansiedade. Em 2011, 1.184 
empregados afastados em auxilio doença 
foram atendidos pelo serviço social.

CUIDAR-SE/VIVA LEVE Promove palestras educativas sobre 
educação alimentar e ações de 
acompanhamento individual. Em 2011, 494 
colaboradores receberam atendimento e 
orientação nutricional voltados para mudança 
nos hábitos alimentares.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO A 
EXPOSIÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS 

CANCERÍGENOS

Visa neutralizar agentes químicos utilizados 
no processo de tratamento da água que 
favoreçam o surgimento de doenças 
cancerígenas.

PROIMUNE Promover o acesso à informação sobre 
os meios de prevenção e identifi cação de 
doenças infecto-contagiosas que atingem a 
comunidade.

LER/DORT Cria condições favoráveis para evitar a 
ocorrência de lesões por esforços repetitivos 
e doenças decorrentes.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
DOENÇAS CRÔNICAS

Visa melhorar a qualidade de vida dos 
portadores de doenças crônicas.

PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

(PISST)

Realiza inspeções técnicas in loco; identifi ca 
os potenciais riscos e perigos que possam 
comprometer a saúde e segurança do 
empregado com o propósito de realizar ações 
preventivas e/ou corretivas.

PROGRAMA VIDA NOVA Promove ações socioeducativas sobre os 
danos decorrentes do uso abusivo do álcool, 
tabaco e outras drogas. Atende empregados 
na prevenção, tratamento e pós-tratamento. 
É realizado em parceria com a operadora do 
plano de saúde e tem o suporte de clínicas 
especializadas contratadas. Passou a ser um 
compromisso da empresa com o empregado 
e foi estendido até seus familiares, inclusive 
fazendo parte de cláusula social do Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Quadro nº34

Foi constatado que o uso abu-
sivo de álcool está entre os prin-
cipais problemas da saúde, em 
especial, entre os trabalhadores 
que executam atividades insalu-
bres na manutenção de redes e 
ramais de esgoto; aqueles trans-
feridos para pequenas localidades 
no interior do estado (isolados) 
e os vigilantes. Por isso, entre to-
dos esses programas, o Vida Nova 
destaca-se, principalmente, por-
que uma pesquisa realizada com 

representantes dos trabalhadores 
evidenciou um alto percentual de 
trabalhadores comprovadamente 
alcoolistas ou com tendência acen-
tuada à doença ou que tinham al-
gum membro da família alcoolista 
ou com problemas relacionados à 
doença. 

GRI LA9. A Embasa combate 
os fatores que comprometem 
a segurança e a saúde dos em-
pregados e colaboradores ter-

ceirizados. Além de buscar fazer 
cumprir as exigências legais da 
CLT e das Normas Regulamen-
tadoras, alguns itens são pac-
tuados em cláusulas do Acordo 
Coletivo de Trabalho, a fi m de 
garantir ao trabalhador um am-
biente seguro e saudável para a 
realização de suas tarefas labo-
rais. Nas negociações do Acor-
do Coletivo de 2011, foi assegu-
rado ao trabalhador:

a) Exames médicos preven-
tivos - custeados totalmente 
pela empresa, de acordo com 
a Norma Regulamentadora n.º 
7, aprovada pela Portaria MTb 
nº 24, de 29/01/1994, para os 
empregados que trabalham em 
condições periculosas e/ou insa-
lubres. Para os demais, a cada 
2 anos, são realizados exames 
clínicos específi cos do cargo. E, 
para aqueles lotados em área de 
esgoto, é garantida a aplicação 
de vacinas específi cas, a exemplo 
da vacina antitetânica;

b) Readaptação profi ssional 
em caso de acidente de trabalho 
ou doença ocupacional – cons-
tatada a redução da capacidade 
laborativa, em decorrência de 
acidente de trabalho ou doença 
ocupacional, a Embasa redire-
ciona o empregado para tarefas 
compatíveis com sua nova capa-
cidade laboral. A empresa ainda 
assume todas as despesas do 
empregado, tais como transpor-
te, locomoção, remédios e plano 
de saúde, em caso de comprova-
do acidente de trabalho ou doen-
ça ocupacional.

c) Recuperação de empregados 
dependentes químicos – É garan-
tido aos(as) empregados(as) de-
pendentes de álcool e/ou outras 
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substâncias psicoativas a inclu-
são no programa de prevenção, 
tratamento e pós tratamento de 
dependência química;

d) Primeiros socorros – Em 
todas as unidades operacionais 
da empresa, são mantidos ma-
teriais necessários aos primei-
ros socorros, de acordo com as 
características de cada local, e 
pessoal treinado para esse fi m;

e) Controle da exposição ao 
ruído – O Programa de Conser-
vação Auditiva (PCA) prioriza as 
áreas ruidosas da empresa, mo-
nitorando a exposição ao ruído 
através de dosimetrias e medidas 
ambientais; realiza o monitora-
mento biológico de efeitos, atra-
vés das audiometrias, e adota 
medidas e procedimentos para 
redução da exposição do empre-
gado ao ruído na fonte;

f) Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA)/Pro-
grama de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) - 
A Embasa se compromete com 
a atualização anual dos levanta-
mentos pertinentes a esses pro-
gramas, fornecendo os resulta-
dos ao sindicato e divulgando-os 
na intranet, garantido assim que 
todos os empregados tenham 
ciência dos riscos do ambiente 
de trabalho e da atividade por 
ele desenvolvida. Este programa 
também contempla a defi nição 
de um cronograma de implan-
tação de intervenções técnicas 
necessárias para eliminação ou 
minimização de riscos ocupacio-
nais identifi cados no ambiente e 
em processos produtivos.  

A fim de prevenir a exposição de 
trabalhadores aos riscos químicos 
e seus efeitos nocivos à saúde, a 

empresa assegurou a implanta-
ção de sistemas de ventilação/
exaustão em locais de manuseio 
de solvente, cloro e outros agen-
tes químicos, controlando assim 
sua absorção por via inalatória;

g) Mandato da CIPA – Consta 
no ACT de 2011 o prazo de 2 anos 
para o mandato dos integrantes 
da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes, com direito a 
uma reeleição, como forma de 
garantir a continuidade de ações 
implementadas por determinado 
grupo para a promoção da saúde 
e segurança do trabalhador. O pe-
ríodo de mandato definido na CLT 
é de apenas 12 meses; 

h) Ações educativas em saú-
de, trabalho e meio ambiente – 
Realização de ações educativas 
sobre saúde, trabalho e meio 
ambiente, esclarecendo os tra-
balhadores da base quanto aos 
seus direitos e deveres em saú-
de, segurança e meio ambiente. 

i) Programa de ergonomia – Im-
plementação de um programa de 
ergonomia com a participação de 
um representante do sindicato e 
de um representante das CIPAs.

Além dessas ações e iniciativas, 
previstas em acordo formal entre 
a Embasa e o Sindae, a empresa, 
em seus contratos de prestação 
de serviço realizado por tercei-
ros, exige a adoção de procedi-
mentos que assegurem o cum-
primento, pela contratada, de 
requisitos legais e presentes nas 
normas regulamentadoras de 
segurança, saúde e medicina do 
trabalho, quando da realização 
de atividades no âmbito da orga-
nização. Com isso, pretende-se 
proteger a saúde e a integridade 
física e mental dos trabalhado-
res, assim como instalações e/ou 
equipamentos, de acordo com a 
Política de Segurança no Traba-
lho da Embasa. Os procedimen-
tos exigidos são:

 Realizar, com os profi ssio-

Ofi cina de acessibilidade



67

nais envolvidos no serviço, trei-
namento de integração e de 
segurança;
Apresentar ao Departamen-

to de Saúde e Segurança da Em-
basa o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) e 
o Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme estabelecido nas Nor-
mas Regulamentadoras - NRs 07 
e 09/MTE;  
 Apresentar o Programa de 

Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Cons-
trução (PCMAT) conforme es-
tabelecido na Norma Regula-
mentadora – NR 18/MTE;
Fornecer gratuitamente, a to-

dos os seus empregados, os Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPI) adequados às atividades e ao 
grau de risco a que o trabalhador 
será submetido, em conformida-
de com especificações da Portaria 
3.214/78 da Norma Regulamenta-
dora – NR 06/MTE, e com número 
do Certificado de Aprovação (CA) 
impresso, além de treinar e fisca-
lizar o seu uso;
 Executar rotinas de inspe-

ção objetivando a eliminação, 
minimização e o controle de si-
tuações de risco;
 As instalações da contrata-

da, dentro ou fora da Embasa, 
devem atender ao estabelecido 
na Norma Regulamentadora - 
NR 23/MTE, com relação à uni-
dade extintora adequada;
Constituir Comissão Inter-

na de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), de acordo com a Norma 
Regulamentadora – NR 5/MTE;
Contratar profi ssional(is) da 

área de Segurança do Trabalho, 
Engenheiro e/ou Técnico de Se-
gurança do Trabalho, obedecen-
do ao estabelecido na Norma 
Regulamentadora – NR 04/MTE.

3.2.4 Relação com o sindicato

GRI HR5
A relação da Embasa com o 

Sindae e demais associações 
representantes dos interesses 
dos empregados ocorre de for-
ma transparente e respeitosa. 
A diretoria está aberta a discutir 
propostas que visem atender 
as necessidades e expectativas 
dos empregados, em congruên-
cia com restrições legais, políti-
cas e limitações orçamentárias.
No momento da contrata-

ção do empregado, a empresa 
possibilita que representantes 
do sindicato façam a apresen-
tação da entidade como forma 
de promover a sindicalização 
voluntária do novo contratado. 

A empresa tenta preservar os 
direitos trabalhistas dos tercei-
rizados através de exigências 
contratuais que garantem, no 
mínimo, o pagamento da re-
muneração até o 5º dia útil do 
mês; acompanhamento dos 
reajustes e demais conquistas 
do acordo coletivo da catego-
ria e o recebimento dos bene-

fícios (vale transporte, ticket 
alimentação, etc.).

Por ter responsabilidade soli-
dária, em caso de demandas tra-
balhistas, a Embasa, para atesto 
das medições de serviço e libe-
ração de pagamento das notas 
fi scais, exige que seja apresen-
tada uma série de documentos 
que demonstrem a regularidade 
relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstran-
do situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais ins-
tituídos por lei.
É exigência da Diretoria Finan-

ceira Comercial, em atendimen-
to à Lei nº 12.440/2011, anexar, 
às notas fi scais de prestação de 
serviços ou fornecimento de 
material, a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
comprovando a idoneidade tra-
balhista do fornecedor. Caso 
a certidão não seja anexada, a 
fatura não é paga.

Embora não possua uma estru-
tura específi ca para garantir os 
direitos dos empregados de exer-
cerem liberdade de associação 

Entrega do Equipamento de Proteção Individual em Irecê
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ou negociação coletiva, diversos 
canais de comunicação, em es-
pecial a Ouvidoria, são abertos 
à sociedade e aos empregados. 
Além disso, existe o fácil acesso 
aos diretores e às assessorias 
das diretorias para registro de 
fatos que o empregado conside-
re privação de direitos, assédio ou 
qualquer outro abuso. Durante o 
ano de 2011, não houve registro 
de denúncias nas quais o direito 
de liberdade de associação e ne-
gociação tenha sofrido dano.

