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UNIVERSALIZAÇÃO: EM BUSCA DE NOVAS CONQUISTAS

Mensagem da diretoria

É com orgulho que divulgamos o Relatório de Sus-
tentabilidade da Embasa, por meio do qual comparti-
lhamos o desempenho econômico, social e ambiental 
das ações desenvolvidas pela empresa durante o ano 
de 2012, considerado um ano de superação devido às 
condições peculiares que configuraram um cenário de 
dificuldades em função da maior escassez de água dos 
últimos 60 anos registrada no estado.

  GRI 1.1 e 2.10 Neste período, a Embasa, em ali-
nhamento com as diretrizes do governo do estado para 
o Programa Água para Todos e na busca da universali-
zação dos seus serviços, investiu R$ 673 milhões, sendo 
R$ 422 milhões com recursos próprios, o que significa, 
apenas neste ano, o dobro da destinação de recursos ta-
rifários para investimento quando comparado a todo o 
período 2001-2006 (R$ 211 milhões), constituindo, de 
longe, o maior esforço da sua história na destinação 
desses recursos.

Estes números traduzem parte do esforço da Emba-
sa na realização de obras emergenciais e estruturantes 
fundamentais ao enfrentamento dos efeitos da estiagem. 
Grandes ações preventivas foram e estão sendo des-
pendidas, com investimentos que montam mais de R$ 
994 milhões na construção e ampliação de sistemas de 
abastecimento de água, com foco, principalmente, nos 
sistemas integrados que atendem a vários municípios, 
dentre os quais se destacam o novo sistema integrado 
de abastecimento de água de Irecê, a adutora do São 
Francisco (R$ 182 milhões); o novo sistema integrado 
de abastecimento de água de Guanambi, adutora do al-
godão, com captação e adução a partir do rio São Fran-
cisco (R$ 135 milhões); o sistema integrado da adutora 
de Pedras Altas (R$ 59,3 milhões); ampliação e melho-
rias no sistema integrado de abastecimento de água de 
Serrinha/Coité (R$ 47,2 milhões), dentre outros. 

Não obstante as preocupações com o abastecimento 
de água, a Embasa não se descuidou do setor de es-
gotamento sanitário, fundamental para a qualidade de 
vida e para a saúde das pessoas, como também para 
a preservação dos mananciais. Nesse segmento, em 
2012, destacam-se as conclusões dos seguintes siste-
mas: Feira de Santana (bacias Jacuípe e Subaé), Jagua-

quara, Itamaraju, Teixeira de Freitas (1ª etapa) e Serra 
Grande, no município de Uruçuca, com investimentos 
totais superiores a R$ 172 milhões, beneficiando mais 
de 200 mil pessoas.

Avançamos, é verdade. E tal afirmativa pode ser ve-
rificada no reflexo das ações desenvolvidas em todo o 
estado, em que o número de ligações totais existentes 
de água passou de três milhões, enquanto o de esgoto 
supera 825 mil. Em 2012, foram implantadas mais de 
128 mil ligações de água e 76 mil de esgoto, atendendo 
a cerca de 2,8 milhões e 1,5 milhão de pessoas respec-
tivamente, com as quais compartilhamos sonhos, vis-
lumbrando em cada uma delas uma imensa capacidade 
de desenvolvimento, capaz de produzir benefícios para 
toda a sociedade.

Considerando o período de 2007 a 2012, foram exe-
cutadas 701 mil ligações de água e 330 mil ligações de 
esgoto. Seguindo a prioridade do Programa Água para 
Todos, em 2012, cerca de 47% das novas ligações de água 
foram implantadas na região do semiárido baiano.

A atual escassez de água pode nos dar a oportunidade 
de fundar as bases de um novo mecanismo que promova 
um modelo de desenvolvimento sustentável, justo e in-
clusivo. Por acreditar que o futuro está em construção, 
julgamos que essa obra é responsabilidade de cada um 
de nós, cidadãos, governos, organizações da sociedade 
civil e empresas. A visão de empreender um projeto 
coletivo voltado ao bem-estar do cidadão, que vem se 
consolidando desde 2007 a partir do Programa Água 
para Todos estadual, em torno de propósitos comuns, 
tem impulsionado a Embasa ao longo do tempo. Nossa 
missão, baseada na cooperação, tem sido compartilhada 
por um universo cada vez maior de pessoas.

Assim, dando prosseguimento ao processo de reno-
vação e ampliação do quadro de empregados próprios, 
iniciado em 2007, a Embasa contratou, em 2012, 695 
candidatos classificados em concurso. De 2007 até o 
final de 2012, foram contratados mais de 2.900 novos 
empregados para atuar na capital e no interior. Merece 
destaque o investimento em treinamento, que neste pe-
ríodo superou R$ 658 mil, envolvendo diversas áreas, 
tais como: pós-graduação, capacitação técnica, acelera-
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ção escolar, atualização profissional, ambientação e in-
tegração de novos contratados, idiomas, programa “ Co-
nheça nossa Empresa” e outros.

Segundo  pesquisa de satisfação realizada junto aos 
seus usuários, relativa ao ano de 2012, os serviços pres-
tados pela Embasa foram considerados bons ou ótimos 
por 34% dos entrevistados, enquanto a qualidade da 
água é considerada boa ou ótima por 65% do público. 
A média de satisfação geral de 71% nos últimos seis 
anos mostra que, apesar das características dos serviços 
prestados e do grande crescimento de usuários neste 
período, notadamente em áreas periféricas urbanas e 
na zona rural, a empresa vem mantendo, na perspectiva 
do cliente, o mesmo patamar de qualidade na prestação 
dos serviços. 

Seguimos entusiasmados com o potencial transfor-
mador das ações desenvolvidas pela Embasa, que se ex-
pande para novas áreas do estado da Bahia, sobretudo a 
semiárida. Afinal, o que move a empresa é o desejo de 
transformar desafios socioambientais em qualidade de 
vida aos nossos clientes; consolidar a cultura da soli-
dariedade e comprometer-se com a geração de prospe-
ridade compartilhada por todos; dar a possibilidade da 
produção de riqueza para as pessoas e para a sociedade; 
relacionar-se com consumidores mais conscientes; e, 
por fim, construir a cidadania voltada para o uso cons-
ciente da água.

Algumas conquistas evidenciam esse compromis-
so. Neste ano, a Embasa obteve importantes prêmios 
que evidenciam eficiência na gestão alinhada com a 
sustentabilidade ambiental, destacando-se: Prêmio 
Gestão Socioambiental do Instituto Internacional 
Chico Mendes, pelo Projeto de Educação Ambiental 
e Mobilização Social para o Saneamento (PEAMSS); 
Destaque Nacional em Desenvolvimento Sustentável 
e Responsabilidade Social, pelo Instituto Biosfera e 
pelo Instituto Brasileiro de Estudos Especializados 
(IBRAE); Prêmio Ser Humano Luís Tarquínio; em-
presa destaque no Prêmio IT4CIO 2012, auferido o 
Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO – Geoweb/
Quantumgis – infraestrutura de cadastro de rede de 
abastecimento e esgotamento sanitário.

Em especial, um reconhecimento externo que muito 
a honrou a Embasa foi o recebimento, pela segunda vez 
consecutiva, do “Troféu Transparência”, no âmbito das 
empresas de capital fechado, uma das premiações mais 
valorizadas pelo mercado de investidores e pelos exe-
cutivos de finanças, administração e contabilidade do 

Barragem de Pedra do Cavalo
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Barragem de Santa Helena
país. A clareza nas demonstrações financeiras, a quali-
dade das informações e a idoneidade das organizações 
analisadas são critérios considerados para a concessão 
do prêmio, que foi entregue pela Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração e Conta-
bilidade (ANEFAC), em parceria com a Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(FIPECAFI) e com a Serasa Experian.

Ainda em 2012, a Embasa obteve reconhecimentos de 
revistas especializadas como As 1.000 Melhores Empre-
sas do Brasil, da Isto é Dinheiro, que, no âmbito geral 
de serviços públicos, classificou a Embasa como a quar-
ta melhor empresa do país, com os seguintes destaques: 
segunda melhor em responsabilidade social, pelo tercei-
ro ano consecutivo, quarta melhor na área de recursos 
humanos e quinta melhor em inovação e qualidade dos 
serviços. Por sua vez, a Revista Valor 1.000, pelo quinto 
ano consecutivo, destacou a Embasa como maior em-
presa de água e saneamento do Nordeste (destaque da 
região). Já na avaliação da Revista Exame, entre as 100 
maiores empresas da Região Norte-Nordeste, em rela-
ção à receita líquida, saiu da 28ª posição para a 18ª.

Temos a consciência de que ainda temos um longo ca-
minho pela frente até que se consiga difundir, de forma 
ampla, a consciência de que somos todos interdepen-
dentes e que provocamos, com nossas decisões indivi-
duais e coletivas, impactos relevantes sobre a questão do 
saneamento da água em nosso planeta. Essa consciência 
disseminada é, a nosso ver, a solução para colocar nossos 
conhecimento e tecnologias a serviço do redesenho do 
modo de vida sustentável.

Nossos resultados, aqui relatados, foram obtidos ape-
sar da estiagem que o estado vem enfrentando desde o 
ano de 2011, a partir da convergência de esforços entre o 
governo do estado, os municípios titulares dos serviços, 
a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia (Sedur), a Casa Civil do governo, o Conselho de 
Administração da Embasa, o Conselho Fiscal e o corpo 
funcional da empresa, além do produtivo entendimento 
com o órgão regulador, a Agência Reguladora de Sanea-
mento da Bahia (Agersa).

Sem esse esforço conjunto e a fundamental parceria 
com o governo federal, não teria sido possível concreti-
zar as realizações e ações estratégicas da empresa nesse 
período. Por isso, no momento em que agradecemos a 
todos que contribuíram para os bons resultados de 2012, 
reafirmamos o compromisso de atuar em cooperação no 
sentido da universalização de modo sustentável.
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1. PERFIL ORGANIZACIONAL

  GRI 2.1 e 2.2 A Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento S.A. – 
Embasa é uma sociedade de economia 
mista de capital autorizado, pessoa 
jurídica de direito privado, tendo 
como acionista majoritário o governo 
do estado da Bahia.

Constituída em 11 de maio de 
1971 pela Lei Estadual nº 2.929, 
em 1975, a Embasa incorporou as 
extintas Companhia Metropolitana 
de Água e Esgoto (Comae) e Com-
panhia de Saneamento do Estado da 
Bahia (Coseb), então subsidiárias, 
que eram responsáveis pelos servi-
ços de distribuição de água e de es-
gotamento sanitário no estado.

 Quadro nº 01 – Composição dos acionistas

ACIONISTAS
QUANTIDADE DE AÇÕES

ORDINÁRIAS % PREFEREN-
CIAIS % TOTAL %

Estado da Bahia 357.843.218 99,99 193.263.422 99,07 551.106.640 99,67
Sociedade de Previdência 
Complementar da Dataprev

- - 488.708 0,25 488.708 0,09

Particulares pessoa jurídica - - 365.933 0,19 365.933 0,07
União 33.333 0,01 336.939 0,17 370.272 0,07
Municípios - - 275.016 0,14 275.016 0,05
Dnocs – Departamento Nacional 
de Obras Contra a Seca

- - 116.878 0,06 116.878 0,02

Particulares pessoa física 117 0,00 174.336 0,09 174.453 0,03
Outros órgãos federais - - 57.035 0,03 57.035 0,01

TOTAL 357.876.668 100,00 195.078.267 100,00 552.954.935 100,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: 3.915 milhões (atualizado conforme 
AGO/AGE de 27/04/12)
VALOR NOMINAL POR AÇÃO: R$ 7,08

1.1. Identidade organizacional

  GRI 1.1 e 4.8 Missão
Garantir o acesso aos serviços de abasteci-

mento de água e de esgotamento sanitário, 
em cooperação com os municípios, buscan-
do a universalização de modo sustentável, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e o desenvolvimento do estado.

Visão 2015
Estar entre as três empresas do Brasil que 

mais avançaram na universalização dos ser-
viços de água e de esgotamento sanitário de 
modo sustentável.

Visão 2030
Universalizar os serviços de abastecimen-

to de água e de esgotamento sanitário na área 
de atuação da empresa de modo sustentável.

Valores

• Relação ética e transparente
• Sinergia
• Valorização dos seus colaboradores
• Responsabilidade socioambiental

Gracia Freitas, moradora do bairro 
Vale dos Lagos, em Salvador
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 Figura nº 01 – Mapa dos municípios atendidos pela Embasa
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A. ALAGOINHAS

A-01. Acajutiba
A-02. Adustina
A-03. Antas
A-04. Aporá
A-05. Aramari
A-06. Banzaê
A-07. Cardeal da Silva
A-08. Cícero Dantas
A-09. Cipó
A-10. Conde
A-11. Crisópolis
A-12. Entre Rios
A-13. Esplanada
A-14. Fátima
A-15. Heliópolis
A-16. Inhambupe
A-17. Itanagra
A-18. Itapicuru
A-19. Jandaíra
A-20. Nova Soure
A-21. Novo Triunfo
A-22. Olindina
A-23. Ouriçangas
A-24. Paripiranga
A-25. Pedrão
A-26. Pojuca
A-27. Ribeira do Amparo
A-28. Ribeira do Pombal
A-29. Rio Real
A-30. Sátiro Dias
A-31. Sítio do Quinto
A-32. Tucano

B. BARREIRAS

B-01. Angical
B-02. Baianópolis
B-03. Barreiras
B-04. Brejolândia
B-05. Canápolis
B-06. Catolândia
B-07. Cotegipe
B-08. Cristópolis
B-09. Formosa do Rio Preto
B-10. Ibotirama
B-11. Luís Eduardo Magalhães
B-12. Mansidão
B-13. Morpará
B-14. Muquém de S. Francisco
B-15. Riachão das Neves
B-16. Santana
B-17. São Desidério
B-18. Serra Dourada
B-19. Tabocas do Brejo Velho
B-20. Wanderley

C. CAETITÉ

C-01. Botuporã
C-02. Caculé
C-03. Caetité
C-04. Candiba
C-05. Caturama
C-06. Condeúba
C-07. Cordeiros
C-08. Guajeru
C-09. Guanambi

C-10. Ibiassucê
C-11. Ibipitanga
C-12. Iuiú
C-13. Jacaraci
C-14. Lagoa Real
C-15. Licínio de Almeida
C-16. Macaúbas
C-17. Malhada
C-18. Mortugaba
C-19. Palmas de Monte Alto
C-20. Paramirim
C-21. Pindaí
C-22. Rio do Antônio
C-23. Rio do Pires
C-24. Tanque Novo

D. CAMAÇARI

D-01. Camaçari
D-02. Dias d’Ávila
D-03. Mata de São João

E. CANDEIAS

E-01. Candeias
E-02. Madre de Deus
E-03. Santo Amaro
E-04. São Francisco do Conde
E-05. São Sebastião do Passé
E-06. Saubara

F. FEIRA DE SANTANA

F-01. Água Fria
F-02. Amélia Rodrigues
F-03. Anguera
F-04. Antônio Cardoso
F-05. Araci
F-06. Barrocas
F-07. Biritinga
F-08. Candeal
F-09. Capela do Alto Alegre
F-10. Conceição da Feira
F-11. Conceição do Coité
F-12. Conceição do Jacuípe
F-13. Coração de Maria
F-14. Feira de Santana
F-15. Gavião
F-16. Ichu
F-17. Ipecaetá
F-18. Irará
F-19. Lamarão
F-20. Nova Fátima
F-21. Pé de Serra
F-22. Pintadas
F-23. Queimadas
F-24. Retirolândia
F-25. Riachão do Jacuípe
F-26. Santa Bárbara
F-27. Santaluz
F-28. Santanópolis
F-29. Santo Estêvão
F-30. São Domingos
F-31. São Gonçalo dos Campos
F-32. Serra Preta
F-33. Serrinha
F-34. Tanquinho
F-35. Teodoro Sampaio
F-36. Teofilândia