(a) Eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado

GRI HR7 Na área de saneamento, 
atividades como carga e descar-
ga de materiais, roçagem manu-
al, escavação de pequenas valas, 
tendem a ser realizadas de forma 
precária, notadamente nas obras 
de manutenção e expansão reali-
zadas no interior do estado, onde 
a atuação dos órgãos fi scaliza-
dores é inócua e os técnicos da 

Embasa não conseguem acom-
panhar de maneira sistemática e 
regular. Contudo, o prestador de 
serviço declara, desde o momen-
to da licitação, que não pratica 
trabalho escravo ou análogo. A 
cada fatura emitida para paga-
mento, o contratado deve com-
provar que se encontra em situa-
ção regular perante o Ministério 
do Trabalho e Emprego.

(b) Abolição efetiva do 
trabalho infantil

GRI HR6 O compromisso da 
Embasa para com a infância e a 
juventude traduz-se no convênio 
de cooperação técnica fi rmado 
com as Voluntárias Sociais do 
Estado da Bahia, no qual a Em-
basa recebe cerca de 260 adoles-
centes, na faixa etária de 14 a 16 
anos, cursando o ensino médio 
fundamental II, e comprovada-
mente com baixa renda familiar, 
para proporcionar educação, ca-
pacitação, cultura e inserção no 

mercado de trabalho de forma 
ética, provendo-os de benefícios 
tais como assistência médica 
e orientação psicológica. Nes-
te programa, conhecido como 
Jovem Aprendiz, mais de 1.300 
adolescentes foram benefi cia-
dos. Em 2011, foram investidos 
cerca de R$ 2,9 milhões, contem-
plando 240 jovens, na capital, e 
70 no interior do estado.
Objetivando coibir o trabalho 

de menores e a exposição de jo-
vens trabalhadores a atividades 
perigosas, exige-se, na fase de li-
citação para contratação de ser-
viços ou aquisição de materiais, 
a declaração de que a empresa 
não possui trabalhadores meno-
res de 18 anos.

(c) eliminação de todas as for-
mas de discriminação em ma-
téria de emprego e ocupação, a 
promoção do emprego produtivo 
e de qualidade, a extensão da 
proteção social e o fortalecimen-
to do diálogo social.

QT. % QT. % QT. % QT. % QT. % QT. %

GERENTE 8 1,2 250 37 4 0,6 327 48,40% 59 8,7 27 4%

EMPREGADOS 38 0,8% 1060 22,6% 29 0,60% 2356 50,30% 625 13,4% 573 12,20%

TOTAL EM 2011 46 1.310 33 2.683 684 600

Quadro nº35

PROPORÇÃO ENTRE GERENTES E EMPREGADOS
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Quadro nº36

Quadro nº37

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS 
POR GÊNERO COM FUNÇÃO GERENCIAL

SEXO

EMPREGADOS
2009 2010 2011

Quant. % Quant. % Quant. %

Masculino 2.732 76% 2.974 75% 3.482 74%

Feminino 855 23,90% 987 25% 1.199 26%

TOTAL 3.587 100% 3.961 100% 4.681 100%

SEXO

GERENTE
2009 2010 2011

Quant. % Quant. % Quant. %

Masculino 439 71% 452 70% 486 72%

Feminino 177 29% 195 30% 189 37%

TOTAL 616 100% 647 100% 675 100%

d

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS 
POR FAIXA ETÁRIA, GÊNERO E FUNÇÃO GERENCIAL

FAIXA 
ETÁRIA 

2010

EMPREGADOS GERENTES

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %

< 30 anos 267 9% 125 13% 14 3% 17 9%

30 a 50 
anos

1.079 36% 439 44% 224 50% 111 57%

Mais de 50 
anos

1.628 55% 423 43% 214 47% 67 34%

TOTAL 2.974 987 452 195

FAIXA 
ETÁRIA 

2011

EMPREGADOS GERENTES

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %

< 30 anos 525 16% 231 20% 24 5% 17 9%

30 a 50 
anos

1.133 35% 516 46% 218 45% 110 58%

Mais de 50 
anos

1.824 49% 452 34% 244 50% 62 33%

TOTAL 3.482 1.199 486 189

O compromisso de atender aos 
princípios constitucionais e nor-
mas legais, bem como a relação 
ética com os empregados, se dá 
desde o processo de admissão. 
Sendo a empresa integrante da 
administração indireta do Esta-
do da Bahia, a Embasa é parcial-
mente regida pelas normas de 
Direito Público, notadamente no 

tocante aos procedimentos para 
a contratação de empregados, 
que se dá através de concursos 
públicos, sem priorizar quaisquer 
peculiaridades raciais, regionais, 
etárias etc, excetuando-se o nú-
mero de vagas destinadas, exclu-
sivamente, para cidadãos porta-
dores de necessidades especiais. 
Diante disso, não existe política 

administrativa para priorizar a 
contratação de empregados ou 
nomeação de gerentes na comu-
nidade local, embora, nos editais 
de concurso, o candidato tenha 
direito a escolher a região que 
atenda seus interesses, desde 
que exista a vaga para o cargo ao 
qual está habilitado.

A designação para alta ge-
rência contempla a habilidade, 
competência e o desenvolvi-
mento do empregado na área. 
Mesmo sem uma política es-
pecífi ca, é comum emprega-
dos residentes nos municípios e 
localidades onde a Embasa atua 
serem designados para gerên-
cias locais de níveis operacionais 
e táticos. 

Geralmente, as empresas con-
tratadas para realizar serviços 
de saneamento aquecem o mer-
cado de trabalho do local onde 
executam obras. Neste caso, a 
demanda é por pessoal que rea-
lize serviços sem complexidade 
técnica. Geralmente a população 
local de baixa renda é benefi cia-
da com esta oferta de emprego 
temporário.

3.3 RELACIONAMENTO COM O 
PÚBLICO EXTERNO

3.3.1 Relacionamento com os 
usuários

Buscando a prestação de ser-
viços de excelência, a empresa 
investiu na implantação de di-
versos canais de atendimento: 
lojas em bairros, lojas em sho-
ppings, serviços de apoio ao 
consumidor (SACs), unidades 
móveis, loja virtual, call center, 
além dos Escritórios Regionais 
e de serviços.

Em 2011, mais de 400 mil clien-
tes foram atendidos na forma 
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presencial nas lojas de atendi-
mento e  postos dos SACs na 
capital, 665 mil chamadas tele-
fônicas foram atendidas no call 
center, 77 participações em 
eventos comunitários realizados 
em 52 bairros com as Unidades 
Móveis de Atendimento e mais 
de 12 mil e-mails respondidos 
através do website.  

Além disso, foi desenvolvida 
uma cartilha de atendimento, 
contemplando os processos 
e procedimentos dos serviços 
mais solicitados no atendimen-
to presencial, para garantir sua 
normatização e padronização, 
contribuindo para dar celerida-
de às solicitações dos usuários.

Atualmente, a Embasa con-
ta com 4 unidades móveis que 
proporcionam um atendimento 
rápido e efi caz, com efi ciência e 
qualidade, permitindo comodi-
dade aos clientes residentes em 
bairros mais distantes, onde 
não existem postos específi cos. 
As unidades móveis são disponi-
bilizadas por meio de programa-
ção atendendo solicitações das 
Unidades Regionais da empre-
sa, das associações de bairros e 
também, dos órgãos públicos 
estaduais e municipais.

GRI PR5 A pesquisa de satisfa-
ção do consumidor, realizada 
pela empresa P&A Pesquisa e 
Análise entre os meses de janei-
ro e fevereiro de 2012, refl etiu a 
percepção dos clientes em rela-
ção à qualidade dos serviços em 
2011. Essa pesquisa é realizada 
anualmente e tem como obje-
tivo identifi car os atributos que 
constituem a imagem institu-
cional da Embasa e conhecer a 
avaliação que os usuários fazem 
dos seus serviços, apurando seu 
grau de satisfação.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMBASA

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS UNIDADES REGIONAIS

Gráfi co nº19

Gráfi co nº20

Gráfi co nº21

A avaliação geral dos serviços prestados é considerada boa ou ótima por 
quase metade dos entrevistados (46%), enquanto a qualidade da água é con-
siderada boa ou ótima por 68% do público, conforme gráfi cos apresentados.

Os resultados demonstram nível de satisfação em torno de 71%, com uma 
característica de regularidade na prestação, ainda que exista um aumento 
considerável de usuários, no período. 
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A metodologia da pesquisa se 
baseou na utilização de técnica 
quantitativa, amostral, domiciliar, 
realizada por aplicação de ques-
tionário estruturado, em entrevis-
ta pessoal, com usuários residen-
ciais da Embasa (o responsável 
pelo pagamento da conta). As 
pesquisas foram aplicadas em 30 
municípios, cada um com amos-

tra representativa, com margem 
de erro de 6 pontos percentuais 
para mais ou para menos, distri-
buída aleatoriamente em todo 
o território. A supervisão e crítica 
para análise da consistência dos 
dados foram realizadas em 100% 
da amostra. A verificação abran-
geu 20% dos casos.
O universo da pesquisa é a to-

talidade dos usuários dos muni-
cípios selecionados intencional-
mente, representativos de cada 
Unidade Regional. Os resultados 
são representativos do universo 
pesquisado e admitem uma mar-
gem de erro de 1,0 ponto percen-
tual na totalidade da amostra e 
de 6 pontos percentuais em cada 
município.

3.3.2 Relacionamento com a 
comunidade  
GRI SO1

Empresas que atuam na área 
de saneamento, tendo como 
papel institucional prestar ser-
viço público buscando a univer-
salização com sustentabilidade, 
devem adotar alternativas tec-
nológicas mais sustentáveis, sob 
o ponto de vista dos três pilares 
da gestão: econômico, social e 
ambiental. Isto requer um es-
forço maior, junto às partes in-

teressadas, principalmente ao 
Governo do Estado, em con-
ceber e institucionalizar ações 
integradas, operacionalizadas 
de forma articulada e transver-
sal, com efetivo cumprimento 
às exigências legais e fomento 
ao controle social. 

Enquanto empresa de presta-
ção de serviço público de natu-
reza essencial, entender a gran-
deza das questões relacionadas 
a um ambiente salutar de forma 
integral, traz consigo a imperati-

vidade do exercício de políticas 
públicas convergentes, apon-
tando a necessidade de um es-
forço corporativo, coletivo e arti-
culado, no que tange à aplicação 
dos recursos disponibilizados, 
para assegurar a transparência 
e efetividade dos investimentos, 
e o desejo, como perspectiva, 
de fomentar a emancipação das 
pessoas no sentido do exercício 
da cidadania através da instru-
mentalização para a participa-
ção social.

Campanha de orientação sobre os benefícios da Tarifa Social
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O marco regulatório do setor de 
saneamento tem em suas diretri-
zes básicas o exercício do controle 
social com a participação efetiva da 
sociedade na elaboração e imple-
mentação das políticas públicas, 
paradigma que vem sendo adota-
do pelos gestores públicos através 
da realização de parcerias locais.

A reestruturação organizacional 
da empresa, permitiu que a Em-
basa adotasse um desenho orga-

nizacional mais compatível com 
os seus desafi os, preenchendo 
lacunas de atribuições e tornando 
algumas unidades existentes mais 
robustas para o desempenho de 
seus papéis. Assim foi com a área 
responsável pela gestão socio-
ambiental que passou a contar 
com unidades organizacionais 
voltadas para a concepção e im-
plementação de políticas e pro-
gramas corporativos, a exemplo 

do Projeto de Educação Ambien-
tal e Mobilização Social (PEAMSS/
BA) e o Projeto de Trabalho Técni-
co Social (PTTS) do PAC. Além 
disso, houve reforços na estru-
tura executiva desta área com 
a criação das unidades socio-
ambientais, que coordenam as 
ações realizadas pelas unidades 
regionais cuja capilaridade vem 
permitindo desenvolver práticas 
de controle social.    

I - PROJETO PEAMSS /BA - CONTEXTUALIZAÇÃO

Figura nº3: Folder 
do PEAMSS/BA II 

O Projeto de Educação Ambien-
tal e Mobilização Social em Sane-
amento (PEAMSS/BA) realizado 
pela Embasa, já se consolidou, 
em função dos resultados alcan-
çados desde sua implantação, 
em 2009, como uma prática exi-
tosa desta empresa. Durante a 
1ª e 2ª etapas, encerradas e ini-
ciadas durante o ano 2011, foram 
contemplados 26 municípios re-
presentados no mapa da fi gura 
4 pelos ícones vermelhos e azuis.

Estas localidades, em função 
do crescimento vegetativo e da 

necessidade de apoio técnico 
para elaborar seus planos muni-
cipais de saneamento, deman-
daram do Governo do Estado 
e da Embasa investimento nas 
ações do PEAMSS/BA com um 
aporte de recursos da ordem de 
R$2.600.000,00, 1ª etapa, e de 
R$ 3.836.575,72, valor total da 2ª 
etapa. Destes, R$2.243.997,17 
foram investidos durante o ano  
de 2011.                              

Para institucionalização e local 
de referência, o marco zero do 
trabalho foi a instalação, em cada 

município, de escritórios-sedes si-
tuados em áreas de grande circu-
lação, estruturados com recursos 
audiovisuais e materiais básicos. 
Adotou-se, preferencialmente, a 
prática de contratar pessoas do 
próprio município para compor a 
administração do escritório local, 
atendendo, mesmo que tempo-
rariamente, ao critério de empre-
gabilidade e geração de renda. A 
figura 5 retrata o modelo de ges-
tão e logística adotados para ope-
racionalizar as ações contidas no 
planejamento do projeto.
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Figura nº4: Mapa da 
área de atuação do 
PEAMSS/BA           

A condução pedagógica multidis-
ciplinar contou com profissionais 
que possuem formação especifica 
nas áreas socioambiental, do Di-
reito e da Engenharia, responsá-
veis por operacionalizar ofi cinas 
de educação ambiental (sane-
amento, tecnologias sustentá-
veis e permacultura), legislações 
pertinentes, plano municipal de 
saneamento e educomunicação. 
O foco principal do projeto é o 
saneamento, porém a aborda-
gem dos temas contemplou as 
vertentes dos demais segmentos, 
numa visão sistêmica e holística. 
Os gráficos 22, 23 e 24 mostram as 
formações e oficinas do PEAMSS/
BA nas 2 etapas e sua evolução.
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Figura nº5: Organograma do PEAMSS/BA II

PARTICIPAÇÕES  CERTIFICAÇÕES NA 1ª ETAPA DO PEAMSS/BA

Gráfi co  nº 22- PEAMSS/BA I - Participações e certifi cações
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PARTICIPAÇÕES  CERTIFICAÇÕES NA 1ª E 2ª ETAPAS DO PEAMSS/BA

PARTICIPAÇÕES  CERTIFICAÇÕES DO PEAMSS/BA II

Gráfi co  nº 24 - PEAMSS/BA I e II - Participações e certifi cações

Gráfi co  nº 23 - PEAMSS/BA II - Participações e certifi cações
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Trabalhou-se a educação am-
biental e a mobilização social de 
forma transversal, articulada e com 
gestão participativa a partir do Gru-
po de Acompanhamento (GAPEA-
MSS) de cada município, formado 
durante as primeiras atividades de-
senvolvidas, estabelecendo um elo 
de corresponsabilidade para o uso 
consciente dos sistemas implan-
tados e do processo de tomada 

da consciência socioambiental. Os 
grupos locais promoveram inter-
venções socioambientais planeja-
das durante as oficinas em forma 
de eventos públicos pelas ruas da 
cidade com apresentação de gru-
pos musicais e demais expressões 
artísticas das localidades, valori-
zando a cultura regional e local. 
Desta forma, o desenvolvimento 
das ações tem contribuído para o 

fortalecimento dos cidadãos, pre-
parando-os para exercer o controle 
social de acordo com as diretrizes 
da Lei Federal 11.445/07 e da Lei 
Estadual 11.172/08, ambas de Sa-
neamento Básico, e possibilitando 
ao público adquirir conhecimentos 
úteis à elaboração dos seus pla-
nos municipais de saneamento e, 
consequentemente, instrumen-
talizá-los para os diversos fóruns 
de debates e demais processos de 
construção das políticas públicas. 
Os gráfi cos representados na 

página seguinte retratam o histó-
rico estratifi cado das ações e suas 
metas estipuladas; uma análise 
do avanço de uma etapa para ou-
tra e, ainda, a avaliação positiva 
do PEAMSS/BA feita pelos par-
ticipantes durante o desenvolvi-
mento das ações.

Momentos das ofi cinas 
de educação ambiental 

promovidas pelo PEAMSS I

Gráfi co  nº 25 - Metas do PEAMSS/BA

Gráfi co  nº 26
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PEAMSS/BA 2ª ETAPA — AVALIAÇÃO GERAL

PEAMSS/BA 2ª ETAPA — MAPEAMENTO DA 
PARTICIPAÇÃO DAS REPRESENTATIVIDADES SOCIAIS

A experiência de implantação 
de Projeto de Trabalho Técnico 
Social (PTTS) concomitante 
aos empreendimentos de im-
plantação/ampliação de siste-
mas de esgotamento sanitário/
abastecimento de água, com 
recursos previamente dispo-
nibilizados pelo agente financia-
dor, tem possibilitado o fomento 
à participação comunitária por 
meio de sua sensibilização para as 
questões socioambientais locais, 
o acompanhamento do desenvol-
vimento das intervenções físicas, 
bem como, a garantia da eficiên-
cia do empreendimento com a 
adesão ao sistema e seu uso ade-
quado pela comunidade.
O PTTS priorizou em 2011 a 

realização de ações educativas, 
estimulou a adoção de novas prá-
ticas e comportamentos culturais 
voltados para a saúde coletiva. 
Também oportunizou a discussão 
dos benefícios do sistema através 
de uma metodologia pautada na 
participação comunitária, eviden-
ciando-se a correlação existente 
entre saneamento e saúde.
Os investimentos da Embasa 

nas ações socioambientais do 
PTTS, em 2011, foram da ordem 
de R$ 3.822.100,67.

II - PTTS CONTEXTUALIZAÇÃO

População sensibilizada para 
questões socioambientais

Gráfi co  nº 27

Gráfi co  nº 28

Gráfi co  nº 29
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Comprometida com o fomen-
to ao controle social, a Embasa 
estimula a participação de re-
presentantes de determinada 
comunidade beneficiada por seus 
empreendimentos, através da in-
dução à formação da comissão de 
acompanhamento das interven-
ções, atendendo às premissas da 
Lei 11.445/2007. Neste contexto, 
a empresa tem contribuído para 
o processo de fi scalização das 
obras, no que tange ao acompa-
nhamento do cronograma, e auxi-
liado na seleção de prioridades lo-
cais e mecanismos de divulgação 
das ações. No ano de 2011, nossos 
técnicos sociais acompanharam o 
trabalho destas comissões atra-
vés da realização de 134 reuniões.

“Fomentar o controle social no 
processo de intervenção física 
da obra através de comitê ou 
criar grupo/comissão de acompa-
nhamento composto por poder 
público local, Ministério Público, 
Embasa, organizações sociais e 
associações de moradores, deven-
do apresentar ao Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Inema), quando do requerimento 
da LI, cópias das atas das reuniões 
com assinaturas de todos os mem-
bros participantes”

Fonte: Condicionante X da Licença Ambiental 
de implantação (LI) do SES Barreiras. 

Do trabalho realizado em 2011, 
vários resultados foram alcan-
çados em consonância com os 
cronogramas acordados com os 
agentes financiadores, bem como 
em cumprimento às diretrizes 
apontadas no Planejamento Es-
tratégico (2008-2011) da Embasa, 
conforme tabela ao lado.

Além dos projetos do PAC, a 
Embasa desenvolve ações so-
cioambientais em empreendi-
mentos oriundos de outras fon-
tes de recursos. Neste contexto, 

EIXOS X AÇÕES Nº DE AÇÕES Nº DE PART.

EIXO l

Mapeamento diagnóstico 824 837

SUBTOTAL 824 837

EIXO ll

Articulação 542 698

RP 5 202

Reunião de validação 14 195

Reunião para formação da comissão 19 220

Assembléia CAO 3 34

Reunião da comissão 82 674

Reuniões comunitárias 178 4868

Seminário de avaliação 6 693

SUBTOTAL 849 7584

EIXO lll

Capacitação da CAO 1 34

Form. de multiplicadores 33 817

Palestras educativas 470 13476

Ofi cinas 59 1476

Acomp. das atividades de mult. 61 955

Mutirão da limpeza 4 32

Concurso  para elaboração de 
cartilhas

1 10

Mostra de vídeo 12 844

Visita a ETE 3 120

Visita a ETA 14 294

Evento socioambiental 1 44

SUBTOTAL 659 18.102

EIXO lV

Mobilização 358 67.037

Mob. adesão individual 186 40.947

Visita técnica de intervenções 
físicas

7 11

Mobilização comunitária para 
negociação de passagem de rede

192 639

Acompanhamento de reclamações 29 29

SUBTOTAL 772 108.663

TOTAL GERAL 3.104 135.186

Quadro nº38
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em 2011, atuou nos municípios 
de Serra Grande/Taboquinhas, 
Encruzilhada, Jaguaquara, Cama-
can, Ipiaú, Guanambi (Adutora 
do Algodão), Mucuri, Euclides da 
Cunha e Jacobina, envolvendo um 
público de 18.638 pessoas.

A partir da implantação do 
PTTS, foram desenvolvidas ações 
com a fi nalidade de minimizar 
os impactos negativos nas áreas 
de intervenção, otimizar os inves-
timentos e melhorar a gestão dos 
contratos, destacando-se:

 A revisão do procedimen-
to para negociação das ligações 
intra-domiciliares do sistema de 
esgotamento sanitário que é feito 
no início das obras, evitando a re-
alização de ligações antecipadas 
sem acompanhamento técnico 
e contribuindo com a efetividade 
do sistema após a conclusão de 
sua implantação ou ampliação;
 elaboração do caderno de 

preços  e revisão de edital para 
normatizar as novas licitações;
estudos de concepção e via-

bilidade dos projetos básicos dos 
sistemas de esgotamento sani-
tário e abastecimento de água, 
proporcionando a participação da 
população nas discussões e defini-
ções que antecedem a elaboração 
dos projetos executivos.

Estas ações asseguraram avanços na sistematização do trabalho 
social e proporcionaram o reconhecimento da área responsável 
como destaque de 2011 na avaliação da Embasa, durante sua reu-
nião de fi nal de gestão.

Distribuição dos jornais produzidos em ofi cinas de Educação 
Ambiental em Coaraci (PEAMSS II)

Ofi cina para fabrico de sabão (PEAMSS I)

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Gráfi co  nº 30
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Durante o ano de 2011, a Embasa, através de seus 
núcleos socioambientais, realizou, além dos proje-

tos citados, práticas educativas na área ambiental, 
resumidas no quadro a seguir.

III - BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS

RESUMO DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS

PRÁTICA OBJETIVOS / RESULTADOS ABRANGÊNCIA INVESTIMENTO PACTO GLOBAL ODM*

Eventos comemorativos 
de responsabilidade 
socioambiental:

•Dia Mundial da Água
•Dia do Meio Ambiente 
•Dia da Árvore
•Dia da Mulher

•Sensibilizar a população para o 
consumo consciente através de feiras, 
gincanas, caminhadas, visitas a ETAs 
e ETEs e palestras nas escolas;

•Estimular a preservação dos recursos 
naturais;

•Fortalecer as parcerias com o poder 
concedente, as instituições públicas e 
membros da comunidade; 

•Estimular a autoestima e a tomada 
de consciência do valor da mulher, 
no sentido de sensibilizá-las quanto 
à necessidade de rever seu papel na 
sociedade atual;

•Divulgar projetos e processos desen-
volvidos pela empresa, visando contri-
buir para a consciência ambiental.