F-37. Terra Nova
F-38. Valente

G. IRECÊ

G-01. América Dourada
G-02. Barra do Mendes
G-03. Barro Alto
G-04. Cafarnaum
G-05. Canarana
G-06. Central
G-07. Gentio do Ouro
G-08. Ibipeba
G-09. Ibititá
G-10. Irecê
G-11. João Dourado
G-12. Jussara
G-13. Lapão
G-14. Morro do Chapéu
G-15. Mulungu do Morro
G-16. Ourolândia
G-17. Presidente Dutra
G-18. São Gabriel
G-19. Souto Soares
G-20. Tapiramutá
G-21. Uibaí
G-22. Umburanas
G-23. Várzea Nova

H. ITABERABA

H-01. Andaraí
H-02. Baixa Grande
H-03. Boa Vista do Tupim
H-04. Boninal
H-05. Bonito
H-06. Brotas de Macaúbas
H-07. Iaçu
H-08. Ibiquera
H-09. Ibitiara
H-10. Ipirá
H-11. Ipupiara
H-12. Iraquara
H-13. Itaberaba
H-14. Itaeté
H-15. Lajedinho
H-16. Lençóis
H-17. Macajuba
H-18. Marcionílio Souza
H-19. Nova Redenção
H-20. Palmeiras
H-21. Ruy Barbosa
H-22. Seabra
H-23. Utinga
H-24. Wagner

I. ITABUNA

I-01. Almadina
I-02. Arataca
I-03. Aurelino Leal
I-04. Buerarema
I-05. Camacan
I-06. Camamu
I-07. Canavieiras
I-08. Coaraci
I-09. Firmino Alves
I-10. Floresta Azul
I-11. Ibirapitanga

I-12. Igrapiúna
I-13. Ilhéus
I-14. Itacaré
I-15. Itaju do Colônia
I-16. Itapé
I-17. Itapitanga
I-18. Maraú
I-19. Mascote
I-20. Pau Brasil
I-21. Santa Cruz da Vitória
I-22. Santa Luzia
I-23. São José da Vitória
I-24. Ubaitaba
I-25. Una
I-26. Uruçuca

J. ITAMARAJU

J-01. Alcobaça
J-02. Belmonte
J-03. Caravelas
J-04. Eunápolis
J-05. Guaratinga
J-06. Ibirapuã
J-07. Itabela
J-08. Itagimirim
J-09. Itamaraju
J-10. Itanhém
J-11. Itapebi
J-12. Jucuruçu
J-13. Lajedão
J-14. Medeiros Neto
J-15. Mucuri
J-16. Nova Viçosa
J-17. Porto Seguro
J-18. Prado
J-19. Santa Cruz Cabrália
J-20. Teixeira de Freitas
J-21. Vereda

K. JEQUIÉ

K-01. Aiquara
K-02. Apuarema
K-03. Barra do Rocha
K-04. Brejões
K-05. Cravolândia
K-06. Dário Meira
K-07. Gandu
K-08. Gongogi
K-09. Ibirataia
K-10. Ipiaú
K-11. Irajuba
K-12. Iramaia
K-13. Itagi
K-14. Itagibá
K-15. Itamari
K-16. Itaquara
K-17. Itiruçu
K-18. Jaguaquara
K-19. Jequié
K-20. Jiquiriçá
K-21. Jitaúna
K-22. Lafaiete Coutinho
K-23. Lajedo do Tabocal
K-24. Manoel Vitorino
K-25. Maracás
K-26. Mutuípe
K-27. Nova Ibiá

K-28. Planaltino
K-29. Santa Inês
K-30. Ubaíra
K-31. Ubatã
K-32. Wenceslau Guimarães

L. PAULO AFONSO

L-01. Abaré
L-02. Canudos
L-03. Chorrochó
L-04. Coronel João Sá
L-05. Glória
L-06. Jeremoabo
L-07. Paulo Afonso
L-08. Pedro Alexandre
L-09. Santa Brígida

M. STO ANTÔNIO DE JESUS

M-01. Amargosa
M-02. Aratuípe
M-03. Cabaceiras do Paraguaçu
M-04. Cachoeira
M-05. Cairu
M-06. Castro Alves
M-07. Conceição do Almeida
M-08. Cruz das Almas
M-09. Dom Macedo Costa
M-10. Elísio Medrado
M-11. Gov. Mangabeira
M-12. Itaparica
M-13. Itatim
M-14. Ituberá
M-15. Jaguaripe
M-16. Laje
M-17. Maragogipe
M-18. Milagres
M-19. Muniz Ferreira
M-20. Muritiba
M-21. Nazaré
M-22. Nilo Peçanha
M-23. Nova Itarana
M-24. Piraí do Norte
M-25. Presid. Tancredo Neves
M-26. Rafael Jambeiro
M-27. Salinas da Margarida
M-28. Santa Teresinha
M-29. Sto Antônio de Jesus
M-30. São Felipe
M-31. São Félix
M-32. São Miguel das Matas
M-33. Sapeaçu
M-34. Teolândia
M-35. Varzedo
M-36. Vera Cruz

N. SENHOR DO BONFIM

N-01. Andorinha
N-02. Antônio Gonçalves
N-03. Caém
N-04. Caldeirão Grande
N-05. Campo Formoso
N-06. Cansanção
N-07. Capim Grosso
N-08. Euclides da Cunha
N-09. Filadélfia
N-10. Itiúba

N-11. Jacobina
N-12. Jaguarari
N-13. Mairi
N-14. Miguel Calmon
N-15. Mirangaba
N-16. Monte Santo
N-17. Mundo Novo
N-18. Nordestina
N-19. Piritiba
N-20. Ponto Novo
N-21. Quijingue
N-22. Quixabeira
N-23. São José do Jacuípe
N-24. Saúde
N-25. Senhor do Bonfim
N-26. Serrolândia
N-27. Uauá
N-28. Várzea da Roça
N-29. Várzea do Poço

O. UMB/UMF/UMJ/UML

O-01. Lauro de Freitas
O-02. Salvador
O-03. Simões Filho

P. VITÓRIA DA CONQUISTA

P-01. Anagé
P-02. Aracatu
P-03. Barra da Estiva
P-04. Barra do Choça
P-05. Belo Campo
P-06. Boa Nova
P-07. Bom Jesus da Serra
P-08. Brumado
P-09. Caatiba
P-10. Caetanos
P-11. Cândido Sales
P-12. Caraíbas
P-13. Contendas do Sincorá
P-14. Encruzilhada
P-15. Ibicoara
P-16. Ibicuí
P-17. Iguaí
P-18. Itambé
P-19. Itarantim
P-20. Ituaçu
P-21. Jussiape
P-22. Livramento de N. Sra.
P-23. Maetinga
P-24. Maiquinique
P-25. Malhada de Pedras
P-26. Mirante
P-27. Nova Canaã
P-28. Piripá
P-29. Planalto
P-30. Poções
P-31. Potiraguá
P-32. Presid. Jânio Quadros
P-33. Rio de Contas
P-34. Tanhaçu
P-35. Tremedal
P-36. Vitória da Conquista
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1.2. Setor de saneamento
 GRI 1.1 A promoção da saúde 

pública depende da ampliação de 
investimento em saneamento bási-
co, contribuindo para o desenvolvi-
mento e redução da pobreza no país. 
Viver em ambiente com saneamento 
aumenta a autoestima do cidadão, 
desperta a cuidar do seu próprio cor-
po, mente, e ainda o estimula a cui-
dar melhor do local onde mora.

A promulgação da Lei Federal nº 
11.107, de 06/04/2005, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação 
de consórcios públicos, e da Lei nº 
11.445, de 05/01/2007, que estabele-
ce diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico, posteriormente regu-
lamentada pelo Decreto nº 7.217, de 
21/06/2010, dá início a um novo cená-
rio e traz novos desafios para os agen-
tes institucionais que desenvolvem 
ações de saneamento básico no Brasil.

A política estadual de sanea-
mento básico – Lei nº 11.172, de 
01/12/2008, institui a regionalização 
da prestação dos serviços, incenti-
va a formação de consórcios públi-
cos entre os municípios e o estado 
e estimula a cooperação federativa 
por meio de convênios de coopera-
ção para prestação de serviços pú-
blicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, através 
dos contratos de programa entre o 
município e a concessionária. A lei 
estabeleceu, como um dos seus prin-
cípios, o fortalecimento da Embasa, 
designando-a para a relevante fun-
ção de executora da referida política, 
consolidada a partir do  Programa 
Água para Todos (PAT), definindo 
também a sua missão. 

Para enfrentar os desafios emer-
gentes deste contexto, diversas 
 ações estruturantes foram planeja-
das e executadas.

 GRI 1.1 Os serviços prestados 
pela companhia estão sendo adap-
tados às disposições da lei, ficando 
sujeitos à regulação e à fiscalização 
pela Agência Reguladora de Sanea-
mento Básico do Estado da Bahia 
(Agersa), ver citação no item “ Am-
biente regulado”.

Em 26 de novembro de 2011, foi 
publicada no Diário Oficial do Esta-
do da Bahia a Resolução n.º 03, de 18 
de novembro de 2011, criando grupo 
de trabalho para elaboração da minu-
ta do decreto de regulamentação da 
Lei nº 11.172/2008, que instituiu a 
política estadual de saneamento bási-
co, estabelecendo a conclusão de suas 
atividades até dezembro de 2012.

Em 16 de março de 2011, após con-
sulta e audiência públicas, a Comissão 
de Regulação dos Serviços de Água e 
Saneamento Básico do Estado da Ba-
hia (Coresab), atual Agersa, emitiu a 
Resolução nº 001/2011, aprovando 
o regulamento de prestação dos ser-
viços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário.

Dentre os princípios fundamen-
tais desse novo  marco regulatório 
do saneamento básico, destaca-se, 
sem dúvida, o da universalização 
dos serviços, envolvendo desafios 
de grande importância a serem su-
perados, como: a titularidade em re-
giões metropolitanas, a desoneração 
tributária (isenção do PIS/Cofins 
sobre as receitas e, do ICMS, sobre 
as contas de energia elétrica), o de-

senvolvimento tecnológico, a con-
solidação das questões regulatórias, 
a garantia do fluxo contínuo e per-
manente de investimentos para o 
alcance da universalização dos ser-
viços e a instituição de mecanismos 
e instrumentos para garantir o aces-
so da população de baixa renda aos 
serviços – subsídio direto e outros.

Outro aspecto relevante da ques-
tão a ser considerado, necessitando 
de novas políticas públicas específi-
cas de inclusão social, é o desafio de 
conciliar o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro da empresa com a modici-
dade tarifária e a relevância dos in-
vestimentos per capita à medida que 
se pretende atingir áreas periféricas, 
predominantemente ocupadas por 
população de baixa renda.

Em 2011, dando continuidade às 
adaptações necessárias ao atendimen-
to do art. 18 da Lei nº 11.445, a Em-
basa passou a registrar separadamente 
os custos e receitas de cada serviço nos 
seus respectivos municípios, apro-
priando inclusive rateios dos custos 
indiretos e gastos administrativos.

A concessão do município de Salva-
dor tem prazo indeterminado, segun-

Estação de Tratamento de Água Principal, em Candeias
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do termo de acordo amparado pelas 
leis estaduais n.º 1.811, de 29/07/1925, 
e n.º 2.064, de 14/05/1928, e leis mu-
nicipais nº 1.114, de 29/12/1924, e nº 
1.182, de 12/05/1929, representando 
cerca de 45% da receita operacional 
bruta da companhia. 

 GRI 2.2 No exercício de 2008, 
o município assinou, na condi-
ção de interveniente, juntamente 
com o governo do estado da Bahia 
e a Embasa, diversos instrumen-
tos contratuais para realização de 
obras do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC e do sistema 

de disposição oceânica do Jaguaribe 
– emissário da Boca do Rio. Em 22 
de dezembro de 2009, o município 
de Salvador e o estado da Bahia, 
com a interveniência da Embasa, 
assinaram convênio de cooperação 
entre entes federados para negociar 
os termos do contrato de programa 
a ser celebrado entre o município e 
a Embasa.

O plano municipal de saneamen-
to básico – serviços de abastecimen-
to de água e de esgotamento sani-
tário – foi aprovado através da Lei 
nº 7.981/2011, de 31/05/2011, que, 

além de aprová-lo, autoriza o muni-
cípio a celebrar contrato de progra-
ma com a Embasa, institui o fundo 
municipal de saneamento básico, 
ratifica o convênio de cooperação e 
dá outras providências.

Após longo processo de discus-
sões, foi elaborada minuta do con-
trato de programa, enviada para o 
gabinete da prefeitura de Salvador 
em 23 de junho de 2011 e, após ajus-
tes, reenviada em 29 de dezembro 
de 2011 para ser encaminhada para 
consulta pública, audiência pública 
e posterior assinatura.

1.3.  Ambiente regulado

Para enfrentamento desses desa-
fios, o  planejamento estratégico da 
empresa foi marcado pelo desen-
volvimento de um novo modelo de 
gestão estratégica baseado no Balan-
ced Scorecard (BSC), contemplando 
diversas  ações estruturantes como a 
implantação do  Enterprise Resource 
Planning (ERP) e a reestruturação 
organizacional, inclusive com a cria-
ção da Superintendência de Assun-
tos Regulatórios, para tratar exclusi-
vamente das questões relacionadas à 
regulação e negociações de contratos.

Com a nova superintendência, in-
tensificaram-se as negociações com 
os municípios e a elaboração dos 
convênios de cooperação, visando 
à regulamentação e à assinatura dos 
novos contratos de programa, aten-
dendo à legislação.

Visando a uma maior proximidade 
com os titulares e o aumento de sua 
satisfação com os serviços prestados, 
que passa pelo atendimento e supe-
ração dos requisitos regulatórios, 
foi inserido no novo planejamento 
estratégico o índice de satisfação dos 
titulares, pioneiro no Brasil, e o indi-
cador de atendimento aos requisitos 
regulatórios, que serão apurados a 
partir do ano 2012.

Em 2012, por meio da Lei Estadual 
nº 12.602, de 29/11/2012, foi extinta a 
Coresab e criada a Agência Regulado-
ra de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia – Agersa, autarquia sob re-
gime especial, vinculada à Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano – Sedur. 
A Agersa tem como objetivo o exer-
cício da regulação e da fiscalização 
dos serviços públicos de saneamento 
básico, dentro dos limites legais. O 
controle social será exercido pela Câ-
mara Técnica de Saneamento Básico, 
órgão assessor do Conselho Estadual 
das Cidades da Bahia – ConCidades/
BA que também se pronunciará sobre 
os reajustes e as revisões tarifárias.

Cabe à Agersa, no exercício da fun-
ção de regulação, definir tarifas que 
assegurem tanto o equilíbrio econô-
mico e financeiro dos contratos como 

a modicidade tarifária, mediante me-
canismos que induzam à eficiência e à 
eficácia dos serviços.

 GRI 1.1 Consubstanciado em es-
tudo que objetivou atingir metas de 
universalização dos serviços de água 
e de esgoto, foi concedido à Embasa, 
em 2011, um incremento real de tari-
fa de 7,45% nos anos de 2011, 2012, 
2013 e 2014, chamada de parcela da 
revisão extraordinária.

Em 2012, através de resolução do 
ente regulador, foi concedido à Em-
basa um reajuste tarifário de 7,583% 
(IRT) mais 5,306%, referente à segun-

 Figura nº 02 – Atores envolvidos
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da parcela da revisão extraordinária de 2011, perfazendo 
um quantum de 12,890%.

A concessão da parcela integral da revisão extraordi-
nária de 2011, qual seja 7,45%, ficou sujeita à aplicação 
de índice redutor. Os valores realizados em 2011, dos 
indicadores abaixo listados, serão comparados às suas 
respectivas metas anuais, obtendo-se os percentuais de 
desempenho que, através da ponderação estabelecida, 
condicionarão o cálculo do índice redutor a ser aplicado 
na parcela remanescente anual da revisão extraordiná-
ria prevista (Resolução Coresab 001/2012).