Município de Acajutiba: 
•Mobilizações em escolas 
do município; caminhada 
ecológica.

Município de Camaçari: •Feira 
ambiental.

Município de Candeias: 
•Workshop na Praça Doutor 
Gualberto Dantas.

Município de Irecê:
•Realização da tradicional 
Pedalada Ecológica; 
•plantio de mudas; 
•palestras, ofi cinas e diálogos 
socioambientais.

Município de Feira de 
Santana: 
•II Pedalada Ecológica em 
comemoração ao Dia Mundial 
da Água.

Município de Lauro de 
Freitas: 
•Caminhada ecológica e 
passeio ciclístico.
•Feira de saúde e dia de beleza 
para o público interno (mães).

Município de Madre Deus: 
•Palestra sobre saneamento 
e meio ambiente na Refi naria 
Landulfo Alves.

Município de Santo Amaro: 
•I Seminário Municipal de Meio 
Ambiente.

Município de Salvador: 
•Ofi cinas com materiais de 
reciclagem; 
•Cinema com documentário; 
•Diálogo educativo sobre 
saneamento; 
•Distribuição de copos para 
os colaboradores; •Visita a 
represa Pedra do Cavalo; 
•Peça de teatro com os alunos 
sobre a água; 
•seminário ambiental reali-
zado com plantio de mudas e 
exibição de vídeos;  
•Caminhada ecológica com 
ofi cina de materiais reciclados, 
palestras e concurso de frases 
sobre o meio ambiente.

Município de São Francisco 
do Conde: 
•Gincana na comunidade de 
Murica.

R$46.200,00

Campanha Adote um Copo •Sensibilizar os colaboradores quan-
to à importância da redução do uso de 
copos descartáveis;

•Mitigar os impactos ambientais a 
partir da redução de resíduos descar-
táveis no Meio Ambiente.

Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), Feira de 
Santana, Itaberaba, Itamaraju 
e Jequié.

R$ 2.500,00
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PRÁTICA OBJETIVOS / RESULTADOS ABRANGÊNCIA INVESTIMENTO PACTO GLOBAL ODM*

Projeto formação conti-
nuada de multiplicadores 
ambientais

•Contribuir para a formação de pes-
soas, objetivando o desenvolvimento 
do senso de observação crítica no que 
tange aos aspectos e atitudes relacio-
nados à responsabilidade socioam-
biental e estilo de vida saudável;

•Disseminar conhecimentos e práti-
cas aplicáveis nos campos profi ssional 
e pessoal.

Município de Salvador, nos 
bairros: 
Quintas de Pituaçu, Tubarão, 
São Gonçalo e Federação. 

Município de Camaçari

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

Operação caça - esgoto •Detectar e regularizar a situação 
de clandestinidade dos imóveis em 
relação à adesão ao sistema de esgo-
tamento sanitário implantado;
 
•Compatibilizar redes de esgoto ins-
taladas com a quantidade de imóveis 
existentes, visando o adensamento 
da área de abrangência.

 Salvador, Dias D’Ávila, Cama-
çari, Lauro de Freitas, Simões 
Filho, Santo Antônio de Jesus, 
Caetité, Jequié, Itaberaba, Vi-
tória da Conquista, Itamaraju.

 Custos inseridos 
nas despesas 
operacionais gerais 
das Diretorias de 
Expansão e Operação 
da RMS, Norte e Sul.

Projeto de educação 
ambiental com estratégia 
de redução de perdas em 
comunidades de baixa 
renda 

•Reduzir as perdas físicas e aparentes 
em comunidades de baixa renda, 
através do estímulo ao uso consciente 
e do combate ao desperdício de água;

•Aprimorar as ações executadas nas 
comunidades trabalhadas, bem como 
o seu monitoramento, contribuindo 
para reverter o quadro de desperdício 
de água;

•Melhorar efi ciência e efi cácia dos 
serviços prestados;

•Desenvolver relação de parceria 
com a comunidade;

•Realizar cadastramento da tarifa 
social, reuniões comunitárias, feiras, 
caminhadas, visitas domiciliares, 
aplicação de pesquisas e participação 
em feiras comunitárias.

Município de São Francisco 
do Conde: 
Distrito de Muribeca; 

Município de Camaçari: 
Bairro da URBIS;

Município de Salvador: 
bairros Calabar, Lobato, Coro-
ado, São Marcos e da Paz.

 Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

Projeto de educação am-
biental e mobilização social 
— sistemas críticos

•Possibilitar a adoção de medidas 
pactuadas com a sociedade capazes 
de minimizar eventuais carências do 
serviço ofertado em algumas localida-
des, em razão de limitações técnicas 
(sistemas críticos);

•Envolver os usuários na busca pela 
otimização do funcionamento de 
sistemas em situação crítica;

•Inserir o poder concedente e as lide-
ranças comunitárias na problemática.

Municípios:
Santo Antônio de Jesus, 
Caetité, Jequié, Itaberaba, Vi-
tória da Conquista, Itamaraju, 
Alagoinhas, Feira de Santana, 
Itaberaba, Irecê, Senhor do 
Bonfi m, Barreiras e Paulo 
Afonso.

 Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

Projeto Com+Água •Promover o combate às perdas 
físicas e aparentes de água através de 
uma gestão integrada e participativa, 
com mobilização social interna e ex-
terna, em sistemas de abastecimento 
de água;

•Sensibilizar a população quanto 
ao uso racional da água e o público 
interno quanto à necessidade do 
gerenciamento das perdas;
 
•Integrar as áreas social e operacional;

•Mapear o índice real de perdas para 
efetivo monitoramento e mitigação;

•Disseminar as experiências exitosas 
em outras unidades da Embasa.

Municípios: 
Caetité, Vitória da Conquista, 
Santo Antônio de Jesus, 
Itamaraju, Ilhéus, Itabuna e 
Ubaitaba.

R$ 5.240,00
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PRÁTICA OBJETIVOS / RESULTADOS ABRANGÊNCIA INVESTIMENTO PACTO GLOBAL ODM*

 Operação Chuva •Firmar parceria com a Defesa Civil na 
ação itinerante preventiva em áreas 
de risco da cidade de Salvador;

•Evitar/minimizar a ocorrência de 
desabamentos de encostas e intercor-
rências nas redes de drenagem e de 
esgotamento sanitário;

•Promover rodas de diálogos educa-
tivos com a comunidade;

•Fortalecer as parcerias com Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Epidemiológica, Coelba, Limpurb e 
Sucom;

•Programar visitas técnicas siste-
máticas para identifi cação de risco 
e realização de ações preventivas e 
corretivas nas redes de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário.

Região Metropolitana de 
Salvador (RMS)

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

  

Produzir blocos recicláveis •Reaproveitar, pelo Departamento 
de Produção da Embasa, o resíduo de 
cal produzido no tratamento de água 
para a produção de blocos recicláveis;

•Produção de 1000 (mil) blocos/
mês, que são utilizados na confecção 
de muros e reparações de caixas de 
ventosas.

Áreas internas da RMS e Feira 
de Santana.

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

  

Campanha de combate à 
dengue

 

•Sensibilizar os colaboradores/
comunidades quanto à importância 
de adotar medidas preventivas no 
combate ao mosquito da Dengue e 
erradicação de possíveis focos, atra-
vés de faxinaços, rodas de diálogo, 
reuniões comunitárias e mutirões nos 
bairros;

•Envolver os colaboradores da em-
presa e membros das comunidades 
nas ações educativas de prevenção, 
mapeamento e erradicação de 
possíveis focos.

Município de Salvador:
bairros Cardeal, Subúrbio 
Ferroviário. Mata Escura, 
Tancredo Neves e Calabar;

Municípios:
Santo Antônio de Jesus, 
Caetité, Jequié, Itaberaba, Vi-
tória da Conquista, Itamaraju, 
Alagoinhas, Feira de Santana, 
Itaberaba, Irecê, Senhor do 
Bonfi m, Barreiras, Paulo 
Afonso.

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.
 

Coleta seletiva Sensibilizar a força de trabalho no 
que tange à redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos sólidos
Reduzir os impactos ambientais 
causados pela geração de resíduos 
sólidos. 

RMS e município de Alagoi-
nhas.

R$ 7.756,00   

Diagnóstico ambiental de 
mananciais superfi ciais 

Realizar visitas técnicas para iden-
tifi cação de impactos ambientais, 
localizados através de coordenadas 
geográfi cas, envolvendo:

•Formatação de relatórios fotográfi cos
e mapeamento de dados biológicos, 
hidrobiológicos e físico-químicos;
 
•Compilação de dados dos últimos 5 
anos para qualifi cação da água bruta 
dos mananciais pesquisados;

•Remoção dos bancos de macrófi tas 
aquáticas em excesso;

•Mananciais monitorados em parceria 
com o Inema, Ministério Público, APA 
do Joanes/Ipitanga e Associação dos 
Pescadores da Prainha de Parafuso: 
Ipitanga I, II e III, Cobre, Pituaçu, Joanes 
I e II e Santa Helena, 

Município de Caitité

Mananciais da Região Metro-
politana de Salvador (RMS)

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.
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PRÁTICA OBJETIVOS / RESULTADOS ABRANGÊNCIA INVESTIMENTO PACTO GLOBAL ODM*

Projeto Embasa na Escola •Desenvolver ações socioeducativas 
nas escolas voltadas ao fomento da 
cidadania, exercitando o controle 
social e a gestão participativa;

•Envolver os estudantes no processo 
de construção crítica do pensamento 
e desenvolvimento da cidadania, 
no sentido de promover mudanças 
concretas nos comportamentos e 
posturas individuais e coletivas.

Município de Salvador: 
25 escolas estaduais e 5 muni-
cipais distribuídas em 6 bairros 
da cidade

Município de Lauro de 
Freitas:
 3 escolas estaduais

Municípios: 
Santo Antônio de Jesus, 
Caetité, Jequié, Itaberaba, Vi-
tória da Conquista, Itamaraju, 
Alagoinhas, Feira de Santana, 
Itaberaba, Irecê, Senhor do 
Bonfi m, Barreiras, Paulo 
Afonso.

Custos inseridos nas 
despesas operacionais 
gerais da Diretoria de 
Expansão e Operação 
da RMS.

Campanhas de 
solidariedade
 
Projeto Adote

•Sensibilizar os colaboradores para a 
prática do voluntariado, estimulando-os 
a aderir a campanhas dentro e fora da 
empresa.

Município de Salvador:
•Creche Nossa Senhora da 
Providência na rua  Amazonas 
de Baixo;

•Lar Pérola de Cristo

•Associação Solidária pela 
Vida

•Creche São Salvador

•Nacci — Núcleo de Apoio à 
Criança com Câncer

Município de Camaçari:
•Associação Paulo Tonucci

Município de Santo Amaro:
•Centro de Assistência Social 
Santo Amarense

Município de Candeias:
•Instituição Missão Batista

Dom Avelar

Município de Lauro de 
Freitas:
•Quinta Pituaçu, Casa de 
Caridade
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PRÁTICA OBJETIVOS / RESULTADOS ABRANGÊNCIA INVESTIMENTO PACTO GLOBAL ODM*

Projeto de recomposição 
de matas ciliares

Recompor, a partir de ações socio-
ambientais, áreas da mata ciliar do 
manancial utilizado no abastecimento 
local, no intuito de garantir a dispo-
nibilidade da água na quantidade e 
qualidade necessárias ao atendimento 
das demandas.