No ano de 2012, foram realizadas fiscalizações, pelo 
ente regulador, nos sistemas abaixo listados:

• Sistemas de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário que atendem ao município de Barrei-
ras. O objetivo principal dessa ação foi verificar se 
esses sistemas estavam em condições de atender aos 
requisitos técnicos e comerciais exigidos pelo con-
trato de programa e apurar eventuais não conformi-
dades nos sistemas;

• Sistemas de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário que atendem ao município de Vitória 
da Conquista. O objetivo principal dessa ação foi 
verificar em campo as providências adotadas pela 
Embasa no seu plano de emergência e contingência, 
sob o aspecto de atendimento da continuidade do 
fornecimento, e apurar eventuais não conformida-
des nos sistemas;

• Sistemas de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário que atendem aos municípios de Feira 
de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição da 
Feira, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. 

O objetivo principal dessa ação foi verificar as rotinas 
adotadas pela Embasa para correta prestação dos servi-
ços de abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio, que visa a atender aos usuários inclusos no sistema 
integrado de abastecimento de água de Feira de Santana 
e a registrar a execução dos investimentos anunciados 
para aplicação no sistema, particularmente as amplia-
ções das estações de tratamento de esgoto (ETE) Jacuípe 
I, Jacuípe II e Subaé.

Para as três fiscalizações realizadas, a Embasa elabo-
rou notas técnicas sobre as recomendações apontadas e 
apresentou planos de ação para suas correções.

A Embasa, como principal executora da política es-
tadual de saneamento básico, é parte interveniente no 
processo de gestão por cooperação entre o município e o 
estado e, por isso, presta atendimento a prefeitos ou re-
presentantes do poder executivo municipal para orien-
tar sobre a legislação que disciplina todo o processo da 
gestão associada e sobre quais requisitos precisam ser 
atendidos para a assinatura de contrato de programa en-
tre o município e a Embasa.

Em 2012, foram firmados 11 convênios de cooperação 

 Quadro nº 02 – Indicadores com base na Resolução 
nº 001/2012 – Coresab

INDICADORES 2011

Satisfação dos usuários
Meta 73
Realizado 70

Índice de esgotamento sanitário
Meta 25,09
Realizado 24,00

Índice de atendimento de água
Meta 71,34
Realizado 71,89

Efi ciência operacional
Meta 1,280
Realizado 1,224

Perdas por ligação
Meta 265,0
Realizado 270,7

Conformidade de água distribuída
Meta 98,00
Realizado 98,76

Hidrometração
Meta 92,0
Realizado 93,8

Acréscimo de ligações de água
Meta 100,000
Realizado 129,048

Acréscimo de ligações de esgoto
Meta 80,000
Realizado 66,743

Investimentos realizados (R$ mil)
Meta 412,000
Realizado 489,559

 Gráfico nº 01 – Convênios de cooperação firmados
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entre estado e municípios, totalizando 
52 convênios assinados até o exercício.

        GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7 e 2.8 A Embasa vem criando 
mecanismos de negociação para 
atuar junto aos municípios baianos 
e, em novembro de 2012, participou 
ativamente do Encontro de Prefeitos 
Eleitos e Reeleitos, promovido pela 
União dos Municípios da Bahia – 
UPB, mantendo contato direto com 
os titulares ou seus representantes.

Nessa ocasião, foi apresentado o 
fluxograma abaixo, que representa 
as etapas necessárias para efetiva-
ção de contrato de programa entre a 
Embasa e os municípios.

Em 2012, foram assinados os seis 
primeiros contratos de programa 
entre a Embasa e os municípios de 
Barreiras, Brejolândia, Canápolis, 
Santana, Serra Dourada e Tabocas 
do Brejo Velho, com prazos de 30 
anos para prestação dos serviços 

contratados de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 
Conforme preconiza a Lei Nacio-
nal de Saneamento Básico, uma 
das condições de validade dos con-
tratos é a existência de plano de sa-
neamento básico, cuja elaboração é 
de responsabilidade do titular dos 
serviços, ou seja, do município. Os 
planos de investimentos e os proje-
tos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano.

 Figura nº 03 – Etapas de contrato de programa
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1.4. Área de atuação

Embasa
A Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. – Em-

basa foi criada para desenvolver projetos, construir, am-
pliar e reformar diversos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário em todo o estado, en-
quanto a Companhia Metropolitana de Água e Esgoto 

(Comae) e a Companhia de Saneamento do Estado da 
Bahia (Coseb) ocupar-se-iam, respectivamente, da ope-
ração dos sistemas de Salvador e região metropolitana e 
do interior baiano. Contudo, em 1975, essas companhias 
foram extintas e seus serviços incorporados à Embasa. 

 Figura nº 04 – Unidades regionais da Embasa
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Relação das unidades regionais da Embasa por região 

  GRI 2.3 e 2.4 Hoje, tendo sua sede estabelecida no mu-
nicípio de Salvador, capital do estado da Bahia, a Embasa, 
como executora da política de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário do estado, concentra sua atuação 
nas prioridades de governo definidas dentro do Programa 
Água para Todos, cujo principal objetivo é a busca da uni-
versalização dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. Neste contexto, atende prioritaria-
mente à população urbana de sua área de concessão, bem 
como uma considerável parcela da população rural locali-
zada na periferia das localidades urbanas e, principalmen-
te, dispersa ao longo dos diversos sistemas integrados.

Os critérios adotados para definir as localidades aten-
didas foram baseados nos conceitos do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além destas localidades, a Embasa abastece, com 
água, mais 489 aglomerados populacionais distribuídos 

no meio rural, ao longo dos sistemas integrados.
Considerando os 362 municípios em que está presen-

te, apenas não são operadas as sedes municipais de Bar-
ra da Estiva, Caém e Macaúbas (operações municipais).

1.5. Acordo de melhoria de desempenho – AMD

Garantir a sustentabilidade financeira de seus processos 
é objetivo de todas as organizações compromissadas em 
promover melhorias no atendimento das demandas da so-
ciedade, as quais se refletem nos indicadores que medem 
estes efeitos. 

Em maio de 2008, a Embasa e a Secretaria Nacional de Sa-
neamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades, 
com interveniência da Caixa Econômica Federal, assinaram 
um acordo de melhoria de desempenho – AMD, que defi-
niu metas de desempenho institucional até 2013. O objetivo 

do acordo foi fomentar a eficiência, a eficácia e a qualidade 
na prestação dos serviços de saneamento básico. Em 22 de 
agosto de 2012, foi assinado o segundo aditivo desse acordo, 
o qual contém metas de desempenho até o ano de 2016.

Dos resultados alcançados no referido acordo ressalta-
se no aspecto financeiro, o indicador índice de suficiência 
de caixa e no aspecto operacional, os indicadores: índice 
de hidrometração, índice de macromedição e índice de 
produtividade de pessoal total, entre os quais este último 
superou a estimativa do AMD.

 Quadro nº 03 – Acordo de melhoria de desempenho

Aspec-
to

Item Indicador
Sen-
tido

Unidade
2009 2010 2011 2012

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

F
in

an
ce

ir
o

1 Indicador de sufi ciên-
cia de caixa  % 115,0 122,6 115,0 131,7 115,0 124,1 115,0 118,1

2 Índice de evasão de 
receitas  % 5,3 8,6 5,0 2,7 8,0 6,8 5,0 7,0

3
Dias de faturamento 
comprometidos com 
contas a receber

 dia 103,0 113,7 98,0 96,6 93,0 97,2 92,0 98,8

O
pe

ra
ci

on
al

4 Índices de perdas por 
ligação  l/(dia. 

lig.)
287,0 296,6 272,0 272,8 257,0 270,0 256,4 274,9

5 Índice de perdas de 
faturamento  % 30,6 31,2 29,1 28,6 27,6 26,5 26,0 26,3

6 Índices de hidrome-
tração  % 86,5 86,8 87,5 91,0 88,5 93,8 98,4 95,4

7 Índice de macrome-
dição  % 92,3 95,5 98,3 97,0 94,3 98,4 95,0 98,7

8
Índice de produtivi-
dade de pessoal total 
(equivalente)

 lig./em-
pregado

250,0 374,8 250,0 389,3 250,0 377,2 250,0 363,0

Fonte: Acordo de melhoria de desempenho nº 1263/2012 – 2º Aditivo

 Gráfico nº 02 – Área de atuação da Embasa
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GESTÃO
EMPRESARIAL

Inauguração da loja de atendimento do Shopping Paseo Norte, em Lauro de Freitas
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2. GESTÃO EMPRESARIAL

2.1. Estratégia e gestão

Para enfrentar os desafios emergentes no novo cenário 
da área de saneamento, impostos pelas mudanças resul-
tantes da Lei nº 11.445, de 05/01/2007, Lei Nacional de 
Saneamento Básico, por seu Decreto de Regulamentação 
nº 7.217, de 22/06/2010, e pelos desdobramentos do ar-
cabouço legal federal que resultam na Lei nº 11.172, de 
01/12/2008, Lei Estadual de Saneamento Básico, que ins-
titui a política estadual de saneamento básico e designou 
a Embasa para a relevante função de executora da referi-
da política, consolidada a partir do  Programa Água para 
Todos (PAT), diversas  ações estruturantes foram planeja-
das e executadas, a exemplo da implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (ERP) e da reestrutura-
ção organizacional da empresa. 

Neste contexto, foi desenvolvido o  planejamento estra-

tégico da Embasa para o quadriênio 2012/2015, baseado 
no Balanced Scorecard – BSC. Essas iniciativas exigiram 
adequações aos processos e procedimentos que fossem 
capazes de subsidiar as mudanças decorrentes dos inves-
timentos aplicados para a continuidade do planejamento 
estratégico e do desenvolvimento organizacional.

Ao longo de 2012, o plano estratégico avançou nas 
ações orientadas para a consolidação dos objetivos com 
vista à universalização dos serviços, objeto intrínseco da 
visão da empresa. A identidade organizacional existente 
foi confirmada com as adequações à gestão da sustenta-
bilidade, foco da estratégia atual. Os valores relação ética 
e transparente, sinergia, valorização dos seus colaboradores e 
responsabilidade socioambiental foram mantidos, vide mapa 
estratégico a seguir:

 Figura nº 05 – Mapa estratégico da Embasa
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Ainda com o intuito da implanta-
ção desse plano, a organização de-
senvolveu ações para elaboração dos 
painéis de desempenho de indicado-
res setoriais alinhados ao mapa estra-
tégico, contemplando a área opera-
cional e a área administrativa. Para a 
execução do planejamento, foi inicia-
da a implementação das ações estra-
tégicas ou projetos estruturantes, cuja 
finalidade é viabilizar a consecução 
dos objetivos estratégicos fazendo uso 
de sistema informatizado de geren-
ciamento de indicadores, iniciativas, 
objetivos e temas estratégicos. 

Para atender ao novo cenário de-
lineado, o desenvolvimento orga-
nizacional foi fortalecido por ações 
necessárias para garantir o alinha-

mento dos processos aos objetivos 
definidos no  planejamento estraté-
gico 2012-2015. Desta forma, a Em-
basa deu início à formulação de um 
modelo de gestão participativo e 
flexível, alinhado com a estratégia 
e com foco na sustentabilidade.

Dentro de uma perspectiva de mo-
dernização, o modelo de gestão se apre-
senta como uma forma de comunicar a 
estratégia para toda a organização, uma 
vez que integra a gestão por processos 
à gestão estratégica, sendo esta última 
crucial para a integração, conhecimen-
to e entendimento dos processos, bem 
como o alinhamento destes à visão da 
empresa, de forma a assegurar a quali-
dade do serviço prestado à sociedade; 
como aprendizado, esse novo modelo 

visa à implementação do plano de me-
lhoria da gestão da Embasa.

 A arquitetura do mapa estratégico é 
destacada pela presença de três temas 
estruturantes dos processos internos 
que nada mais são que os direciona-
dores da estratégia contemplando os 
grupos de objetivos representativos 
dos temas: satisfação dos usuários e 
titulares; ampliação do atendimen-
to; equilíbrio econômico-financei-
ro. Além destes, fazem parte dessa 
estrutura outros quatro temas igual-
mente transversais e considerados 
de grande importância para vencer 
os desafios organizacionais para esse 
quadriênio. São as gestões da sus-
tentabilidade, do conhecimento, de 
riscos e da tecnologia. 

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE [ TEMA MATERIAL]

As organizações de todos os ti-
pos têm um papel importante a 
desempenhar no alcance do desen-
volvimento sustentável. A Embasa, 
como força fundamental na área 
de saneamento do estado da Bahia, 
tem a função precípua de distribuir 
água e de promover o esgotamen-
to sanitário buscando satisfazer as 
necessidades do presente sem com-
prometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias ne-
cessidades de água potável e esgota-
mento sanitário. Nessa perspectiva, 
a empresa está envidando esforços 
para o desenvolvimento de uma ges-
tão sustentável. Esse movimento, 
impulsionado inicialmente pelo Re-
latório de Sustentabilidade – GRI, 
configurou-se de forma assertiva 
no planejamento estratégico 2012-
2015, no qual os princípios e valores 
por uma gestão sustentável encon-
tram-se explicitados em objetivos e 
indicadores estratégicos. 

O Relatório de Sustentabilidade, 
para a Embasa, tem sido um pro-
cesso e uma ferramenta viva para 
descrição e gestão dos impactos 
econômicos, ambientais e sociais 
(tripple bottom line), tem fomentan-
do a transparência nas relações com 
os stakeholders (partes interessadas). 
Está sendo utilizado também como 

padrão de referência para avaliação do 
desempenho de sustentabilidade da 
organização. O processo de elabora-
ção tem se enquadrado em uma pers-
pectiva mais ampla que influencia o 
estabelecimento da estratégia organi-
zacional e a avaliação de resultados. 

No aspecto econômico, a Embasa, 
além de gerar e distribuir  valor eco-

nômico, mantém uma tarifa única 
para todos os municípios baianos 
onde atua, sustentada através de sub-
sídios cruzados dos municípios su-
peravitários para os municípios de-
ficitários. O objetivo estratégico F1 
(garantir o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro) visa a manter uma relação 
favorável entre as despesas e receitas 

O Encontro Universalização 2012 reuniu gestores e colaboradores
para a apresentação dos resultados da empresa
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para que a Embasa realize investimentos com recursos 
próprios e assegure a capacidade de endividamento que 
permita a captação regular dos recursos onerosos neces-
sários à expansão dos serviços.

A preservação ambiental, com foco na valorização da 
água, é a vocação de sustentabilidade da Embasa, cuja ca-
deia produtiva inicia-se e encerra-se nos corpos d’água, 
sendo intrinsecamente influenciada pela qualidade dos 
recursos hídricos. Neste sentido, a gestão dos impactos 
ambientais está traduzida em dois objetivos estratégicos: 
S2 - Promover a preservação do meio ambiente e a va-
lorização da água e P10 - Incorporar a responsabilidade 
socioambiental aos processos. Eles são, por sua vez, mo-
nitorados por dois indicadores: mitigação de impactos 
ambientais e cumprimento de condicionantes no prazo. A 
partir do acompanhamento periódico desses indicadores, 
será possível avançar na gestão do desempenho ambiental 
da Embasa, identificando os passivos ambientais e forta-
lecendo uma cultura de responsabilidade ambiental.

A dimensão social da sustentabilidade da Embasa des-
dobra-se em ações para o público interno e para o públi-
co externo, visando a manter um constante engajamento 
com as diferentes partes interessadas. No que diz respeito 
ao público interno, contempla aspectos trabalhistas, prá-
ticas de trabalho decentes,  equidade e diversidade. Na 
estratégia organizacional, um objetivo específico para 
fomento da cultura da sustentabilidade (PT2) visa a dis-
seminar um novo ethos organizacional alinhado aos prin-
cípios e valores de uma gestão sustentável. 