•Recuperação de 1,0 ha e preservação 
de 2,0 ha - Rio Santa Luzia. Sensibili-
zação da população quanto à preser-
vação dos recursos naturais, através 
das ações de educação ambiental 
desenvolvidas durante o projeto – 
Município de Boa Nova;

•Plantio das sementes doadas e inau-
guração do Viveiro Florestal - parceria 
com a Prefeitura Municipal; cultivo de 
aproximadamente 8.000 mudas de 
espécies nativas e realizado através de 
mutirões (parceiros, alunos de escolas 
públicas e comunidade local), plantio 
de 3.0000 mudas, nas margens do Rio 
Brejões – Município de Brejões;

•Recuperação dos riachos Passagem 
das Pedras, Moita dos Porcos e San-
tarém através do plantio de, aproxi-
madamente, 1,0 ha e monitoramento 
das mudas plantadas em 2010.  Viveiro 
ativo com capacidade para a produção 
de 5 mil mudas anuais; articulação, 
para, em 2012, realizar a recuperação 
de aproximadamente 15 ha de mata 
ciliar e aumentar a capacidade de pro-
dução do viveiro, de 5 mil para 15 mil 
mudas de espécies vegetais nativas de 
matas ciliares do Cerrado em parceria 
com a empresa Renova Energia. O 
projeto prevê, ainda, a mobilização 
social das comunidades rural e urbana, 
por meio de atividades de Educação 
ambiental — Município de Caetité;

•Manutenção e plantio das mudas 
que já estavam disponíveis no 
viveiro, distribuídas entre a nascente, 
barragem de Firmino Alves, estações 
elevatórias e área escolar — Município 
de Itajú do Colônia;

•Firmada parceria com a Prefeitura 
Municipal, a CEPLAC (Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Ca-
caueira), a EBDA (Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola) e a ONG 
Flora Brasil. Para 2012, está aprovado 
e alocado recurso no valor de R$ 
85.261,00 — Município de Itamaraju.

•Rio da Prata – Realizada a prepara-
ção da área para plantio em 5,7 ha, 
incluindo nascentes, áreas degradadas 
e captação. Construção de  um 
viveiro para 10.000 mudas – ainda 
não operando. Realizadas 3 reuniões 
comunitárias para apresentação e 
discussão do projeto — Município de 
Seabra;

•Rio Jacuipe — Realizado o plantio de 
5.900 mudas nativas em 6 hectares 
contínuos dos 8 escolhidos. Constru-
ção de um viveiro  para 10.000 mudas 
— Município de Morro do Chapéu.

Municípios: 
Boa Nova, Brejões, Caetité, 
Firmino Alves, Itajú do Colônia, 
Itamaraju, Seabra e Morro do 
Chapéu

R$ 52.836,26

Este valor refere-se 
ao total do recurso 
utilizado durante o 
ano de 2011.
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3.3.3 Ouvidoria

A Ouvidoria da Embasa tem a 
missão de assegurar ao cidadão a 
oportunidade de participação na 
gestão da empresa, traduzida na 
capacidade de manifestar suas 
sugestões, reclamações, solici-
tações, elogios e denúncias atra-
vés de canais de contato ágeis e 
efi cazes. No ano de 2011, foram 
registradas 3.250 manifestações, 
quantidade 8,2% menor que em 
2010, apesar de a empresa ter 
ampliado a sua rede de cobertu-
ra em 129.048 novas ligações de 
água e 66.743 de esgoto.
O índice de resolubilidade dos 

registros foi da ordem de 93,72%.

OUVIDORIA DA EMBASA

TIPO DE MANIFESTAÇÃO QUANTIDADE

Reclamação 2.667

Solicitação 358

Outros 225

Total 3.250

SITUAÇÃO QUANTIDADE

Encerrada 3.046

Em andamento 204

Total 3.250

GRI 2.10 No ano em que com-
pletou 40 anos de existência a 
Embasa conquistou vários prê-
mios, em especial, o reconheci-
mento externo concedido pela 
Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade (Anefac) 
pelo “Troféu Transparência”, no 
âmbito das empresas de capital 
fechado, evidenciando a clareza 
nas demonstrações fi nanceiras, 
a qualidade das informações e 
a idoneidade das organizações 
analisadas, assim como o com-

promisso assumido pela Emba-
sa com a transparência.

Classifi cada como a terceira 
melhor prestadora de serviços 
públicos do país pela revista “Isto 
é dinheiro” com os seguintes des-
taques: melhor na área de recur-
sos humanos pelo segundo ano 
consecutivo, segunda melhor em 
responsabilidade social, terceira 
melhor em sustentabilidade fi -
nanceira e quarta melhor em ino-
vação e qualidade dos serviços.

A “Revista Valor 1.000”, pelo 
quarto ano consecutivo, desta-
cou a Embasa como maior  em-
presa de água e saneamento do 
Nordeste – Destaque da região.

Em 2011, a Embasa foi certificada 
com o prêmio Destaque Empresa-
rial Brasileiro em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, 
promovido pelo Instituto Ambien-
tal Biosfera pela condução dos pro-
cessos produtivos em consonância 
com as boas práticas ambientais 
e de sustentabilidade e atuação 
pautada nos fundamentos da 
responsabilidade social. Nesse 
seguimento, merece destaque a 
outorga, obtida no 1º. Seminário 
Binacional de Gestão Pública, rea-
lizado na cidade de Faro, em Por-
tugal, do Diploma e Medalha 
de Destaque Luso Brasileiro em 
Desenvolvimento Sustentável, 

em reconhecimento por con-
tribuir com a melhoria da quali-
dade de vida da população em 
saneamento ambiental.  

Quadro nº39



Replantio de mata ciliar às 
margens do Rio da Dona, 

Santo Antônio de Jesus
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4.1 POLÍTICA AMBIENTAL

A manutenção de um meio am-
biente sadio e equilibrado é condi-
ção fundamental para a atividade 
da Embasa, cuja cadeia produtiva 
inicia-se e encerra-se nos corpos 
d’água, sendo intrinsecamente 
influenciada pela qualidade dos 
recursos hídricos. Tendo isso em 
vista, a missão de universalizar 
os serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, no 
Estado da Bahia, só será efetiva-
mente cumprida se as iniciativas 
e ações realizadas para este fim 
estiverem pautadas no respeito 
ao meio ambiente e aos diversos 
atores sociais influenciados pela 
atuação da empresa. Os com-
promissos assumidos na Política 
Ambiental da Embasa refl etem 
essas preocupações e norteiam 
suas ações em todos os níveis 
organizacionais.

Nossos compromissos básicos:

 1. Considerar os aspectos 
ambientais de nossas atividades 
nos processos decisórios, estimu-
lando o efetivo envolvimento de 
todos os empregados da empresa 
nas questões ambientais, prote-
gendo a saúde e a segurança, por 
entendermos que o ser humano é 
e será sempre a nossa prioridade;

2.  Adotar medidas para a pre-
servação, recuperação e conser-
vação dos mananciais necessários 
ao abastecimento humano, bem 
como a manutenção dos padrões 
de qualidade ambiental dos cor-
pos receptores estabelecidos na 
legislação;

4. Gestão ambiental

 3. Aprimorar e regular os 
sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sani-
tário, visando otimizar a utili-
zação dos recursos naturais, 
minimizando a geração de re-
síduos e perdas, e maximizan-
do a efi ciência no consumo de 
energia e de matérias-primas;

4. Interagir com os órgãos 
integrantes do Sistema Estadual 
de Administração de Recursos 
Ambientais do Estado da Bahia 
(Seara), visando contribuir para 
a perfeita e harmônica execução 
da Política Ambiental do Estado;

5. Motivar o corpo funcional, 
acionistas, fornecedores e clien-
tes, através de educação am-
biental, envolvendo treinamento, 
palestras, divulgações e outras 
ações, para que o ser humano 
possa desenvolver uma ação pes-
soal responsável de preservação e 
defesa do meio ambiente;

6. Cumprir as expectativas e 
requisitos legais a que estamos 
submetidos, agora e no futuro, 
visando melhorar o desempe-
nho ambiental, antecipando-nos 
aos acidentes e às situações de 
emergência;

Bióloga explica à comunidade em Feira de Santana a importância do 
replantio de mata ciliar
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 7. Estabelecer canais de 
comunicação com o público 
em geral, divulgando os obje-
tivos e as metas do nosso Sis-
tema de Gestão Ambiental.

CTGA
A Embasa conta, desde 1998, 

com sua Comissão Técnica de 
Garantia Ambiental (CTGA) cons-
tituída por 21 representantes de 
todas as Diretorias da empresa. 
A CTGA reúne-se, mensalmente, 
para discutir e refl etir sobre a ges-
tão ambiental da Embasa, dando 
espaço para que iniciativas ino-
vadoras, internas e externas, se-
jam apresentadas; coordenando 
e executando planos, programas, 
estudos, pareceres e projetos vol-
tados para a melhoria do desem-
penho ambiental das atividades 
da empresa e consolidando a cul-
tura da sustentabilidade entre os 
colaboradores.

Para que essa gestão am-
biental atinja o amplo espaço 
geográfi co de atuação da Em-
basa e dê capilaridade ao leque 
de ações de cunho ambiental 
necessárias, foram criados os 
Comitês de Gestão Ambiental 
(CGA). Coordenados pela CTGA, 
os 22 CGAs são responsáveis por 
adotar as premissas da gestão 
ambiental da Embasa em ativi-
dades operacionais na ponta da 
cadeia, no âmbito da adminis-
tração descentralizada das Uni-
dades Regionais.

4.2 COLEGIADOS AMBIENTAIS

Comitês de Bacia Hidrográfi ca
Os Comitês de Bacia Hidro-

gráfi ca (CBH) são órgãos cole-
giados de gestão participativa 
das águas que contam com a 
participação de representantes 
do poder público, sociedade 

civil e usuários. No Estado da 
Bahia, os CBHs são coorde-
nados pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Inema) e têm a atribuição legal 
de promover debates acerca 
de questões relativas aos recur-
sos hídricos da bacia; articular 
os diversos atores envolvidos 
na questão das águas em prol 
da preservação e conservação 
dos recursos hídricos e arbitrar 
confl itos relacionados ao uso da 
água, dentre outros.

A Embasa, como principal exe-
cutora da Política Estadual de Sa-
neamento Básico, possui papel 
fundamental na gestão compar-
tilhada dos recursos hídricos, de 
modo que participa ativamente 
de todos os CBHs, em sua área 
de atuação, se fazendo represen-
tar em 13 dos 14 CBHs instituídos 
no Estado da Bahia e em 1 CHB 
federal (Rio São Francisco). Sua 
atuação, como usuária de recur-
sos hídricos, é marcada, principal-
mente, pela preocupação com a 
manutenção da qualidade e dispo-
nibilidade hídrica dos mananciais 
utilizados para captação de água. 

Além da participação nos Co-
mitês de Bacia Hidrográfi ca, 
a Embasa é membro titular 
de 15 Conselhos Gestores de 
Unidades de Conservação em 
todo o Estado da Bahia.

GRI EN 13 

4.3 RECUPERAÇÃO 
DE MATAS CILIARES

Além de executar programas 
de monitoramento da quali-
dade da água nos mananciais 
utilizados para captação ou 
lançamento de efl uentes tra-
tados, a Embasa investe na re-
composição de matas ciliares, 

visando a conservação e revi-
talização de mananciais que 
apresentam sinais de degra-
dação. Essa vegetação, que 
se desenvolve no entorno dos 
corpos hídricos, proporciona 
notável proteção contra o as-
soreamento e o carreamento 
de poluentes, além de funcio-
nar como corredor ecológico 
para o abrigo e a alimentação 
de animais silvestres.

Dessa forma, ao efetuar a 
reabilitação fl orestal no en-
torno de rios e reservatórios 
com espécies de elevado va-
lor histórico, ecológico e/ou 
econômico — muitas delas na 
lista de espécies em extinção 
do Ibama —, a Embasa con-
tribui de forma efetiva para a 
conservação da qualidade da 
água e preservação da biodi-
versidade aquática e terrestre.

Dos projetos em andamento, 
destaca-se a reabilitação da Área 
de Proteção Permanente (APP) 
do reservatório da barragem do 
rio da Dona. Ao final de 2011, ha-
viam sido recompostos 36 ha de 
matas ciliares relativos à 1ª fase 
do projeto. Na 2ª fase, mais 30 
ha serão recuperados até o final 
de 2012. Após a conclusão da 3ª 
fase, prevista para 2013, que con-
templará o plantio de mais 30 ha, 
serão totalizados 96 ha de matas 
ciliares recompostas, correspon-
dendo a 100% da faixa que mar-
geia o reservatório.

Paralelamente aos trabalhos de 
recuperação das matas ciliares, 
têm sido desenvolvidos trabalhos 
de educação ambiental com as 
comunidades residentes no en-
torno do lago da barragem do rio 
da Dona, por meio de reuniões, 
visitas, oficinas, palestras, exibi-
ções de filmes e uma série de ativi-
dades de conscientização sobre a 
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PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE MATAS CILIARES

MUNICÍPIO MANANCIAL INVESTIMENTOS 
TOTAIS (R$)

ÁREA TOTAL 
(HA)

ÁREA EXECUTADA 
EM 2011 (HA)

Morro do 
Chapéu

Rio Jacuípe 95.608,00 8 6

Seabra Rio da Prata 95.608,00 8 5,7(¹)

Sto Antônio de 
Jesus

Barragem do 
Rio da Dona 

(1ª etapa)

332.070,00 36 36

Jequié Rio Brejões 2.450,00(²) 1,8 1,8

importância da preservação deste 
manancial que abastece a região 
de Santo Antônio de Jesus.
No município de Morro do 

Chapéu, a Embasa realizou a 
recomposição de 6 ha de matas 
ciliares ao longo do Rio Jacuípe, 
plantando 5.900 mudas de es-
pécies nativas.

Todos os projetos são executa-
dos com a participação efetiva 
da comunidade e dos proprie-
tários das áreas adjacentes aos 
corpos hídricos, além de contar 
com parcerias com as prefeituras 
municipais, Ministério Público, 
organizações não governamen-
tais e associações comunitárias. 
Outros benefícios resultantes 
dos projetos de recomposição de 
matas ciliares são o incremento 

Quadro nº40

do cadastro das propriedades lo-
calizadas em APPs e das ativida-
des nelas desenvolvidas; a cria-
ção de alternativas de renda para 

pequenos produtores (espécies 
arbóreas frutíferas) e o importan-
te processo de sensibilização am-
biental associado aos projetos.

(1) Área apenas preparada para plantio, correspondendo a isolamento, coroamento, abertura de 
covas, fertilização e combate a formigas.
(2) Realizado em regime de cooperação com a comunidade, tendo a Embasa prestado apoio 
técnico e fi nanceiro para produção e plantio das mudas de espécies nativas e desenvolvido 
ações de educação ambiental e mobilização social.

Viveiros de mudas

Atualmente a Embasa conta com 
9 viveiros produzindo uma grande 
variedade de espécies de mudas 
nos municípios de Caetité, Bre-
jões, Itaju do Colônia, Vitória da 
Conquista, Morro do Chapéu, Ire-
cê, Candeias, Igaporã e Itaberaba. 
Essas mudas são utilizadas nos 
projetos de recuperação das ma-
tas ciliares dos mananciais, bem 
como em mobilizações sociais e 
mutirões.
Os viveiros devem ser cons-
truídos próximos a fontes de 
água, para reduzir custos com 
irrigação. O terreno deve ter 
certa declividade para evitar 
o encharcamento e a excessi-
va umidade, mas não deve ser 
muito íngreme, pois as enxur-

radas podem danifi car e pre-
judicar as mudas. Além disso, 
o controle da insolação e do 
arejamento do viveiro é crucial 
para evitar maiores preocupa-
ções com pragas e doenças. O 
preparo do substrato é outro 

cuidado importantíssimo. Uma 
terra com seus macro e micro 
nutrientes presentes em quanti-
dades equilibradas, com seu pH 
devidamente calibrado e matéria 
orgânica de composteiras, produ-
zirá mudas mais resistentes.

Viveiro de mudas para replantio de matas ciliares em Caetité
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GRI EN14   4.4 GESTÃO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS

Resgate de fauna e fl ora
Antes do enchimento de bar-

ragens construídas para garantir 
abastecimento humano, é ne-
cessário retirar toda a vegetação 
da área a ser inundada, a fi m de 
evitar que a matéria orgânica 
se decomponha, no ambiente 
alagado, e prejudique a quali-
dade da água do reservatório e 
a atmosfera terrestre, por causa 
da consequente emissão de ga-
ses do efeito estufa. Para isso, é 
necessário realizar o resgate dos 
animais e de espécies da fl ora 
existentes no leito da barragem 
para adaptá-los em outro local 
com características semelhan-
tes ao habitat natural. 

Em 2011, foi realizado o resgate 
de fauna e fl ora no leito da barra-
gem do rio Tijuco, em Mulungu 
do Morro, autorizado pela Por-
taria Inema n° 14.097 de 26 de ja-
neiro de 2011, e foi iniciado o res-
gate de fauna e fl ora na área da 
barragem de Lagoa da Torta, em 
Igaporã, autorizado pela Portaria 
Inema n° 622 de 21 julho de 2011. 
Nas duas frentes de trabalho, 

executadas por equipes multi-
disciplinares formadas por biólo-
gos, veterinários e zootécnicos, 

DS DN TOTAL 
(MÊS)

TOTAL 
(ANO)

Média km antes 113.027 118.149 231.176 2.774.112

Média km após implantação 66.007 83.065 149.072 1.788.864

Redução km/mês 47.020 35.084 82.104 985.248

Redução km Total (%) 41,60 30,84 35,50 35,50

ocorreram atividades de resgate 
de fl ora e fauna, além da supres-
são e levantamento da fl ora das 
áreas que serão alagadas. Foram 
resgatados, durante o ano de 
2011, mais de 3.200 espécimes 
animais, dos quais nenhum cons-
ta na lista do Ibama de animais 
em perigo de extinção.

Consumo de combustível 
no processo de coleta para 
análises bacteriológicas

GRI EN 29 O monitoramento da 
qualidade da água distribuída no 
interior do Estado da Bahia vinha 
sendo realizado em 13 laborató-
rios regionais, que se encarrega-
vam de realizar as coletas sema-
nais, análises e recoletas em caso 
de resultados desfavoráveis. As 
coletas são realizadas em veículos 
de pequeno porte, em média 2 
vezes por semana, a fim de aten-
der a Portaria 2.914 do Ministério 
da Saúde. Para realização das 
coletas, em todas as localidades, 
eram rodados anualmente em 
torno de 2.774.112 quilômetros ao 
preço médio de R$1,00 por km. As 
coletas eram feitas por motoristas 
coletores devidamente treinados. 
O sistema de coleta exigia um es-
forço muito grande por parte dos 
coletores que rodavam em mé-

dia, 400 a 600 km por dia, sendo 
alguns roteiros com percurso de 
até 800 km. São realizadas, em 
média, 11.000 análises bacterio-
lógicas mensais na rede de dis-
tribuição, pela técnica de mem-
brana fi ltrante.

Está sendo implantado projeto 
para realização de parte dessas 
análises bacteriológicas nas es-
tações de tratamento de água 
e escritórios locais pelo méto-
do do substrato cromogênico, 
fi cando o laboratório regional 
responsável pela supervisão e 
fi scalização do controle.

Para viabilizar o processo, foram 
realizadas melhorias ou amplia-
ção dos laboratórios nas diversas 
localidades, foi elaborado um 
plano de treinamento e conscien-
tização para todos os operadores 
e gerentes de escritório e estabe-
lecido a supervisão pelos técnicos 
da Unidade Regional, com coletas 
e análises mensais e visitas pe-
riódicas aos laboratórios locais. 
Com a implantação do método, 
ocorreu  uma redução de 985.000 
km, em viagens para coletas, e  
redução de custos acima de R$1 
milhão no ano de 2011.  
Outro resultado significativo foi 

a redução no prazo para obtenção 
de resultados analíticos. O méto-
do permite detectar uma conta-
minação de rede por coliformes 
em um período de 12 a 24horas, 
permitindo imediata tomada de 
providências. Do ponto de vista 
ambiental,  foi bastante expressi-
va a redução de queima de com-
bustíveis fósseis no processo de  
coleta, consequentemente da 
emissão de CO2 na atmosfera. 
Calcula-se uma redução de con-
sumo da ordem de 100.000 litros 
de gasolina no período, além do 
desgaste de veículo e fadiga dos 
motoristas coletores.

Redução da quilometragem mensal e anual para realização de 
coletas no interior do Estado para controle bacteriológico

Quadro nº41
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GRI EN 26  
Salvamento arqueológico

O Museu Arqueológico da Em-
basa (MAE) abriga vestígios ar-
queológicos provenientes dos 
resgates arqueológicos duran-
te as intervenções da empresa 
para implantação de sistemas 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em todo 
Estado da Bahia.

Cumprindo com a missão de 
preservar o patrimônio cultural 
baiano e promover o conheci-
mento sobre a história da for-
mação dos povos que fazem 
parte da cultura da Bahia e do 
Brasil, o MAE realizou a divul-
gação do patrimônio arqueoló-
gico e promoveu diversas visi-
tas a seu espaço em 2011.

 A divulgação do patrimônio ar-
queológico ocorreu por meio de 
diversos textos informativos pu-
blicados em jornais internos e ex-
ternos, folhetos, cartazes, sites, 
participação em eventos e divul-
gação em agências de turismo.

As visitas guiadas ocorreram por 
meio do Programa Visite o Museu 
(PVM), que tem como principal 
público-alvo os alunos de escolas 
públicas da Cidade de Salvador e 
funcionários da própria empresa. 
Criado com a finalidade de pro-
mover uma política de cidadania e 
inclusão da comunidade ao espa-
ço museológico, o programa, em 
2011, atingiu 430 alunos da rede 
pública acompanhados de seus 
professores. A Embasa disponibi-
lizou condução e distribuição de 
lanches aos participantes do PVM.

Assim, a Embasa vem cumprin-
do a legislação vigente referente 
ao patrimônio cultural, promo-
vendo a divulgação e integração 
da população aos bens arqueoló-
gicos identifi cados na implanta-

ção de seus empreendimentos.
Em 2011, foram realizados salva-

mentos arqueológicos nas obras 
dos sistemas de esgotamento 
sanitário de Jacobina, São Félix e 
Cachoeira e localidades (Belém, 
Santiago do Iguape e São Francis-
co do Paraguaçu).

4.5 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GRI EN 22 
Gestão de resíduos

A Embasa vem implantando em 
suas estações de tratamento de 
água (ETA) o processo de sepa-
ração do lodo das águas de lava-
gem e de descargas, por meio de 
centrífugas, filtros prensa, leitos 
de secagem ou bags, nos quais o 
lodo é desidratado, concentrado 
e, posteriormente, encaminhado 
para destinação final. Os projetos 
de novas ETAs já contemplam o 
sistema de tratamento de lodo. 