O desenvolvimento local das comunidades atendidas 
e a gestão dos impactos sociais que a organização gera na 
sociedade estão conformados em um portfólio de pro-
gramas que têm contribuído com a população, escolas, 
instituições de pesquisa e governo, independentemente 
de legislação, visando, em particular, à valorização da 
água, à preservação ambiental, à saúde e à qualidade de 
vida das comunidades atendidas, desafios traduzidos 
nos objetivos estratégicos S1 e S2. 

O alinhamento da gestão estratégica à sustentabilida-
de expressa nos objetivos, indicadores e iniciativas es-
tratégicas contribui para influenciar toda a organização 
no enfrentamento dos desafios presentes e futuros com 
eficiência e eficácia nos nossos processos, rumo ao de-
senvolvimento de uma gestão sustentável. 

GESTÃO DE PESSOAS 
Descrita no item 3.2.1.

 GESTÃO DE RISCOS [ TEMA MATERIAL]

Iniciativa estratégica
Identificar riscos e apropriar-se de oportunidades para 

minimizá-los é essencial para garantir o desenvolvimen-
to sustentável e a perenidade de uma organização. 

No  planejamento estratégico da Embasa para o período 
2012-2015, foi definido como objetivo “Desenvolver pos-
tura preventiva por meio da  gestão de riscos”, quando são 
identificados e analisados os riscos empresariais que po-
dem vir a impactar o desempenho adequado das atividades 
da empresa e, consequentemente, sua sustentabilidade.

No que tange à iniciativa, criada com a finalidade de 
dar suporte a esse objetivo ao longo do ano de 2012, 
buscando a sua efetivação, foram desenvolvidas ações 
de treinamento com consultoria externa, especializada 
em desenvolvimento de projetos, quando se elaborou o 
escopo básico, formalizado em termo de abertura, com 
o objetivo de se estruturar um modelo de sistematização 
da gestão de riscos corporativa. A priori, foram defini-
das as áreas operacional, ambiental e financeira como 
piloto de implantação deste projeto. 

Em 2013, após processo de priorização pela diretoria 
executiva da Embasa, será concluído o projeto executivo 
e iniciada a sua execução nas áreas definidas como piloto, 
objetivando a consecução da sistematização. Assim, des-
tacam-se algumas ações iniciadas neste ano no sentido de 
atender às demandas reprimidas da organização, tais como:

Plano de contingência para desastre

Em 2012, foi criada a Comissão do Plano de Contin-
gência para Desastres, com o objetivo de dotar a or-
ganização de procedimento normativo para a solução 
tempestiva e eficaz de possíveis rupturas nas redes de 
distribuição e adutoras da Embasa, visando ao restabe-
lecimento do abastecimento e à continuidade da presta-
ção do serviço nas áreas atingidas. 

Política de segurança da informação

Ainda em 2012, foi elaborada uma proposta de política 
de segurança da informação para a empresa e padrões de 
processo de segurança da informação, em conformidade 
com a política de segurança da informação do governo 
do estado. Este trabalho foi muito importante por dotar 
a empresa de uma base normativa para questões relacio-
nadas à tecnologia da informação (TI), que deixará claro 
os direitos e deveres de todos os colaboradores e tornará 
o ambiente tecnológico mais seguro.

O ambiente de desenvolvimento de sistemas para 
plataforma alta (mainframe) estava defasado e desconti-
nuado, o que representava alto risco de pane e indispo-
nibilidade das aplicações implementadas neste ambien-
te. Nesse contexto, foi realizado um projeto que teve 
como principal objetivo realizar a migração de todos os 
programas para uma linguagem mais moderna, deno-
minada Visual Age Generator for SmallTalk (EGL). Esta 
migração contribuiu para otimizar o tempo de desen-
volvimento de novos programas, bem como da manu-
tenção dos programas já existentes.

O projeto de contingência visa a preparar a Embasa 
para gerenciar os riscos de desastres inerentes ao negó-
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cio, permitindo que interrupções sejam evitadas ou ga-
rantindo um rápido retorno às atividades quando uma 
interrupção for inevitável. A primeira fase do projeto foi 
concluída em 2011. A continuação do projeto, em 2012, 
foi viabilizada pela ampliação do storage, que permitiu 
a implantação da alta disponibilidade dos dados dos 
sistemas em mainframe, incluindo o Sistema Comercial 
Integrado (SCI), sistemas legados e o Sistema Integrado 
de Gestão Empresarial (ERP-SAP), tornando possível a 
continuidade do negócio mesmo em casos de desastres 
que afetem o storage da empresa.

GESTÃO DA TECNOLOGIA

Os avanços em tecnologia, em 2012, foram marcados 
por projetos corporativos e setoriais destinados ao fortale-
cimento da sua infraestrutura de redes, ao gerenciamento 
do banco de dados e ao desenvolvimento e customização 
de aplicações da área de tecnologia da informação. 

Neste ano, foi constituído o Comitê Gestor de Tec-
nologia da Informação (CGTI), composto por represen-
tantes de todas as diretorias da empresa, com o objetivo 
principal de subsidiar as decisões relativas aos sistemas 

corporativos, assegurando a boa comunicação entre a 
área de tecnologia da informação (TI) e as áreas de ne-
gócio da empresa. 

Em 2012, foi criado um novo sistema de gestão de 
desempenho para acompanhamento do  planejamento 
estratégico 2012-2015. O novo sistema Balanced Score-
card (BSC) corporativo permite, dentre outras coisas, 
a inclusão de análises de desempenho, gráficos, planos 
de ação e recomendações para temas, objetivos, inicia-
tivas e indicadores, subsidiando as reuniões de análise 
da estratégia, garantindo facilidade na visualização dos 
elementos da estratégia na tomada de decisão.

Neste mesmo ano, foi implantada a Central de Ser-
viços WEB, que surgiu da necessidade de melhorar o 
atendimento não presencial aos usuários (via internet). 
No site da empresa, foram melhorados e ampliados os 
serviços e informações on-line disponíveis, com atendi-
mento individualizado e interativo, evitando, na maio-
ria dos casos, o atendimento telefônico e/ou presencial 
(lojas físicas).

O sistema Webrol é uma ferramenta de gestão desen-
volvida por técnicos da Embasa com recursos atualizados, 
que possibilita maior agilidade, segurança e qualidade em 

Colaboradores em um dos seminários promovidos para tratar de governança de TI e segurança da informação 
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todo o processo de faturamento, além de permitir a emis-
são imediata da fatura, sendo um dos maiores benefícios 
à interação do leiturista com o usuário. Sua expansão, no 
ano de 2012, alcançou localidades de praticamente todas 
as unidades regionais, totalizando aproximadamente 
54% das economias faturadas no estado da Bahia.

Em novembro de 2012, a empresa contratou uma nova 
solução para o serviço de comunicação corporativa – 
Google Apps for Business, que, além de correio eletrônico, 
agrega serviço de mensagens instantâneas, videoconfe-
rência, ferramentas de escritório (Pacote Office) e fer-
ramentas integradas de colaboração dentro do conceito 
de “cloud computer” (computação na nuvem). O projeto 
de implantação do novo serviço prevê a criação de um 
plano de comunicação para implementação em 2013.

Em 2012, o total de investimentos em tecnologia da 
informação e comunicação (TIC) foi de R$ 4.586.107,53, 
sendo R$ 3.313.574,19 para aquisição de hardware e 
R$ 1.272.533,34, para software.

Os processos de melhoria da infraestrutura de TI 
são continuamente revisados, buscando a aplicação de 
novas tecnologias e melhores práticas, possibilitando 
maior integração e disponibilização de informações rá-
pidas e confiáveis.

GESTÃO DA QUALIDADE
A gestão da qualidade ocupa um lugar permanente 

nessa nova estrutura por ser intrínseca aos processos 
da organização.

Certificação no Laboratório Central

A qualidade da água distribuída é monitorada avalian-
do parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e orga-
nolépticos, visando a oferecer aos clientes não só a segu-
rança em seu uso como também a satisfação no consumo 
de água com aspecto e sabor agradáveis. Este monitora-
mento atende aos requisitos da Portaria nº 2.914/2011 
do Ministério da Saúde em suas três dimensões: i) Va-
lores máximos permitidos dos parâmetros: através de 
tecnologias laboratoriais que permitam determinar com 
a precisão necessária a ausência de contaminantes em 
concentrações extremamente baixas, permitindo a cor-
reta tomada de decisão por parte das áreas de produção; 
ii) Abrangência da rede de amostragem: através de uma 
malha contendo mais de quinze mil pontos de coleta na 
rede de distribuição, abrangendo todos os municípios e 
localidades em sua área de concessão, garantindo a ca-
pilaridade necessária do monitoramento da qualidade e 
iii) Frequência de amostragem: através da execução de 
coleta na quantidade e periodicidade adequadas, con-
templando análises realizadas de duas em duas horas na 
saída do tratamento até as análises semestrais dos conta-
minantes de menor prevalência. O cumprimento destes 
requisitos de monitoramento se dá através de uma rede 
de laboratórios composta por um laboratório central, 
treze laboratórios regionais e uma extensa rede de labo-
ratórios locais existentes nas unidades de produção.

O aprendizado do processo de monitoramento dá-se 
através da criteriosa avaliação dos requisitos de qualidade, 

Nos laboratórios da Embasa, são realizados os testes de monitoramento de qualidade da água
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processos analíticos, visando ao aperfeiçoamento contínuo 
dos processos analíticos, bem como através de reuniões de 
análise crítica, as quais são realizadas sob a ótica da Norma 
NBR ISO 9001:2008, e preparando-se para a acreditação 
pela norma ISO 17025:2005, de modo a garantir a melho-
ria permanente dos processos técnicos e de gestão. 

 Certificação ambiental

A Embasa possui dois sistemas de abastecimento de 
água (SAA) com certificações ambientais por institui-
ções externas, a saber: o SAA de Porto Seguro e a es-
tação de tratamento de água (ETA) de Santo Antônio 
de Jesus, certificados em gestão ambiental pela Norma 
ISO 14001; no caso da ETA, a mesma também possui 
certificação pela Norma ISO 9001 (gestão da qualidade).

Preocupada em identificar não conformidades ope-
racionais e ambientais e verificar as oportunidades de 
melhoria nas atividades e estruturas das ETAs, a Emba-
sa desenvolveu o sistema de avaliação de boas práticas 
operacionais em ETA, que funciona como uma auditoria 
operacional interna. Esse sistema possibilita disseminar 
as melhores práticas operacionais, uniformizar procedi-
mentos, fomentar a capacitação e a qualificação dos ope-
radores, bem como identificar riscos ambientais oriundos 
das atividades avaliadas, promovendo melhorias signifi-
cativas no processo de gestão operacional das ETAs.

 Pesquisa de satisfação

 GRI PR5 A pesquisa de imagem institucional da Em-
basa e opinião do usuário sobre os serviços prestados foi 
realizada pela empresa P&A Pesquisa e Análise entre os 
meses de dezembro 2012 e janeiro 2013. Os resultados es-
tão próximos dos obtidos nas pesquisas anteriores: o atri-
buto mais positivo da Embasa é a qualidade da água; dos 
usuários consultados, 65% concordam que a água que re-
cebem da empresa é de boa qualidade, gerando um impac-
to positivo na saúde e na qualidade de vida da população.

Os resultados obtidos nos seis anos consecutivos em 
que a pesquisa foi aplicada demonstram que o nível de 
satisfação está, em média, em torno de 71%, o que deno-
ta regularidade na prestação dos serviços, mesmo com o 
expressivo aumento de usuários no período. Esta regula-
ridade torna-se particularmente desafiadora quando é le-
vado em conta o incremento progressivo de usuários ve-
rificados nas áreas periféricas das zonas urbanas e rural.

Desde 2008, a pesquisa de imagem institucional da 
Embasa e opinião do usuário sobre os serviços presta-
dos é a estratégia e prática da Embasa para medir o grau 
de satisfação dos usuários com os serviços em relação 
à qualidade do produto e serviços prestados, imagem 
institucional, conta, lojas de atendimento ao usuário, 
responsabilidade social/ambiental, comunicação. 

A pesquisa é quantitativa, amostral, domiciliar, reali-
zada por aplicação de questionário estruturado por meio 
de entrevista pessoal com usuários da Embasa (respon-

 Gráfico nº 03 – Avaliação da qualidade 
dos serviços prestados pela Embasa

 Gráfico nº 04 – Avaliação da qualidade da água

 Gráfico nº 05 – Avaliação global das unidades regionais
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sáveis pelo pagamento da conta), distribuídos em 30 
municípios no distrito sede, nas três superintendências 
(Metropolitana, Norte e Sul), com amostra representati-
va, com margem de erro de seis pontos percentuais para 
mais ou para menos, distribuída aleatoriamente em 
todo o território de atendimento dos serviços.

Essa forma de gestão é controlada por análise das so-
licitações colhidas no questionário, pela verificação das 
etapas de cumprimento do cronograma e pelo acompa-
nhamento de atualização das informações. Anualmen-
te, o questionário é revisado para melhoria, validação e 
análise crítica dos resultados da  pesquisa de satisfação.

A avaliação geral dos serviços prestados pela Embasa é 
considerada boa ou ótima por 70% dos entrevistados, en-
quanto a qualidade da água é considerada boa ou ótima 
por mais da metade do público (65%), conforme gráficos.

Boas práticas operacionais em SAA (Barreiras 
de Proteção)

  GRI PR1 e PR2 Em 2012, foi dada continuidade 
às ações do Programa de Avaliação de Boas Práticas Ope-
racionais (Barreiras de Proteção) nos sistemas de abaste-
cimento de água (SAA) operados pela Embasa. Tal pro-
grama funciona como uma auditoria operacional interna, 
contribuindo para a manutenção das boas práticas ope-
racionais e ambientais, além de indicar necessidades de 
melhorias e correção de não conformidades identificadas. 

Embora a quantidade de avaliações realizadas tenha 
sido reduzida consideravelmente em comparação a 
2011, a empresa conseguiu manter o programa ativo em 
2012. A redução é justificada pelo período crítico de es-
tiagem que vem assolando a Bahia nos últimos anos, o 

qual vem exigindo especial atenção da empresa no sen-
tido de desenvolver projetos e executar obras emergen-
ciais voltadas à solução dos seus problemas associados.

Ainda assim, foram avaliados oito SAAs, dos quais 
sete alcançaram a “conformidade operacional” e um 
atingiu o resultado máximo, a “certificação interna”. 
Dessa forma, mesmo diante da escassez hídrica, nota-se 
que foram mantidas as ações voltadas à manutenção das 
boas práticas operacionais, as quais influenciam direta-
mente na qualidade da água distribuída à população.

Apesar de a Embasa manter a restrição do quantita-
tivo de avaliações a serem realizadas em 2013, as ati-
vidades do programa de Barreiras de Proteção serão 
mantidas em paralelo ao desenvolvimento de um pla-
no de segurança da água (PSA) piloto no SAA que está 
sendo elaborado no município de Itaguaçu da Bahia. O 
PSA é uma determinação da Portaria MS nº 2.914/2011 
que consta em seu artigo 13, IV, onde é exigido que se-
jam mantidas avaliações sistemáticas de todas as partes 
constituintes dos sistemas de abastecimento de água 
operados pelos responsáveis pelo saneamento.

 Quadro nº 04 – Número de SAAs avaliados 
pelo programa Barreiras de Proteção

ANO
Número de SAAs avaliados pelo programa Barreiras de Proteção

Certifi cação 
interna

Conformidade 
operacional

Não
conformidade TOTAL

2009 3 1 2 6

2010 0 4 3 7

2011 4 16 5 25

2012 1 7 0 8

2.2. Desempenho operacional e expansão dos serviços

Como reflexo da melhora na gestão dos processos de 
operação, foi reduzido em 19,70% o índice de perdas por 
ligação desde o ano de 2005.