A Embasa aproveita os resí-
duos gerados pela utilização de 

produtos químicos no tratamen-
to da água de forma a evitar a po-
luição do solo e de corpos hídricos. 
Parte dos resíduos da cal é empre-
gada na fabricação de blocos para 
construção de muros, caixas de 
ventosas, meios-fios e estruturas 
afins. Em 2011, a Embasa produ-
ziu uma média de 1.000 blocos 
por mês com esse tipo de resíduo.
O lodo gerado nas ETAs de Ita-

maraju e de Porto Seguro também 
é utilizado como matéria-prima na 
fabricação de tijolos e blocos por 
uma indústria local de cerâmica.

Com o intuito de minimizar a ge-
ração de resíduos, a Embasa está 
substituindo, paulatinamente, al-
guns produtos químicos utilizados 
no processo de tratamento. O sul-
fato de alumínio líquido, além de 
não gerar resíduos, reduz os riscos 
de acidentes e doenças ergonô-
micas nos operadores em compa-
ração com o uso na forma sólida. 
A cal clorada, cuja utilização re-
sulta num grande percentual de 
resíduo, vem sendo substituída 

Processo de lavagem de achados arqueológicos durante obras de 
esgotamento sanitário em Jacobina
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pelo dicloroisocianurato de sódio 
na desinfecção da água produ-
zida em muitas ETAs operadas 
pela Embasa.  

Foram retirados e encaminhados 
a aterros sanitários 8.685,58 m³ de 
areia e 2.253,75 m³ de resíduos 
sólidos de diversos pontos dos 
sistemas de esgotamento sanitá-
rio de Salvador, Lauro de Freitas e 
Simões Filho. 

As diretrizes para o gerenciamen-
to de resíduos sólidos oriundos de 
outros processos foi divulgada en-
tre os setores envolvidos no con-
trole de sua destinação final.

Como resultado inicial, em 2011, 

foram encaminhadas para reci-
clagem 5,6 toneladas de papel 
pela Embasa, através de iniciati-
vas como o Projeto Reciclapel, im-
plantado na Unidade Regional de 
Feira de Santana. A Unidade Re-
gional de Santo Antônio de Jesus, 
por sua vez, encaminhou 80% de 
copos descartáveis e de papel de 
escritório para reciclagem.

Campanhas de distribuição de 
copos, canecas e garrafinhas du-
ráveis resultaram em reduções da 
ordem de 40% no consumo de co-
pos descartáveis nas Unidades Re-
gionais da Federação (Salvador) e 
de Feira de Santana, por exemplo. 

Nesta última, a redução foi de 60 
mil copos, no ano de 2011, em 
comparação com o ano anterior. 
Os resíduos de laboratório passa-

ram a receber um tratamento espe-
cial, com esterilização ou correção 
de pH antes de serem descartados 
no sistema de esgotamento sanitá-
rio, enquanto os resíduos de análises 
que envolvem produtos químicos 
perigosos estão sendo acondicio-
nados em bombonas para posterior 
incineração, evitando-se o descarte 
na rede de esgoto. Sobras de ma-
teriais de ferro, tubos e conexões, 
assim como veículos não utilizados, 
são encaminhadas para leilões.

Reutilização da borra da cal no fabrico de blocos para construção
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5. Parâmetros do relatório 
5.1 SOBRE O RELATÓRIO

A Embasa, pelo terceiro ano 
consecutivo, adotou como base 
para a elaboração do seu Rela-
tório de Sustentabilidade as di-
retrizes da Global Reporting Ini-
tiative (GRI), versão G3, sediada 
em Amsterdã, na Holanda. Essa 
rede de multistackeholders reú-
ne representantes de governos, 
empresas, organizações não-go-
vernamentais e especialistas, no 
âmbito mundial, com o objetivo 
de defi nir parâmetros e indica-
dores de gestão para a constru-
ção dos relatórios de sustenta-
bilidade. Este modelo de relato 
é considerado, atualmente, o 
mais utilizado por empresas de 
excelência nos diversos segui-
mentos de todo o mundo.

Embasa, do nascer à atuali-
dade, 40 anos retratados na 
sua história foi o tema escolhi-
do para orientar o processo de 
relato deste relatório. A diver-
sidade da natureza, represen-
tada pelas diferenças regionais 
do estado, mostra o tamanho 
do desafi o para o alcance dos 
resultados esperados no plane-
jamento estratégico. 

5.2 AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE EMBASA 2011 

O relacionamento com as partes 
interessadas é a base de uma ges-
tão com foco na sustentabilidade. 
Por esta razão, pelo segundo ano 
consecutivo, submeteu-se o Re-
latório de Sustentabilidade a uma 
consulta aos seus públicos inte-
ressados. O objetivo foi avaliar o 
impacto das atividades da Emba-

sa e, assim, fortalecer os laços de 
um relacionamento responsável. 

Participaram 998 entrevista-
dos, sendo 660 representantes 
do público externo e 338 do 
público interno, que foi convi-
dado a preencher questionário 
em terminais eletrônicos. 

A Embasa inovou no processo 
de consulta às suas partes inte-
ressadas com a aplicação de um 
questionário, por 5 dias conse-
cutivos, após o evento de lança-
mento do relatório de susten-
tabilidade 2010, num shopping 
center de Salvador, na Semana 
do Meio Ambiente promovida 
pela empresa.

Esta foi uma prática interessan-
te, pois permitiu a disseminação 
do conceito de sustentabilidade 
para um público diversifi cado. 
Para o público interno, o mesmo 
questionário foi disponibilizado 
na intranet. 
Os resultados encontrados, 

nesta segunda avaliação, con-
fi rmaram os da anterior, razão 
pela qual foram mantidos os 
elementos da matriz em 2011.

Durante a Semana do Meio Am-
biente, realizada de 5 a 9 de junho 
de 2011, foram obtidos, através da 
rede social Twitter, 191 depoimen-
tos com expressões de satisfação, 

dos quais foram selecionadas 5 
dentre as reveladoras da percep-
ção dos serviços oferecidos pela 
empresa:

a) “Responder à enquete do 
Relatório de Sustentabilidade 
é bom, porque faz a gente re-
fl etir sobre a preservação do 
meio ambiente.” Graça Bran-
dão - usuária – Salvador;

b) “Achei o evento interes-
sante, um questionário sobre 
sustentabilidade muito trans-
parente, e que fosse levado 
para outras localidades.” José 
A. – professor- Salvador;

c)  “Acho uma boa iniciativa esten-
der ao cidadão a responsabilidade 
ambiental, que afinal de contas é 
de todos.” Não identificado;

d) “Gostei muito da iniciativa, 
pois acredito que instituições de-
vem estar juntas com a população 
na defesa do nosso bem maior: a 
natureza.”Não identificado;

e) “Bom responder a enquete 
do relatório. Precisamos de ações 
como essa para disseminar a cul-
tura sustentável na sociedade.” 
Rebeca — Salvador Ba.
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5.3 A MATRIZ DE MATERIALIDADE 

GRI 3.5 A relevância dos temas 
estratégicos da Embasa norteou 
o critério de seleção das informa-
ções para a análise de materiali-
dade. Para adequar a estrutura do 
relatório e organizar seu conteúdo, 
compatibilizando-o com as diretri-
zes da GRI, foram utilizadas técni-
cas de comparação com modelos 
de outras organizações.

GRI 4.15, 4.17 A Matriz de Materia-
lidade foi construída para definir as 
informações a serem apresentadas 
neste relatório. Trata-se de um dos 
princípios da GRI que fundamenta a 
gestão e o relato da sustentabilida-
de, contribuindo para a identificação 
do que é importante para a empre-
sa, o que deve ser gerenciado, por-
que reflete o encontro de interesses 
da organização e de seus públicos.

A partir do cruzamento da visão 
da Embasa e das percepções dos 
seus públicos de relacionamento 
(público interno, investidores, for-
necedores, acionistas, sociedade, 
consumidores, órgãos ambientais, 
e organizações da sociedade civil), 
a Matriz de Materialidade foi cons-
truída com base em 2 conjuntos de 
ações desempenhadas pela Em-
basa defi nidas como prioritárias e 
materiais.

As ações prioritárias foram iden-
tifi cadas, no âmbito interno da 
empresa, com base na análise da 
estratégia e das políticas, em pes-
quisa com o público interno e nas 
deliberações da Diretoria Executiva 
durante as Reuniões de Análise da 
Estratégia (RAE). Já as ações ma-
teriais foram identificadas por meio 
de pesquisa às partes interessadas, 
consultas a formadores de opinião 
e especialistas, painéis de desem-
penho das diretorias e benchmark 
de empresas concorrentes.

Isso foi determinante para orien-
tar a abordagem contextual e do 
conteúdo deste relatório.

MATRIZ DE MATERIALIDADE SOCIAL

Gráfi co nº31
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MATRIZ DE MATERIALIDADE AMBIENTAL

Gráfi co nº32

A Matriz de Materialidade re-
sulta dos temas prioritários defi-
nidos pelos públicos de interesse 
da Embasa. Merecem destaque 
aquelas ações materiais que man-
têm relação de prioridade com 
a estratégia traçada em 2011: 

consumo de energia direta - EN3; 
consumo de água, iniciativa para 
mitigar impacto - EN8; descarte 
total de água - EN2; destinação 
de resíduos - EN22; percentual 
de empregados abrangidos por 
acordos de negociação coletiva - 

LA 4; benefícios oferecidos a em-
pregados - LA 3; taxas de lesões 
e doenças ocupacionais - LA 7; 
programas de prevenção, treina-
mento - LA 8; temas relativos à 
segurança e saúde - LA 9 e hora 
de treinamento - LA10.

5.4  PERÍODO, LIMITE E ESCOPO

GRI 3.1; 3.6 O presente docu-
mento relata as atividades da 
empresa em sua área de atua-
ção, no ano civil de 2011, além 
de incluir dados e informações 
de anos anteriores, na medida 
de sua disponibilidade, confor-
me previsto na metodologia, já 
que este é o terceiro relatório 
GRI da Embasa. 

Eventualmente, a base de 
empresas referenciadas para 
o relato de indicadores de de-
sempenho não coincide com a 
prevista pela GRI. Nesses ca-
sos, essa informação é apre-
sentada em destaque, em 
notas ou em observações, nos 
próprios gráfi cos e tabelas.  

GRI 3.2; 3.3; 3.6; 3.10; 3.11 
Neste terceiro ano de relato, 

foi decisivo adequar-se à meto-
dologia GRI para relatórios de 
sustentabilidade. Para tanto, a 
empresa investiu no aprimora-
mento da gestão voltada para 
as 3 dimensões da sustentabili-
dade: social, ambiental e fi nan-
ceira. GRI 3.3 O ciclo de relato 
da Embasa é anual, sendo que 
o próximo relatório deverá ser 
publicado em 2013, referente 
ao ano fi scal de 2012.
Neste ciclo, consta o resultado 

do acompanhamento de metas 
defi nidas em anos anteriores, 
mencionadas em séries histó-
ricas, e metas fi xadas para os 
próximos anos nas 3 dimensões 
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da sustentabilidade. Existem ca-
sos em que foram revisadas as 
informações e, por isso, os valores 
diferem dos publicados em edi-
ções passadas. Para facilitar o en-
tendimento do leitor, a explicação 
sobre a atualização de dados ou 
mudança nos métodos de cálculo 
de indicadores está relatada no 
texto.  O mesmo acontece com 
a técnica adotada no cálculo de 
determinado indicador – quando 
necessário, ela é relatada junto ao 
indicador. 
No relato dos indicadores ope-

racionais, incluem-se os decor-
rentes do Acordo de Melhoria de 
Desempenho (AMD) celebrado 
com o Ministério das Cidades, 
pois são indicadores relevantes 
para o setor de saneamento. Pela 
mesma razão, descrevem-se os 
indicadores de atendimento de 
água e esgoto, operacionais, fi -
nanceiros, sociais e ambientais, 
com ênfase nas novas ligações 
de água e esgoto e na evolução 
do controle de perdas de água.
Os indicadores que compõem 

o painel do Balanced Scorecard 
(BSC), para acompanhamento 
dos objetivos estratégicos do 
período 2012-2015, sofreram 
substancial reformulação em 
atendimento à implementação 
da gestão da sustentabilida-
de face ao desafi o da visão de 
longo prazo: “Universalizar os 
serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
na área de atuação da empresa 
de modo sustentável”.
Os capítulos desse relatório estão 

estruturados de forma a permitir 
o acompanhamento dos resulta-
dos alcançados pela Embasa com 
foco nos novos temas estratégi-
cos: satisfação dos usuários e titu-
lares, ampliação do atendimento 
e equilíbrio econômico-financeiro. 