Os resultados obtidos superaram metas e expectativas 
de consumo, principalmente em energia elétrica, resul-
tando em redução de despesas e uso racional de insumos 

para a produção.
No ano de 2012, deu-se continuidade à redução das 

despesas com energia elétrica, sem investimentos espe-
cíficos, acumulada em 8,28 milhões de reais, principal-
mente com base na diminuição de perdas de água, redu-
ção de demandas e gestão das opções tarifárias.

 Gráfico nº 06 – Índice de perdas por ligação  Gráfico nº 07 – Redução acumulada 
nas despesas com energia elétrica
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A tabela a seguir apresenta as principais informações de desempenho operacional da empresa. 

 Quadro nº 05 – Indicadores

Indicador Unidade 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ATENDIMENTO

Índices de atendimento urbano em água % ** 98 96 93 89 88

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

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

População residente atendida com abasteci-
mento de água mil hab ** 11.841 11.350 10.875 10.431 9.973

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

OPERACIONAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ligações de água mil 3.006 2.888 2.749 2.618 2.515 2.408

Extensão de rede de água km 31.233 30.627 29.521 28.657 27.383 26.933

ETAs – Estações de tratamento de  água* un. 436 429 426

Perdas de água % 37,9 36.8 35,7 36,7 36,3 36,5

Perdas de água por ligação litro/(lig. x dia) 274,5 270.7 273 297 299 306

Índice de hidrometração % 95,4 93.8 91 86,8 87,4 85,2

Volume produzido de água milhão m³ 678 660 658 655 639 630

Volume anual captado milhão m³ 726 707 703 699 681 670

Volume anual consumido milhão m³ 395 391 399 394 389 383

Volume anual micromedido milhão m³ 362 352 349 325 313 314

Volume anual faturado de água milhão m³ 520 506 499 477 475 474

Volume anual faturado de água (exceto 
contratos especiais) milhão m³ 475 462 452 430 424 415

Volume anual faturado de contratos especiais milhão m³ 45 44 46 46 51 59

Número de sistemas de água un 420 417 410 403 410 406

Águas não faturadas % 29,1 29,4 30,6 33,3 32,9

Número de empregados un 5.107 4.681 3.961 3.587 3.671 3.768

Produtividade operacional lig./empregado 750 775 866 906 844 782

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Extensão de rede de esgoto km 6.546 6.434 6.264 5.969 5.808 5.735

ETEs – Estações de tratamento de esgoto un. 241 225 217

Volume anual coletado nos imóveis milhão m³ 181 174 167 163 157

Volume anual coletado em outras fontes (**) milhão m³ 45 10 10 15 25

Volume faturado de esgoto milhão m³ 185 177 171 160 154 145

Volume anual tratado milhão m³ 225 182 175 176 180

Rede coletora em operação km 6.546 6.434 6.264 5.969 5.808 5.729
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Indicador Unidade 2012 2011 2010 2009 2008 2007
FINANCEIRO

Receita operacional bruta de serviços milhão de reais 1.907,4 1.667,2 1.452,0 1.260,7 1.094,0 952,4

Receita operacional líquida milhão de reais  1.737,1 1.527,7 1.360 1.178,8 1020,6 861,1

EBTIDA milhão de reais 346,2 306,9 386,1 320,8 125,5 180,2

Margem EBTIDA % da receita 
líquida 19,9 20,1 29,7 28,2 12,7 20,9

Resultado operacional milhão de reais 145,1 97 195,96 264,7 -154,3 33,5

Margem operacional % da receita 
líquida 8,35 6,35 15,1 23,3 -15,6 3,9

Resultado (lucro/prejuízo) milhão de reais 124,8 71,6 162,1 332 -144,1 47,9

Margem líquida % da receita 
líquida 7,18 4,71 12,5 29,2 -14,6 5,6

Dívida líquida por EBTIDA múltiplo 1,81 1,11 0,76 0,43 1,79 1,34

Dívida líquida por patrimônio líquido % 13,22 7,47 6,6 3,4 6,1 6,5

Investimento milhão de reais 673 489 643 416 125 92

AMBIENTAL

Consumo total de eletricidade Terajoule (TJ) 2.390,77 2.246,40 2.238,15 2.222,97 2.298,02 2.253,02

Consumo de eletricidade/m³ de água 
produzida kWh/m³ 0,83 0,82 0,85 0,85 0,91 0,9

Papel A4 reciclado por total de papel A4 
utilizado % 30 22 28 13 9

Quantidade de papel A4 utilizado por 
empregado

folhas/(empre-
gado x ano) 4.395 5.141 4.354 5.005 4.840 4.232

Percepção pública positiva da responsabili-
dade ambiental da Embasa % 48,4 52,3 50 48

SOCIAL
Taxa de frequência de acidentes com 
afastamento acidentes/

milhão horas trabalhadas 3,94* 3 2,01 1,6 3,27 3,22

Valor investido em programas sociais 
internos milhão de reais 212 178 152 126,1 101,52 88,17

Valor investido em programas sociais 
internos

% da receita 
líquida 8,93 9,47 11,68 11,08 10,27 10,24

Valor investido em programas sociais e 
ambientais externos milhão de reais 252 181 160,2 133,25 114,26 105,1

Valor investido em programas sociais e 
ambientais externos

% da receita 
líquida 10,62 9,67 12,31 11,71 11,56 12,2

Percepção pública positiva da responsabili-
dade social da Embasa % 48,1 55,5 54 54

* Valor a ser revisado em 2013.
** A população atendida e os índices de atendimento em água e esgoto encontram-se em fase de revisão até a publicação do 
SNIS 2012 – Sistema Nacional de Informação em Saneamento.
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EXPANSÃO
As obras executadas têm assegurado a expansão dos 

serviços prestados pela Embasa, o que pode ser observa-
do no crescimento do número de ligações implantadas.

No ano de 2012, o número de ligações de água im-
plantadas pela empresa cresceu 4,5% e o de esgoto, 
10,2%, permitindo alcançar três milhões de ligações de 
água e 825 mil ligações de esgoto na área de atuação. 
Importante registrar o grande potencial de ligações de 
esgoto ainda a serem implementadas comercialmente, 
resultado das obras em andamento.

Das ligações executadas em 2012, 63% (128.435) fo-
ram de água e 37% (76.276) foram de esgoto.

Das ligações residenciais de água existentes, 11% es-
tão cadastradas na tarifa social.

 AÇÕES ESTRUTURANTES

 Programa Água para Todos (PAT), lançado em 2007 
pelo governo do estado da Bahia, com significativo apor-
te de recursos do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC/Saneamento, do governo federal, do Tesouro do 
Estado e recursos próprios da Embasa, com o objetivo 
estratégico de “proporcionar o atendimento aos direitos 
humanos fundamentais de acesso à água em qualidade 
e quantidade, prioritariamente para consumo humano, 
numa perspectiva de segurança alimentar, nutricional e 
de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre 
nas cidades e no campo”.

Seus objetivos gerais se constituem na universalização 
do acesso e elevação progressiva da qualidade dos serviços 
prestados, relativos à oferta de água e saneamento básico, 
priorizando o atendimento das famílias de baixa renda 
localizadas nas periferias das grandes cidades e nos mu-
nicípios de pequeno porte, particularmente no semiárido.

No âmbito do Programa Água para Todos estadual, 
a Embasa é a principal executora, com recursos previs-
tos para investimento da ordem de R$ 7,67 bilhões no 
período 2007-2014, com cerca de R$ 5,65 bilhões até 
dezembro de 2012 (considerando as obras já concluí-
das, em execução e os novos contratos financeiros em 
formulação com a Caixa Econômica Federal – Caixa e 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES).

Das 128.435 novas ligações de água executadas pela 
Embasa em 2012, 47% foram implantadas na região do 
semiárido baiano, a mais carente do estado. No período 
2007-2012, foram realizadas 701.210 ligações, das quais 
354.697 (51%) na região do semiárido.

São atendidas com abastecimento de água cerca de 
3,34 milhões de residências; destas, aproximadamente 
1,16 milhão são servidas com esgotamento sanitário.

 Programa de perdas: ações e resultados relevantes 
para o combate às perdas em 2012.

 Gráfico nº 10 – Ligações implantadas por produto

 Gráfico nº 11 – Distribuição das ligações 
residenciais de água em 2012

 Gráfico nº 08 – Ligações existentes de água

 Gráfico nº 09 – Ligações existentes de esgoto
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MICROMEDIÇÃO
Implementação do Projeto de Melhoria do Parque de 

Hidrômetros – ano 2012. Este projeto integra o Progra-
ma de Desenvolvimento Operacional (PDO) 2010-2013 
e está sendo financiado pelo BNDES, com investimento 
total previsto da ordem de R$ 63 milhões.

Em 2012, investiu-se cerca de R$ 37 (trinta e sete) mi-
lhões para aquisição de 300.000 (trezentos mil) hidrô-
metros, para aplicação em ligações novas ou existentes 
sem hidrômetros e para manutenção.

Resultados alcançados:

Em dezembro de 2012, a Embasa alcançou índice 
mensal de hidrometração igual a 96,0%.

O índice de hidrometração, conforme cálculo do acor-
do de melhoria de desempenho (AMD), em dezembro 
de 2012, nos SAAs operados pela Embasa foi de 95,4%. 
Foi superada a meta em relação à estabelecida no AMD 
para dezembro de 2013.

Na área de manutenção, foi reduzida a idade média do 
parque de hidrômetros de 6,3 anos em 2008 para cinco 
anos em 2012. A meta é manter esta vida média após 
2012 e ter hidrômetros com o volume registrado acumu-
lado inferior a 3.000m³. Para os hidrômetros com vazão 
máxima igual ou superior a 5m³/h, a vida útil deverá ser 
inferior a 3 anos.

MACROMEDIÇÃO E PITOMETRIA
No ano de 2012, foram executadas as seguintes ativi-

dades relevantes:
Investiram-se cerca de R$ 355 mil, com recursos pró-

prios, na aquisição de macromedidores de vazão para 
medição do volume produzido nos SAAs do estado ope-
rados pela Embasa.

Índice de macromedição mensal, dezembro de 2012, 
nos SAAs operados pela Embasa:

• Volume produzido de água tratada – 98,6%.
• Volume captado de água bruta – 60,1%.
• Volume aduzido de água bruta – 76,9%.
• Índice de macromedição do volume produzido, 

conforme cálculo do AMD, nos SAAs operados pela 
Embasa, de 98,7%.

A meta estabelecida para o índice de macromedição 
do volume produzido no AMD, para dezembro de 2013, 
é de 95%, sendo que a Embasa já ultrapassou esta refe-
rência em 2010. A meta programada pela Embasa para 
dezembro de 2013 é atingir um mínimo de 97%.

COMBATE AOS EFEITOS DA SECA
Apesar de todo o empenho em alavancar investimentos 

rumo à universalização, é preocupação da empresa a forte e 
persistente estiagem que se configura desde o ano 2011 em 
grande parte do interior do estado, em especial na região 
semiárida, com perspectiva de continuidade em 2013. 

 Gráfico nº 12 – Ligações de água 
implantadas no semiárido em 2012

 Gráfico nº 13 – Economias residenciais de água

 Gráfico nº 14 – Economias residenciais de esgoto
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Os efeitos da seca certamente seriam maiores não fosse a 
prioridade de governo ao Programa Água para Todos. Feli-
zmente, desde 2007, a empresa vem realizando obras estru-
turantes fundamentais ao enfrentamento dos efeitos dessa 
estiagem. Grandes esforços preventivos foram e estão sen-
do despendidos, com investimentos que montam mais de 
R$ 994 milhões na construção e ampliação de sistemas de 
abastecimento de água, com foco, principalmente, nos sis-
temas integrados que atendem a vários municípios.

Nesse período, destacam-se as conclusões dos seguintes 
empreendimentos:

1 O novo sistema integrado de abastecimento 
de água de Irecê – adutora do São Francisco, 

responsável pelo atendimento de uma microrregião 
inserida no semiárido e formada por 15 municípios, 
no qual foram investidos cerca de R$ 182,5 milhões 
(recursos próprios, financiados pelo Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT/BNDES e Orçamento 
Geral da União – OGU/Caixa), beneficiando cerca 
de 350 mil pessoas através de uma nova e mais con-
fiável alternativa de suprimento de água com capta-
ção e adução a partir do rio São Francisco; 

2 O novo sistema integrado de Guanambi – 
adutora do Algodão – construído no tempo 

recorde de 15 meses, com captação e adução a par-
tir do rio São Francisco, com aplicação de R$ 135 
milhões (recursos da Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
– Codevasf) e benefício a cerca de 226 mil pessoas 
em seis municípios; 

3 O novo sistema integrado baseado na Adutora 
de Pedras Altas, custeado com recursos pró-

prios de R$ 59,3 milhões, beneficiando cerca de 172 
mil pessoas em 21 municípios da região do sisal;

4 Ampliação e melhorias no sistema integrado 
de abastecimento de água de Serrinha/Coité, 

que se encontra em fase de testes, com investi-
mentos financiados pelo FAT/BNDES de R$ 42,1 
milhões, servindo a sete municípios (24 localida-
des) e beneficiando mais de 200 mil pessoas;

5 Implantação dos sistemas integrados de abas-
tecimento de água de Pedro Alexandre, que 

envolveu R$ 12,3 milhões, e de Cafarnaum, con-
cluído em outubro de 2012, com investimento de 
R$ 37 milhões;

6 Sistema integrado de Santana, atendendo a 
cinco municípios; 

7 Barragens de Cristalândia, em Brumado, de 
Serra Preta, em Planalto/Barra do Choça, de 

Mulungu do Morro/Souto Soares e de Lagoa Torta 
em Igaporã/Matinha. 

Em caráter emergencial, com vistas a mitigar o im-
pacto da seca, foram viabilizadas obras de porte nos 
seguintes sistemas, além de várias outras menores em 
diversas regiões do estado:

1 Sistema integrado de abastecimento de água 
de Jacobina/Saúde/Caém, com investimen-

tos de R$ 31,1 milhões, beneficiando cerca de 80 
mil pessoas; 

2 novo sistema integrado de Senhor do Bon-
fim, a partir da barragem de Ponto Novo, 

com aplicação de R$ 55,5 milhões (recursos fi-
nanciados pelo FAT/BNDES), beneficiando cer-
ca de 128 mil pessoas; 

3 Em andamento as obras de ampliação do 
sistema de Euclides da Cunha, com investi-

mentos de R$ 5,6 milhões, com previsão de con-
clusão para junho de 2013;

4 Sistemas de abastecimento de água de Jagua-
rari, Andorinhas e Planaltino, com aplicação 

de recursos próprios da ordem de 13,3 milhões.

 PROJETOS RELEVANTES
O portfólio de programas e projetos socioambientais da 

Embasa contempla medidas para mitigação dos impactos 
negativos e maximização dos impactos positivos – sociais 
e ambientais – gerados pela empresa. Dentre estes progra-
mas, destacamos aqueles de maior relevância e que fomen-
tam um dos princípios fundamentais, previsto nas diretri-
zes da Lei nº 11.445/2007 de saneamento básico, o controle 
social, definido como o “Conjunto de mecanismos e proce-
dimentos que garantem à sociedade informações, apresen-
tações técnicas e participação nos processos de formulação 
de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico”.

Projeto de Trabalho Técnico Social ( PTTS): ocorre 
concomitante aos empreendimentos de implantação/am-
pliação de sistemas de esgotamento sanitário/abastecimen-
to de água nas fases pré e, durante a obra, incorpora ativi-
dades de educação ambiental na implementação das ações 
de saneamento, objetivando contribuir para o exercício do 
controle social, por meio do envolvimento da comunidade 
para a qual o serviço será prestado, desde o planejamento 
até o monitoramento e a avaliação. Nesta perspectiva, visa, 
sobretudo, a minimizar os impactos negativos gerados 
nas obras e potencializar os efeitos positivos advindos das 
ações de saneamento para a saúde coletiva.

Projeto de Educação Ambiental e Mobilização Social 
–  PEAMSS/BA: visa proporcionar aos cidadãos proces-
sos formativos que suscitem reflexões e fortalecimento das 
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ações socioambientais em suas comunidades a partir de 
uma avaliação diagnóstica que mapeia as tradições sociocul-
turais, as demandas de saneamento e fomenta a participação 
coletiva e a gestão compartilhada das atividades planejadas. 
Neste sentido, as ações propostas são implementadas de for-
ma transversal, articulada e integrada às políticas públicas 
de educação ambiental e de saneamento e suas diretrizes. A 
relevância do projeto centra-se no princípio de universali-
dade de que tratam as leis federal e estadual de Saneamento 
11.445/2007 e 11.172/2008, respectivamente.

 Projeto de Recuperação de Matas Ciliares: a Emba-
sa mantém um eixo de atuação na reabilitação de matas 
ciliares em mananciais utilizados para abastecimento 
humano, adotando técnicas e modelos de intervenção 
adequados a cada situação e buscando sempre introduzir 
a maior diversidade de espécies possível. Concomitan-
te aos trabalhos de restauração das matas ciliares, são 
desenvolvidas atividades de educação ambiental com a 
comunidade, objetivando mobilizar a população para a 
preservação do manancial.

Projeto COM + Água: promove uma gestão integra-
da e participativa com mobilização interna e externa, 
integra as áreas social e operacional combatendo as 
perdas físicas e aparentes de água em sistemas de abas-
tecimento implantados. Em 2012, ocorreram ações ar-
ticuladas de mobilização, controle de perdas aparentes 
e perdas reais em quatro municípios: Ubaitaba, Livra-
mento, Vitória da Conquista e Ilhéus.

 EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA [ TEMA MATERIAL]

 GRI EN4 Eficientização energética

A matriz energética da Embasa, para fins de produ-
ção/distribuição de água e coleta/tratamento de esgotos 
sanitários, é constituída exclusivamente, de energia 
elétrica, não estando previsto, em curto prazo, o uso de 
fontes alternativas de energia, sendo assim caracteriza-
da como energia indireta.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
(COELBA) é o maior fornecedor de energia da Emba-
sa, que, por sua vez, adquire das empresas geradoras de 
energia. Portanto, a matriz energética consumida pela 
Embasa pode ser considerada a mesma produzida pelas 
empresas geradoras de energia. O quadro abaixo indica 
a matriz elétrica brasileira durante o ano de 2011; a ma-
triz para o ano de 2012 ainda não foi apresentada.

A Embasa promove a eficientização energética em 
seus processos por meio das seguintes ações:

 GRI EN5 Energia economizada devido à melhoria 
em conservação e eficiência

1. Gestão e controle do consumo de energia elétrica 
por meio de ações de combate a perdas caracteri-
zadas por uma gama de medidas para minimizar 

os impactos dos aumentos tarifários de energia, 
tais como combate a demandas de ultrapassagens 
e reativos, definição dos grupos tarifários e otimi-
zação dos procedimentos operacionais. Tais ações 
minimizam o custo da energia para a Embasa sem 
alterar o consumo de energia;

2. Projetos de eficientização energética envolvendo 
diagnósticos, estudos e intervenções nos processos 
operacionais de produção/distribuição de água e 
coleta/tratamento de esgotos, com foco no uso ra-
cional do insumo, de modo a reduzir o consumo e 
as despesas com energia elétrica e promover maior 
conforto operacional;

3. Novas práticas de economia de energia, como a uti-
lização de grupos geradores no horário de ponta, 
ingresso no “mercado livre”, que é objeto de estu-
dos, porém, não foi efetivado por questões de con-
veniência de mercado (a Embasa poderá adota-lo, 
caso haja viabilidade técnica e econômica).

 GRI EN6 Energia gerada por recursos renováveis 
– pesquisas e estudos para a implantação de práticas ob-
jetivando reduzir o consumo de energia elétrica forne-

Replantio da aroeirinha, espécie nativa da região de Irecê
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cida pela concessionária ou substituir seu uso por fontes 
alternativas. Principais projetos:

1. SAA de Camacan – recuperação e adaptação de 
uma turbina para substituir o motor de bombeio, 
eliminando o consumo total de energia elétrica for-
necida pela concessionária para a produção de água. 
Devido às grandes despesas realizadas pela Embasa 
durante o ano de 2012, para o combate à seca, os 
investimentos neste projeto foram postergados.

2. SES de Feira de Santana – pesquisa que visa a ge-
rar eletricidade a partir do biogás oriundo da esta-
ção de tratamento de esgoto Jacuípe II. A conclu-
são do trabalho está dependendo de trâmites legais 
entre diversas entidades.

3. No ano de 2012, foi posto em operação um projeto 
elaborado em 2011 no reservatório do Garcia, con-
forme abaixo.

 Eficientização energética do Parque R5 – Garcia, 
em Salvador

O Parque R5 – Garcia é composto de 02 reservatórios 
apoiados, que servem de poço de sucção, uma estação 
elevatória e um reservatório elevado. O Parque é respon-
sável por abastecer as regiões do Garcia, Campo Grande, 
Avenida Sete de Setembro, Carlos Gomes, Terreiro de 
Jesus, Joana Angélica, Boulevard Américo e Boulevard 
Suíço, atendendo a aproximadamente 8.240 ligações.

O projeto consiste em utilizar a carga hidráulica da 
adutora que abastece o Parque R5, entroncando o bar-
rilete de sucção das bombas à adutora e utilizando in-
versor de frequência para garantir um nível constante 
no reservatório elevado.

O sistema foi colocado em operação em junho de 2012 
e obteve uma economia de 181.730 kWh ou 6,54 x 1011 
joules durante os sete meses de operação.

 Gráfico nº 15 – Matriz elétrica brasileira

 Quadro nº 06 – Consumos MWh

Atividade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução (%)
Água 526.191 534.085 550.303 556.939 569.944 596.678 4,69
Adm. x Com. 4.232 4.376 4.466 4.445 4.508 4.891 8,50
Esgoto 62.080 59.775 63.734 62.568 63.436 64.842 2,22
Total 592.502 598.235 618.503 625.714 637.888 666.411 4,47

 Quadro nº 07 – Nº de unidades consumidoras

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução (%)
1.892 1.953 2.046 2.111 2.268 2.451 8,07

 Quadro nº 08 – Despesas (R$ x 1.000)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução (%)
132.831 127.808 127.205 137.194 153.595 178.085 15,94

 Quadro nº 09 – Indicadores de custo unitário e consumo específico

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução (%)
Custo unitário (R$ /kWh)

0,224 0,214 0,206 0,219 0,241 0,267 10,79
Consumo específi co (kWh/1000 m³)

795 793 800 808 819 835 1,95
1) Evolução é referente ao último ano em relação ao ano anterior.
2) Adm. x Com. signifi ca unidades administrativas e/ou comerciais.
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 RESPONSABILIDADE DO PRODUTO
A comunicação institucional da 

Embasa, mais do que relacionada 
aos produtos finais dos serviços de 
abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, respectivamente 
água tratada distribuída e efluente 
tratado, trabalha por meio de posi-
cionamento nas suas comunicações 
de promoção institucional¹, pois 
a empresa é prestadora de serviços 
públicos essenciais e a materialida-
de do seu trabalho só pode ser evi-
denciada por indicadores de saúde 
pública e de qualidade ambiental. 
Relacionar a comunicação institu-
cional da Embasa apenas à qualida-
de da água distribuída é limitar sua 
atividade empresarial a este produto 
e não traduzir sua dimensão na saú-
de e qualidade de vida de boa parte 
da população baiana.

Diante desta constatação, desde 
2007, a Embasa decidiu criar uma 
estratégia de comunicação institu-
cional amparada em campanhas pu-
blicitárias educativas voltadas para 
o uso racional da água, campanhas 
publicitárias institucionais mos-
trando a importância da empresa na 
vida dos baianos, eventos promo-
cionais de caráter também educati-
vo e patrocínios a atletas baianos, 
competições esportivas e eventos 
culturais produzidos na Bahia. 

A partir de 2009, as campanhas 
educativas sobre uso racional de água 
começaram a ser divulgadas durante 
o verão, estação em que a demanda 
por água e o desperdício aumentam 
em todo o litoral baiano e em gran-
des cidades do interior situadas em 
zonas climáticas com escassez de 
chuva entre dezembro e março.

Em 2012, foi iniciada, no dia 15 
de dezembro, a quarta edição da 
campanha de economia de água no 
verão (http://www.embasa.ba.gov.
br/sala_imprensa/video). No semiá-
rido, a severa estiagem que se acen-
tuou a partir de 2011 levou a Embasa 
a divulgar campanhas publicitárias 
visando a orientar os usuários so-
bre o racionamento compulsório 
na distribuição de água por conta 

do baixo nível de acumulação dos 
mananciais utilizados pela empresa. 
Essas campanhas foram divulgadas 
nas regiões de Vitória da Conquista, 
Caetité, Senhor do Bonfim, Miguel 
Calmon e Jacobina.

O anúncio publicitário institu-
cional para televisão, veiculado em 
2011, para comemorar os 40 anos da 
Embasa (http://www.embasa.ba.gov.
br/sala_imprensa/video) foi trans-
formado em vídeo institucional da 
Embasa em 2012. O vídeo tem a 
duração de um minuto e mostra o 
trabalho da empresa do ponto de 
vista da água em seu percurso para 
chegar, em sua forma potável, na 
casa das pessoas e voltar para o meio 
ambiente em sua forma de efluente 
tratado. Esse vídeo foi exibido em 
eventos patrocinados pela Embasa 

ou nos quais ela recebeu prêmios ou 
reconhecimentos públicos.

Os eventos promocionais educa-
tivos da Embasa acontecem, desde 
2010, em março, na semana do dia 
mundial da água, e em junho, na 
semana do dia do meio ambiente. 
Os dois eventos contaram com pre-
visão orçamentária para os núcleos 
socioambientais das unidades regio-
nais do interior que desenvolveram 
seus projetos alinhados a um tema 
sugerido pela unidade de comuni-
cação social. Para a semana da água, 
o tema sugerido foi “Água. Respon-
sabilidade de Todos” e, para a se-
mana do meio ambiente, o tema foi 
“O Futuro é a Gente que Faz”. Os 
projetos desenvolvidos pelas unida-
des regionais do interior são eventos 
promocionais em locais de grande 
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circulação, como exposições em sho-
pping centers ou atividades de mobi-
lização em centros sociais urbanos 
ou em ruas e avenidas principais das 
cidades onde eles ocorreram. 

Paralelo ao trabalho realizado pe-
las unidades regionais do interior, na 
semana da água, a Embasa também 
organizou, em centros sociais urba-
nos (CSUs) de bairros periféricos 
de Salvador e espaços de prefeituras 
em cidades da região metropolitana, 
uma programação com teatro, lanche 
e apresentação de artistas ou talentos 
da comunidade para estudantes e 
professores da rede pública de ensi-
no. Na semana do meio ambiente, a 
programação, feita nos mesmos mol-
des da programação da semana da 
água, também organizou oficinas de 
permacultura para o público presen-
te numa escola pública e em centros 
comunitários. Para os dois eventos, 

relatórios apontando acertos, falhas, 
impressões do público participante e 
número de pessoas atingidas foram 
elaborados para subsidiar futuras 
iniciativas deste tipo.

Em 2012, a Embasa manteve os 
patrocínios de jovens atletas da na-
tação, do judô e do caratê que vêm 
sendo apoiados pela empresa desde 

2008 e 2009. Também foram man-
tidos os patrocínios aos campeona-
tos baiano e regional de remo e aos 
times do interior que disputam o 
campeonato baiano de futebol. 

Os eventos culturais patrocinados 
pela Embasa, em 2012, através da 
Lei de Incentivo Cultural, que me-
recem destaque são:

1 O espetáculo teatral sobre a via sacra, apresentado na Concha 
Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, para o qual o bi-

lhete de entrada foi adquirido pelo público mediante a doação de ali-
mentos não perecíveis para as regiões atingidas pela seca na Bahia;

2 O projeto cultural O Sumiço da Santa, que envolveu a apresen-
tação da peça homônima baseada em texto do escritor baiano 

Jorge Amado, a preços populares; um concurso de redação sobre o 
escritor, entre estudantes do ensino médio dos colégios de Salvador, 
e apresentações gratuitas da peça para estudantes de escolas públi-
cas indicadas pelos patrocinadores.

2.3. Crescimento econômico 

Nessa perspectiva, é possível verificar se a estratégia 
da organização está contribuindo para a sua sustenta-
bilidade e, com isso, para a concretização dos objetivos 
voltados à sociedade.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
As análises a seguir – excetuando-se aquelas relativas 

ao resultado do exercício – serão conduzidas descon-
siderando os efeitos da receita e custos de construção, 
concentrando-se exclusivamente nas receitas e gastos 

oriundos da prestação dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. A receita e os custos de 
construção, introduzidos nas demonstrações financei-
ras da Embasa desde 2009, por força de pronunciamen-
tos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
têm um impacto líquido de pequena monta no resul-
tado final, conforme mostrado na tabela a seguir, mas 
a administração entende que não se coadunam com a 
análise histórica do desempenho econômico-financeiro 
da entidade em R$ mil:

 Quadro nº 10 – Receita e custo de construção

DISCRIMINAÇÃO 2012 2011 2010 2009

Receita de construção 639.393 397.085 645.191 453.567

Custos de construção (632.235) (393.001) (636.758) (447.507)

Receita de construção líquida 7.158 4.084 8.433 6.060

As demonstrações financeiras da empresa indicam 
a continuidade do crescimento da receita bruta, assim 
como da receita líquida.

A receita operacional bruta de serviços atingiu 1,907 
bilhão de reais, 14,4% superior ao 1,667 bilhão alcança-
do em 2011. A receita operacional líquida de serviços 
alcançou 1,737 bilhão de reais, 13,7% acima do 1,528 
bilhão de reais registrado no exercício anterior. Contri-
buíram para esse resultado o incremento de 2,77% no 
volume faturado de água e 4,78% no volume faturado de 
esgoto, totalizando um aumento global de 3,32% resul-

tante do faturamento das novas ligações executadas no 
período (128 mil de água e 76 mil de esgoto) e de ações 
visando a aumentar o nível e a eficiência da hidrome-
tração, além do incremento médio de 12,89% na tarifa 
média, oriundo de revisão tarifária extraordinária ho-
mologada pela Comissão de Regulação dos Serviços Pú-
blicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Core-
sab), hoje Agência Reguladora de Saneamento da Bahia 
(Agersa), conforme tratado no item 3.1 deste relatório, 
vigente a partir do mês de maio/2012 e se refletindo no 
faturamento dos meses subsequentes.
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No gráfico a seguir, mostrando a evolução da receita 
operacional bruta e líquida de serviços, os valores da re-
ceita operacional líquida de serviços dos anos de 2008 
a 2010 foram ajustados, para refletir um novo critério 
de demonstração do crédito presumido do ICMS a que 
a empresa tem direito. Anteriormente incluído na ru-
brica “Outras receitas (despesas) operacionais”, passou 
a figurar em “Impostos sobre vendas”.

Os custos dos serviços apresentaram um incremento de 
17,5%, motivado pelos seguintes fatores principais:

1. o aumento geral de custos decorrente da expansão 
do atendimento para as áreas rurais e da prolonga-
da estiagem que assola o estado;

2. a continuidade do processo de contratação de empre-
gados aprovados no último concurso público, com 
um acréscimo de 695 colaboradores no exercício;

3. a promoção para todos os empregados com dois ou mais 
anos de serviço, prevista no plano de cargos, salários e 
carreiras homologado pelo Ministério do Trabalho;

4. o pagamento, durante doze meses, da contrapres-
tação referente à parceria público-privada (PPP) 
do emissário da Boca do Rio (totalizando R$ 53,4 
milhões), levando em conta que, em 2011, tais pa-
gamentos ocorreram somente a partir de junho (to-
talizando R$ 27,5 milhões).