Neste novo desenho da estratégia 
empresarial, a prática da respon-
sabilidade social tem um papel de 
transversalidade, permeando as 5 
perspectivas: sociedade; usuários 
e titulares; responsabilidade finan-
ceira; processos internos; pessoas 
e tecnologia. Essa estrutura refle-
te o compromisso de atuar de 
forma integrada em relação às 
dimensões econômica, social e 
ambiental.

As informações disponíveis no 
documento cobrem o período de 
1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2011 e a publicação anterior ocor-
reu no ano de 2011, referente ao 
desempenho de 2010.

GRI 3.9 Os dados operacionais 
constantes neste relatório são 
calculados pelas áreas técnicas da 
Embasa. Ressalte-se que a aferi-
ção dos indicadores vem sendo 
aperfeiçoada, em especial para as 
áreas de redução de perdas, efici-
ência empresarial e relação com 
os municípios e a comunidade.

GRI 3.7 Pelo terceiro ano con-
secutivo, a Embasa orienta seu 
relatório de sustentabilidade se-
gundo as diretrizes da Global Re-
porting Initiative (GRI).  O conteú-
do explica o alinhamento entre a 
estratégia de negócio, apresenta 
as principais mudanças ocorridas 
na organização  em 2011 e deta-
lha o desempenho nos aspectos 
social, ambiental e econômico-
-fi nanceiro e operacional. 

A defi nição desse modelo de 
relatório determinou a busca de 
aprimoramento no relacionamen-
to com as partes interessadas, nos 
processos de gestão e na transpa-
rência da prestação de contas em 
geral. A empresa empenha-se 
para integrar a sustentabilidade 
na sua gestão empresarial. Vale 

ressaltar que o ano de 2011 foi 
caracterizado pelo comprome-
timento da força de trabalho 
devido à implantação da nova 
estrutura organizacional e do 
sistema SAP, impondo  limita-
ções aos demais processos em 
fase de implantação e à integra-
ção das ações. Entretanto, em 
2011, a descrição da forma de 
gestão G3 do GRI na Embasa,  foi 
influenciada positivamente, pelas 
mudanças no gerenciamento dos 
indicadores, pois a nova estrutura 
acolheu unidades com atribuições 
específicas com foco na melhoria 
da gestão da sustentabilidade na 
empresa. 

 O grupo de trabalho criado 
para elaborar o Relatório de 
Sustentabilidade Embasa 2011 
é composto por representan-
tes das 7 diretorias e sua atri-
buição principal é consolidar as 
informações oriundas das áreas 
envolvidas, além de fomentar a 
gestão da sustentabilidade em 
consonância com as defi nições 
estratégicas.

A Embasa considera que aten-
deu às exigências para obter o 
nível” B” de aderência às diretri-
zes, contemplando grande parte 
dos itens de perfi l e respondendo 
a mais de 20 indicadores de de-
sempenho econômico, social e 
ambiental. O balanço dos indica-
dores descritos neste documento 
totalizam 46  indicadores, sendo 
20 essenciais e 26 adicionais
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Quadro nº42

5.5 METODOLOGIA

GRI 4.16 A metodologia adotada 
considera os princípios do GRI, ou 
seja, equilíbrio, comparabilidade, 
exatidão, clareza e confiabilidade 
que, junto aos princípios do con-
teúdo do relatório (materialidade, 
inclusão das partes interessadas, 
contexto da sustentabilidade e 
abrangência), retratam o grau de 
transparência que, segundo a GRI, 
é a divulgação completa de infor-
mação sobre os temas e indica-

dores necessários para refletir im-
pactos e possibilitar a tomada de 
decisão pelas partes interessadas, 
bem como sobre os processos, 
procedimentos e hipóteses usadas 
na preparação dessa divulgação.

Embora a Embasa não seja sig-
natária do Pacto Global,  inicia-
tiva da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que reúne empre-
sas, trabalhadores e sociedade 
civil para promover o crescimento 
sustentável e a cidadania, os prin-
cípios desse compromisso estão 

reportados neste relatório. A cor-
respondência entre tais princípios 
e os itens GRI encontram-se regis-
trados no sumário dos indicado-
res, nas páginas 99 a 104.

GRI 3.4 Contato para informa-
ções sobre este relatório ou sobre 
sustentabilidade, acesse o ende-
reço eletrônico www.embasa.
ba.gov.br ou entre em contato 
com Lúcia Regina D. Bugarin – 
telefone (71) 3372-4891; e-mail: 
ppg@embasa.ba.gov.br



Ligação das novas
adutoras de água tratada 

e de água bruta ao 
sistema integrado

de abastecimento de 
água de Salvador e RMS
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região

64

LA 8 Programas de prevenção, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento 
para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves
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HR 1 Percentual e número total de contratos de investimentos signifi cativos que incluam cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

Nos contratos de investimentos 
signifi cativos da Embasa estão 
incluídas clásulas referentes aos 
direitos humanos

ASPECTO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

HR 5 Operações identifi cadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva pode 
estar correndo risco signifi cativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito

67

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL

HR 6 Operações identifi cadas como de risco signifi cativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas 
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68
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68

ASPECTO: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

HR 8 Percentual de pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da Organiza-
ção relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações

63

ASPECTO: DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

HR9 Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas. Em 2011 não foram registradas 
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SO 1 Natureza, escopo e efi cácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das opera-
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71

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS

SO 5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies A Embasa atua em consonância 
com as políticas e objetivos de 
sustentabilidade e as políti-
cas públicas ligadas ao tema. 
Participa ativamente do Sistema 
Nacional e Estadual de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos.

SO 6 Valor total de contribuições fi nanceiras e em espécie para partidos políticos, políticos ou instituições relacio-
nadas, discriminadas por país

A Embasa não adota esta 
prática

DESEMPENHO SOCIAL

RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

PR 1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visan-
do melhoria e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

30

PR 2 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos 
impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo 
de resultado

30

PR 5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação 70

ASPECTO: COMUNICAÇÃO DE MARKETING

PR 6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio

A Embasa não possui legislação 
interna, ela segue as leis Federal, 
Estadual e Municipal

Quadro nº43
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EMPRESA: 

1 ‐ BASE DE CÁLCULO 2011  VALOR MIL REAIS 2010  VALOR MIL REAIS

 Receita líquida (RL) 1.874.741 1.300.993

Resultado operacional (RO) 96.794 195.961

 Folha de pagamento bruta (FPB) 294.472 243.463

2 ‐ INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  VALOR MIL % SOBRE FPB % SOBRE RL VALOR MIL % SOBRE FPB % SOBRE RL

 Alimentação 17.155 5,83% 0,92% 14.702 6,04% 1,13%

 Encargos sociais compulsórios 87.335 29,66% 4,66% 69.333 28,48% 5,33%

 Previdência privada 12.063 4,10% 0,64% 9.567 3,93% 0,74%

 Saúde 29.720 10,09% 1,59% 25.155 10,33% 1,93%

 Segurança e saúde no trabalho 2.048 0,70% 0,11% 1.829 0,75% 0,14%

 Educação 643 0,22% 0,03% 625 0,26% 0,05%

 Cultura 8 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

 Capacitação e desenvolvimento profi ssional 1.315 0,45% 0,07% 6.335 2,60% 0,49%

 Creches ou auxílio-creche 5.283 1,79% 0,28% 3.066 1,26% 0,24%

 Participação nos lucros ou resultados 20.362 6,91% 1,09% 19.994 8,21% 1,54%

 Outros 1.621 0,55% 0,09% 1.375 0,56% 0,11%

 Total - Indicadores sociais internos 177.553 60,30% 9,47% 151.981 62,42% 11,68%

3 ‐ INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS     VALOR MIL % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR MIL % SOBRE RO % SOBRE RL

 Educação 385 0,40% 0,02% 0 0,00% 0,00%

 Cultura 2.267 2,34% 0,12% 688 0,35% 0,05%

 Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

 Esporte 2.056 2,12% 0,11% 1.876 0,96% 0,14%

 Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

 Outros 3.609 3,73% 0,19% 5.713 2,92% 0,44%

 Total das contribuições para a sociedade 8.317 8,59% 0,44% 8.277 4,22% 0,64%

 Tributos (excluídos encargos sociais) 166.582 172,10% 8,89% 143.500 73,23% 11,03%

 Total - Indicadores sociais externos 174.899 180,69% 9,33% 151.778 77,45% 11,67%

4 ‐ INDICADORES AMBIENTAIS VALOR MIL % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR MIL % SOBRE RO % SOBRE RL

 Investimentos relacionados com a produção/operação 
da empresa

65 0,07% 0,00% 0 0,00% 0,00%

 Investimentos em programas e/ou projetos externos 6.374 6,59% 0,34% 8.413 4,29% 0,65%

Total dos investimentos em meio ambiente 6.439 6,65% 0,34% 8.413 4,29% 0,65%

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

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

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

5 ‐ INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2011 2010

Nº de empregados(as) ao fi nal do período 4.681 3.961

Nº de admissões durante o período 921 482

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 5.545 5.737

Nº de estagiários(as) 119 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.449 2.677

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.275 1.140

% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 28,00% 0,00%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 650 593

% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 9,00% 52,45%

Nº de pessoas com defi ciência ou necessidades especiais 47 0
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BALANÇO SOCIAL ANUAL / 2011
6 ‐ INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL

2011                                                               METAS 2012

 Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram defi nidos por:

(  ) direção (X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

 Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de 
trabalho foram defi nidos por:

(X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

(X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( ) todos(as) + 
Cipa

 Quanto à liberdade sindical, ao direito de nego-
ciação coletiva e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

(X) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da 

OIT

(X) incentivará 
e seguirá a 

OIT

 A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

( X) todos(as) 
empregados(as)

 A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( X ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

(X) todos(as) 
empregados(as)

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

(  ) não são 
considerados

(X) são 
sugeridos

(  ) são 
exigidos

(  ) não serão 
considerados

(X) serão 
sugeridos

(  ) serão 
exigidos

 Quanto à participação de empregados(as) em progra-
mas de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(X ) apóia (  ) organiza e 
incentiva

(  ) não se 
envolverá

(X ) apoiará ( ) organizará 
e incentivará

 Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2011: 737.791 Em 2010: 663.936

 Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 30 % governo           
42 % colaboradores(as)                

18 % terceiros    
10 % retido

28  % governo         
37 % colaboradores(as)               

11 % terceiros    
24 % retido

7 ‐ OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou ado-
lescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade  interna e externamente.
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Obras de 
esgotamento 

sanitário, em Lauro 
de Freitas
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