Para fins de apresentação gráfica da evolução dos 
custos dos serviços ao longo de um período maior, são 
apresentados tanto seus valores totais quanto sem a de-
preciação do imobilizado e a amortização do intangível, 
com o intuito de retirar o impacto da reavaliação do ati-
vo imobilizado ocorrida a partir de setembro de 2006, 
com efeito pleno em 2007.

O aumento dos custos dos serviços nos dois últimos 
exercícios afetou o processo de recuperação da margem 
bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita 
operacional líquida, sem considerar a receita e custos de 

 Gráfico nº 16 – Evolução da receita 
operacional de serviços

 Gráfico nº 17 – Evolução 
dos custos dos serviços

construção) em curso desde 2008, o que era de se esperar 
devido ao impacto dos fatores que influenciaram o au-
mento dos custos dos serviços, acima apontados. 

Quanto às despesas comerciais, houve uma redução 
de 14,2% em relação a 2011.

Para fins de visualização gráfica do comportamen-
to das despesas comerciais durante um período mais 
longo, é interessante destacar a enorme influência das 
perdas por inadimplência, aí incluídas as provisões para 
devedores duvidosos e perdas no recebimento de crédi-
to, líquidas da reversão de provisões e da recuperação de 
perdas no faturamento. 

O gráfico 22 mostra a evolução do percentual de perdas 
por inadimplência em relação à receita operacional líquida 
dos serviços (isto é, sem considerar a receita de construção). 

As despesas administrativas aumentaram 7,0% em re-
lação ao exercício anterior.

Observando-se seu comportamento em período mais 
longo, cabe ressaltar a participação da depreciação – já co-
mentada no trecho sobre os custos dos serviços, tendo a 
influência da reavaliação do ativo imobilizado – e, mais 
significativamente, das provisões para questões judiciais, 
o que justifica a apresentação da evolução das despesas ad-
ministrativas também sem a influência desses dois itens.

Desconsiderando a depreciação e as provisões para 
questões judiciais, os principais fatores responsáveis pelo 
acentuado crescimento das despesas administrativas a 
partir de 2009 foram:

1. a implantação em 2009 do plano de cargos, salários e 
carreiras, homologado pelo Ministério do Trabalho;

2. a contratação de concursados a partir de 2010;
3. o início de pagamento, em 2010, da remuneração re-

gulatória ao órgão regulador do saneamento básico.
 O resultado do exercício apresentou um lucro de 

R$ 124,8 milhões, 74,4% superior aos R$ 71,6 milhões 
do exercício anterior.
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 Gráfico nº 18 – Evolução das taxas 
de crescimento dos custos dos serviços

 Gráfico nº 19 – Evolução 
da margem bruta ajustada

 Gráfico nº 21 – Evolução das taxas de 
crescimento das despesas comerciais

 Gráfico nº 20 – Evolução das despesas comerciais

 Gráfico nº 22 – Evolução do % perdas 
por inadimplência/ROL

 Gráfico nº 23 – Evolução das 
despesas administrativas

 Gráfico nº 24 – Evolução das taxas de 
crescimento das despesas administrativas

 Gráfico nº 25 – Evolução 
do % provisões/ROL
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O LAJIDA (ou EBITDA, na sigla em inglês), indi-
cador que representa o resultado operacional antes das 
despesas financeiras líquidas, dos impostos sobre o lu-
cro, das depreciações e amortizações, refletindo a gera-
ção operacional de caixa, alcançou, no período, o valor 
de 346,2 milhões de reais, apresentando um acréscimo 
de 12,8% em relação ao exercício anterior (306,9 mi-
lhões de reais), tendo a margem EBITDA (relação entre 
o EBITDA e a receita operacional líquida) permanecido 
em 20%. Conforme já registrado, o EBITDA e a mar-
gem EBITDA estão sendo apresentados desconsideran-
do os efeitos da receita e custos de construção.

O quadro e os gráficos a seguir mostram a evolução 
desse indicador nos últimos anos.

Os índices de endividamento da Embasa continuam 
em patamares confortáveis, a despeito dos novos finan-
ciamentos contratados com a Caixa Econômica Federal 
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES.    

O exercício de 2012 foi encerrado com um patrimônio 
líquido de R$ 4,7 bilhões (R$ 4,6 bilhões em 2011).

O índice de eficiência operacional – IEO é o princi-
pal indicador utilizado no  planejamento estratégico da 
Embasa e reflete os resultados da perspectiva financeira. 
Ele é a relação entre as entradas de recursos (oriundos 
da prestação de serviços de água e de esgoto, dos ren-
dimentos de aplicações financeiras e do ressarcimento 
de despesas) e os gastos desembolsáveis com recursos 
próprios (exceto investimentos, serviço da dívida de 
financiamentos, programa de participação nos resulta-
dos, incentivo à aposentadoria e pagamentos relativos 
a questões cíveis), apurados pelo fluxo de caixa mensal.

A partir do exercício de 2012, como contrapartida da 
revisão tarifária extraordinária, as metas para esse indi-
cador passaram a ser fixadas pela atual Agência Regula-
dora de Saneamento da Bahia (Agersa), antiga Coresab, 
válidas para o período 2011 – 2014, tendo sido 1,290 a 
meta estipulada para 2012.

Conforme pode ser observado no gráfico a seguir, a 
meta não foi alcançada em 2012, uma vez que o IEO 
atingiu 1,254.

 Gráfico nº 26 – Evolução do Resultado

 Gráfico nº 27 – EBITDA

 Gráfico nº 28 – Margem EBITDA

 Quadro nº 11 – Evolução do endividamento
EVOLUÇÃO DO 

ENDIVIDAMENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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 2,27

Dívida Líquida 
(milhares de R$) 632.066 934.428 761.575 651.457 483.270 413.584 241.334 224.079 141.249 292.600 340.819 627.564

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 1,81

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% 7,2%

Passivo Total/ 
Ativo Total (%) 43,3% 54,7% 48,8% 40,4% 35,0% 31,6% 29,1% 30,2% 24,3% 24,7% 26,7% 27,3%
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As principais razões para o não cumprimento da 
meta, apesar de o total de gastos ter sido 1,04% inferior 
ao estimado, foram:

1. faturamento 3,49% inferior ao previsto, motivado por 
um volume faturado de água e de esgoto 1,61% me-
nor do que o esperado, em parte decorrente da forte 
estiagem que caracterizou este período, além da tarifa 
média de água e de esgoto 1,45% inferior à previsão;

2. eficiência da arrecadação de contas de água e de 
esgoto de 91,56%, contra uma previsão de 92,70%.

INVESTIMENTOS REALIZADOS
Os investimentos1 no período totalizaram R$ 673 mi-

lhões, valor correspondente a cerca de 2,16 vezes a mé-
dia anual desde o ano de 2001 (R$ 312 milhões) e 3,36 
vezes em se considerando a média do período 2001-2006 
(R$ 200,2 milhões), a valores reais indexados ao IPCA. 
Igualmente importante, nesse período, do total aplica-
do, R$ 422 milhões (62,70%) tiveram origem na própria 
empresa, constituindo, de longe, o maior esforço de uti-
lização de recursos próprios da sua história, em parte 
motivado na reação às consequências da forte estiagem 
que vem assolando o estado nos últimos anos.

Enquanto o percentual de reajuste tarifário acumu-
lado no período 2007-2012 (90,81%) foi praticamente 
igual ao período 2001-2006 (88,39%), os investimentos 
totais realizados de 2007 a 2012 foram muito superiores 
(2,12 vezes maior) se comparados ao período anterior, 
em valores indexados ao IPCA. 

Os investimentos realizados com recursos próprios da 
Embasa no período 2007-2012 (R$ 1,218 bilhão) foram 
5,8 vezes maiores do que os investimentos realizados 
no período 2001-2006 (R$ 211 milhões), em valores in-
dexados ao IPCA. Somente em 2012 (R$ 422 milhões), 
o investimento representou duas vezes o valor de todo o 
período 2001-2006.

 Quadro nº 12 – Faturamento

DISCRIMINAÇÃO
2012

Previsto Realizado
Previsto x Realizado
R$ %

Faturamento de água e de esgoto 1.984.792.636 1.915.503.153 (69.289.483) -3,49%

Entradas de recursos 1.875.572.454 1.804.348.338 (71.224.177) -3,80%

Saídas de recursos 1.454.478.133 1.439.279.895 (15.198.238) -1,04%

IEO (= Entradas de recursos / Saídas de recursos) 1,290 1,254

Efi ciência da arrecadação de contas de água e de esgoto 92,70% 91,56%

Volume faturado de água e de esgoto (m³) 671.408.957 660.577.500 (10.831.457) -1,61%

Tarifa média de água e de esgoto (R$/m³) 2.661 2.623 (0,039) -1,45%

 Gráfico nº 29 – Evolução do IEO

 Gráfico nº 30 – Investimentos 
realizados X Reajustes tarifários

 Gráfico nº 31 – Investimentos realizados

_______________
1 Investimentos apurados pelo regime de caixa e não in-

cluem despesas capitalizáveis e juros de financiamento no 
período de carência.
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Os valores totais investidos pela empresa foram pro-
venientes de diversas fontes, sendo os maiores mon-
tantes oriundos de recursos próprios da Embasa e do 
Orçamento Geral da União, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). Parcela dos recursos 
próprios se destinou a suprir, temporariamente, atrasos 
de desembolsos dos agentes financeiros, com o objetivo 
de não retardar o andamento das obras.

Os recursos aplicados em ações de saneamento am-
biental da Embasa, no ano 2012, envolveram obras 
de implantação, ampliação e melhoria de sistemas de 
abastecimento de água (sistemas de produção, trata-
mento e distribuição de água) e de esgotamento sa-
nitário (coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos efluentes), assim como ações de educação 
ambiental que acompanharam a execução das obras. 
Dentre os municípios beneficiados com os inves-
timentos supracitados, destacam-se: Barreiras, Ca-
choeira, Camacan, Camaçari, Candeias, Chorrochó, 
Conceição do Coité, Cruz das Almas, Dias D’Ávila, 
Encruzilhada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira 
de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itacaré, Ita-
maraju, Jacobina, Jequié, Jussiape, Lauro de Freitas, 
Luís Eduardo Magalhães, Madre de Deus, Maetinga, 
Mulungu do Morro, Muritiba, Paulo Afonso, Por-
to Seguro, Rio de Contas, Salvador, Santa Maria da 
Vitória, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, 
Serrinha, Teixeira de Freitas, Tucano, Vera Cruz e Vi-
tória da Conquista.

RECURSOS ASSEGURADOS

Considerando o período desde o ano de 2007, 554 
obras foram ou estão sendo empreendidas em 300 
municípios, perfazendo cerca de R$ 5,65 bilhões em 
recursos de investimento aplicados/garantidos nesse 
intervalo. Este esforço contou com recursos próprios, 
além dos oriundos do Orçamento Geral da União 
(OGU), dos ministérios das Cidades, da Integração 
Nacional, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de financiamento 
da Caixa (FGTS), do BNDES (FAT) e do estado. Além 
destes, existe expectativa de contratação de novos re-
cursos até o ano 2014 da ordem de R$ 2,02 bilhões, o 
que poderá perfazer cerca de R$ 7,6 bilhões de investi-
mentos nesse período. 

Além das obras referidas, os montantes citados envol-
vem a perfuração de 332 poços e elaboração de 121 proje-
tos, totalizando 1.007 intervenções neste período.

Do total das obras, 386 referem-se a sistemas de abaste-
cimento de água, envolvendo recursos da ordem de R$ 2,3 
bilhões, e 168, a sistemas de esgotamento sanitário, que 
perfazem um investimento total de R$ 3,2 bilhões.

O mapa a seguir mostra a localização das obras do pe-
ríodo (2007-2014) por território de identidade.

 Quadro nº 13 – Investimentos por fonte de recurso
Investimentos por fonte de recurso em 2012

Fonte Valor (em R$ 1.000) Percentual (%)

Recursos próprios 421.821 62,65%

OGU/CEF 83.775 12,44%

Royalties 15.673 2,33%

Prosaneamento/CEF 1.629 0,24%

FAT/BNDES 53.129 7,89%

FGTS/CEF 60.530 8,99%

Outros 36.768 5,46%

TOTAL 673.325 100,00%
OGU: Orçamento Geral da União
CEF: Caixa Econômica Federal
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador
FGTS: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

 Gráfico nº 32 – Investimentos 
realizados por fonte de recurso

 Gráfico nº 33 – Recursos contratados 
concluídos e em execução
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 Figura nº 06 – Obras por território de identidade

46
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A tabela ao lado demonstra os recursos assegurados e 
a perspectiva de novos investimentos, por produto.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2013

A previsão orçamentária de investimento para o exer-
cício de 2013 totaliza o montante de R$ 969 milhões 
(novecentos e sessenta e nove milhões de reais), valor 
aprovado pelo Conselho de Administração da Emba-
sa em dezembro de 2012. Os valores são provenientes 
majoritariamente de recursos próprios (16,20%) e do 
Orçamento Geral da União (17,13%), enquanto que os 
66,67% restantes provêm de repasses do governo do es-
tado e de financiamentos contraídos diretamente pela 
Embasa. A aplicabilidade desses recursos será na im-
plantação e/ou ampliação dos sistemas de esgotamento 
sanitário, abastecimento de água e desenvolvimento 
institucional da empresa.

 VALOR ECONÔMICO

 GRI EC1 Para alcançar os seus objetivos de sustenta-
bilidade financeira, e tendo em vista as metas de univer-
salização, a Embasa busca obter melhores resultados no 
seu desempenho operacional através do aprimoramen-
to dos seus processos, que lhe permita gerar crescentes 
níveis de recursos próprios que se somarão aos aportes 
de outras fontes, visando a cumprir os seus planos de 
investimentos na realização de empreendimentos para 
expansão dos serviços.

 GRI EC4 É concedido crédito presumido do saldo 
devedor em cada período do ICMS nas operações efe-
tuadas por estabelecimentos que exerçam a atividade de 
captação, tratamento e distribuição de água de acordo 
com o art. 1º do Decreto Estadual n.o 6.734, de 9 de 
setembro de 1997, acrescido pelo Decreto Estadual n.o 
8.868, de 5 de janeiro de 2004. Este decreto visa a apoiar 
políticas que promovam o desenvolvimento do estado 
da Bahia. A Embasa, sociedade de economia mista cuja 
participação acionária do governo é de 99,67%, partici-
pa deste objetivo. Na Embasa, este crédito é classificado 
como subvenção governamental e, em 2012, totalizou 
R$ 67.601 milhões.

 Quadro nº 15 – Orçamento de investimento 2013

Fonte de Recursos Valor 
(R$ milhões)

Percentual 
(%)

1. Recurso próprio + contrapartida da Embasa 157 16,20%

2. Orçamento Geral da União 166 17,13%

3. Outros 646 66,67%

3.1 – Repasse governo do estado

Prosaneamento 264 27,24%

Royalties 33 3,41%

Contrapartida Tesouro1 1 0,10%

3.2 – Financiamento Embasa + convênio Codevasf

BNDES/DI 16 1,65%

BNDES/PAC 65 6,71%

FGTS/CEF 203 20,95%

CEF/FINAME 21 2,17%

Convênio Codevasf 43 4,44%

Total 969 100%
1 Próprio do Tesouro – recursos ordinários de contrapartida de convênios e operações de créditos
CEF: Caixa Econômica Federal
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
DI: Desenvolvimento institucional
PAC: Programa de Aceleração do Crescimento
FGTS: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FINAME: Financiamento de máquinas e equipamentos

 Quadro nº 16 – Valor econômico direto gerado
VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$) 2011 2012

a) Receitas 2.232.389 2.741.826

Valor econômico distribuído   

b) Custos operacionais 1.105.026 1.395.742

c) Salários e benefícios de empregados 386.447 443.804

d) Pagamentos para provedores de capital 95.967 79.420

e) Pagamento ao governo (despesas fi scais) 142.811 197.625

f) Investimentos na comunidade 8.451 4.802

Valor econômico acumulado 493.687 620.433

(a) Receitas – Composto pelas receitas operacionais, financeiras, ou-
tras receitas operacionais, juros e variações monetárias, cambiais 
ativas e receita relativa à construção de ativos próprios;

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

(c) Salários e benefícios a empregados – Composto pelos salários, en-
cargos e benefícios;

(d) Pagamento para provedores de capital – Composto pelas despesas 
financeiras, variações monetárias e variações cambiais;

(e) Pagamento ao governo – Composto pelo PIS/Cofins, mais as des-
pesas fiscais, mais o imposto de renda e a contribuição social;

(f) Investimentos na comunidade – Compostos pelo apoio a eventos 
técnicos e sociais e pelos incentivos às atividades culturais, educa-
cionais e esportivas.

 Quadro nº 14 – Situação PAT 1 e 2
Situação (PAT 1 e 2) Ação Investimentos (R$)

Recursos assegura-
dos/aplicados

Abastecimento de água 2.301.013.043

Esgotamento sanitário 3.200.362.212

Desenvolvimento institucional 150.286.890

TOTAL 5.651.662.145

Perspectivas de no-
vos investimentos

Abastecimento de água 827.089.618

Esgotamento sanitário 1.087.117.385

Desenvolvimento institucional 108.200.000

TOTAL 2.022.407.003

TOTAL GERAL 7.674.069.148

 Quadro nº 17 – Tabela de subvenções

TABELA DE SUBVENÇÕES
ANO VALOR (R$)

2008 32.110 milhões

2009 40.960 milhões

2010 58.994 milhões

2011 50.092 milhões

2012 67.601 milhões
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2.4. Gestão comercial

A estrutura do faturamento tarifário está apoiada em 
categorias de consumidores que, resumidamente, apre-
sentam a seguinte composição: 68% residencial, 18% 
comercial, 12% pública e 2% industrial.

Em 2012, o faturamento global da empresa atingiu 
1,91 bilhão de reais.

Um dos principais indicadores utilizados para medir 
a melhoria na gestão comercial da Embasa é o índice 
de hidrometração. Em 2012, a meta era atingir 93,0% 
de hidrometração das suas ligações, tendo alcançado 
95,4%. Neste período, foram investidos R$ 12,5 milhões 
em 300 mil novas unidades de hidrômetros.

MELHORIAS DO CADASTRO COMERCIAL

Com o objetivo de ter informações confiáveis, a fim 
de oferecer aos seus usuários maior qualidade e eficiên-
cia em seus serviços, a Embasa tem evoluído em novas 
metodologias para auditar e propor correções em seu ca-
dastro comercial, lastreando ações que permitam tam-
bém melhorar processos vitais para a saúde financeira 
da empresa, como faturamento e arrecadação, através 
da possibilidade de cobrança mais eficiente, bem como 
uma melhor gestão sobre dados reais no sistema comer-
cial integrado acerca de cada usuário.

A Embasa utiliza o indicador de qualidade do cadas-
tro – IQC como uma ferramenta de gestão sobre os itens 
considerados mais relevantes pelas unidades regionais 
em seus cadastros comerciais, expondo aos gestores a 
condição destas informações no sistema comercial inte-
grado no que tange à sua confiabilidade.

 Gráfico nº 34 – Faturamento 
tarifário por categoria 2012

 Gráfico nº 35 – Índice de hidrometração

Maior confiabilidade nas leituras com a implantação do cadastramento georreferenciado
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O uso de etiquetas com código de 
barras é outra prática eficiente que 
serve para amarrar em campo a mes-
ma identificação existente no cadastro 
virtual do sistema comercial integra-
do. Estas etiquetas podem ser lidas por 
aparelhos já testados e disponíveis no 
mercado, que permitem maior eficiên-
cia para os serviços de cadastramento 
em campo e leitura de hidrômetro. 

Muitas pesquisas estão sendo rea-
lizadas para encontrar melhores prá-

ticas na elaboração e manutenção do 
cadastro, com tudo o que há de me-
lhor na relação custo-benefício dispo-
nível no mercado. Para isso, a Embasa 
vem mantendo contato com empresas 
representantes de tecnologias distin-
tas e soluções bastante interessantes, 
como a Casa do Agrimensor e a Tec-
nomapas, e também com outras em-
presas de saneamento do país, como 
a Compesa (PE), para troca de expe-
riências na área de cadastro. 

Assim, a Embasa vem estruturando 
aquilo que dá suporte a quase todos os 
serviços desempenhados pela empresa, 
o seu cadastro, de maneira que se pos-
sa ter acesso às informações de usuários 
já atendidos pela Embasa, bem como 
àqueles que podem vir a ser, de uma 
forma cada vez mais organizada, dando 
subsídios para a expansão adequada dos 
sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, em busca da uni-
versalização destes serviços essenciais.

2.5.  Governança corporativa [ TEMA MATERIAL]

   GRI 4.2, 4.3 e 4.5 O modelo 
de governança corporativa vigente 
na Embasa é constituído pelos órgãos 
de deliberação superior da Empresa, 
definidos no estatuto social, como a 
Assembleia Geral dos Acionistas, o 
Conselho de Administração e a dire-
toria executiva. As contas são fiscali-
zadas pelo Conselho Fiscal, Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia e Au-
ditoria Geral do Estado, além da au-
ditoria externa independente. O ente 
regulador é a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Ba-
hia – Agersa.

  GRI 4.4 e 4.9 A estrutura or-
ganizacional da Embasa acompanha 
a dinâmica das estratégias e dos pro-
cessos organizacionais, permitindo a 
integração entre os processos críticos 
na gestão da empresa e intensificando 
a regionalização de suas atividades.

A administração segue o princípio 
da descentralização geográfica: 13 
unidades regionais (URs) no interior e 
seis na região metropolitana de Salva-
dor. As URs e seus respectivos escritó-
rios locais (ELs) são responsáveis pela 
operação, manutenção, faturamento 
e cobrança dos serviços regionais. A 
distribuição geográfica das URs, em 
relação aos municípios, pode ser vista 
no quadro nº 03.

A diretoria executiva é formada por 
sete diretorias: três diretorias de Ope-
ração e Expansão (Região Metropolita-
na de Salvador, Norte e Sul), a diretoria 
Técnica e de Sustentabilidade (que 
atua junto às diretorias finalísticas no 
sentido de garantir que as políticas, 
programas e procedimentos destas 

áreas sejam implementados de modo 
uniforme e efetivo), a diretoria Finan-
ceira e Comercial, a diretoria de Gestão 
Corporativa, além da presidência.

 GRI 2.9 Em virtude das dificul-
dades impostas em função da maior 
seca dos últimos anos registrada no 
estado, a Embasa, em alinhamento 
com as diretrizes do governo do esta-
do para o Programa Água para Todos 
e na busca da universalização dos seus 
serviços, fez os maiores investimentos 
de toda a sua história, correspondente 
a 3,36 vezes a média anual do período 
de 2001 a 2006, constituindo o maior 
esforço da sua história de destinação 
desses recursos, em parte motivado 
pela reação às consequências da forte 
estiagem que vem assolando o estado 
nos últimos anos, além de adianta-
mentos a recursos contratados em 
agentes financeiros, necessários para 
garantir a continuidade das obras. 

Apesar de todo o empenho em 
alavancar investimentos rumo à uni-
versalização, causa apreensão a forte 
e persistente estiagem que se confi-
gura desde o ano de 2011 em grande 
parte do interior do estado, em espe-
cial na região semiárida, com pers-
pectiva de continuidade em 2013. 

Os efeitos da seca certamente seriam 
maiores não fosse a prioridade de go-
verno ao Programa Água para Todos. 
Felizmente, desde 2007, a empresa 
vem realizando obras estruturantes 
fundamentais ao enfrentamento dos 
efeitos dessa estiagem. Grandes esfor-
ços preventivos foram e estão sendo 
despendidos, com investimentos que 
montam mais de R$ 994 milhões, na 

construção e ampliação de sistemas 
de abastecimento de água, com foco, 
principalmente, nos sistemas integra-
dos que atendem a vários municípios.

O novo desenho deu origem a uma 
estrutura que tem em sua alta dire-
ção a presidência e seis diretorias, das 
quais a diretoria Financeira e Comer-
cial manteve a denominação antiga, 
a Administrativa passou a chamar-se 
diretoria de Gestão Corporativa e a de 
operação foi dividida em três: Opera-
ção e Expansão da Região Metropoli-
tana, Região Norte e Região Sul. Além 
disso, foi criada a diretoria Técnica e 
de Sustentabilidade, conforme orga-
nograma (vide figura nº 07). A estru-
tura de governança implantada em 
2011 tem como diretriz a integração 
dos processos fortalecidos pela inclu-
são das práticas exitosas no setor de 
saneamento, associada ao fortaleci-
mento da governança para a consoli-
dação do novo modelo de gestão com-
prometido com a sustentabilidade nos 
diversos níveis de decisão. Desenhada 
de forma a atender às demandas por 
meio de um sistema decisório capaz de 
dirigir e monitorar suas ações, atuan-
do por meio de uma rede de relaciona-
mento entre acionistas, Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, dire-
toria executiva,  ouvidoria e comitês de 
gestão, a Embasa tem como princípios 
da sua  governança corporativa a éti-
ca, a transparência e o compromisso 
com a prestação de contas à sociedade 
e com a  equidade. No seu quadro de 
pessoal, são assegurados os percen-
tuais de vagas legalmente destinados 
aos portadores de deficiência.
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  GRI 4.1 e 4.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 GRI 2.3 Estrutura operacional

 Figura nº 07 – Organograma da estrutura operacional

   GRI 4.2, 4.3 e 4.4 O Conselho de Administração, 
mais alta instância administrativa, é composto por sete 
membros eleitos pela Assembleia Geral para um perío-
do de dois anos, reelegíveis, e cujas competências fun-
damentais são: fixar a orientação geral dos negócios da 
sociedade e eleger/destituir os diretores, fiscalizando a 
execução das suas ações. Sua composição, em 2012, é:

• Presidente: Cícero de Carvalho Monteiro

• Vice-presidente: Abelardo de Oliveira Filho

• Membros titulares: Demetrius Ferreira e Cruz, Eu-
gênio Splenger, Rui Costa, Jorge José Santos Pereira 
Solla, Robinson Santos Almeida 

O Conselho Fiscal, órgão com atribuições específicas 
dispostas na Lei das Sociedades Anônimas, é compos-
to por cinco membros efetivos, eleitos pela Assembleia 
Geral. Os membros são representantes dos acionistas 
preferenciais e majoritários, quais sejam: a União, com 
dois representantes, e o governo do estado da Bahia, 
com três representantes. Embora não façam parte do 
conselho, estão sempre presentes às suas reuniões gesto-
res e técnicos da diretoria Financeira e Comercial, res-
ponsáveis pela elaboração dos balanços e demonstrati-
vos financeiros e contábeis, bem como da  ouvidoria e da 
auditoria interna, vinculados à presidência da Embasa. 
Membros titulares do Conselho Fiscal: Caio César Sales 
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Nogueira, Edelvino da Silva Góes Filho, Eliane Batista, 
Eracy Lafuente Pereira, João Batista Aslan Ribeiro.

A diretoria executiva (Direx) é composta por sete 
diretores brasileiros residentes no país, com formação 
superior, e o seu presidente ocupa a função de vice-pre-
sidente do Conselho de Administração. Atualmente, 
seis empregados da Embasa são diretores-executivos, 
incluindo o presidente. A principal função da Direx é 
traçar as diretrizes de ação e definir objetivos e metas 
da sociedade, com base na orientação geral fixada pela 
Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, 
alinhados às boas práticas de  governança corporativa, 
bem como outras atividades de execução e monitora-
mento das ações específicas de cada área. A presidência 
é responsável pelo planejamento das ações estratégicas 
e definição das diretrizes organizacionais 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 
Corporativa tem como função primária a promoção, 
coordenação e fiscalização das atividades relacionadas 
com recursos humanos e logística. A diretoria Técni-
ca e de Sustentabilidade tem como função específica e 
principal a elaboração de projetos de sistemas de abas-

tecimento de água e de esgotamento sanitário, o plane-
jamento, execução e controle das atividades de desen-
volvimento operacional, controle da qualidade da água 
e dos efluentes e prospecção de novas tecnologias, as-
sim como a elaboração e implementação das políticas 
de gestão da sustentabilidade. A diretoria Financeira 
e Comercial tem como função específica e principal a 
promoção, coordenação e fiscalização das atividades de 
natureza econômico-financeira, contábil e comercial da 
sociedade, bem como a elaboração, aprovação e publica-
ção de balancetes, do balanço geral e das demonstrações 
financeiras da sociedade. 

A diretoria de Operação e Expansão da RMS tem como 
principal função a promoção, coordenação e fiscalização 
das atividades de operação, expansão e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário explorados pela sociedade, mediante concessão 
dos municípios da região metropolitana de Salvador. A 
diretoria de Operação e Expansão da Região Norte tem 
como principal função a promoção, coordenação e fis-
calização das atividades de operação, expansão e manu-
tenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário explorados pela sociedade, mediante 
concessão dos municípios da região norte do estado.

Reunião de avaliação de metas com participação da diretoria da empresa
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A diretoria de Operação e Expansão da Região Sul 
tem como principal função a promoção, coordenação 
e fiscalização das atividades de operação, expansão e 
manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário explorados pela sociedade, 
mediante concessão dos municípios da região sul do 
estado. A Embasa, além dos órgãos de assessoria, supe-
rintendências, departamentos, divisões, possui unida-
des descentralizadas geograficamente por todo o estado. 
São 19 unidades regionais distribuídas, além de 321 es-
critórios situados nos 362 municípios onde a empresa 
atua, de forma que possa interagir com a comunidade 
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 saneamento do estado, se 
mantendo como a principal executora na prestação de 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário através de sua participação sistemática e efetiva 
nos fóruns de gestão participativa das águas, conforme 
se observa nos quadros 18 e 19, onde estão elencados os 
comitês e comissões existentes, durante o ano de 2011 
na Embasa, como evidência dessas práticas públicas. 

  GRI 4.6 e 4.10 Não há processos em vigor que asse-
gurem que conflitos de interesses sejam evitados, visto 

que a própria composição do Conselho de Administra-
ção pode ser configurada como um processo que asse-
gure que conflitos de interesse não existam. Por outro 
lado, o desempenho dos gestores da organização é fator 
preponderante para a indicação dos membros do Conse-
lho de Administração, eis que o cumprimento das dire-
trizes da política estadual do saneamento básico norteia 
a atuação geral da sociedade.

   GRI 4.3, 4.5 e 4.7 Em conformidade com a Lei nº 
6.404/1976, que dispõe sobre a sociedade por ações, o esta-
tuto da Embasa prevê que o seu Conselho de Administra-
ção terá a composição de sete membros efetivos, sendo que 
seis membros são indicados pelo acionista majoritário – o 
estado da Bahia – através de indicação dos secretários de 
Estado e um membro pela União, acionista minoritário, 
mediante exigência de formação em nível superior, qua-
lificação técnica e experiência profissional na composição 
de outros conselhos. Deste modo, não existem membros 
independentes que compõem o Conselho de Administra-
ção. De acordo com a mesma lei, a remuneração a ser paga 
aos conselheiros é definida pela Assembleia Geral.

 GRI 4.5 Não há relação entre as remunerações dos 
membros do mais alto órgão de governança da direto-
ria executiva e demais executivos e o desempenho da 
organização. Cabe à Assembleia Geral tal determinação.

 Quadro nº 18 – Órgãos internos

ÓRGÃOS INTERNOS Nº
GÊNERO COR

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
NÃO DE-

CLARADA

Conselho Administrativo 7 7 1 1 5
Diretoria Executiva 7 7 4 3
Conselho Fiscal 5 3 2
COMITÊS PRINCIPAIS
Comitê de Regulação Comercial 9 6 3 6 2 1
Comitê de Análise Crítica do Relatório 
de Sustentabilidade 2011 e Elaboração 
do Relatório de 2012

14 1 13 5 5 1 2

Comitê Gestor de TI da Embasa 18 9 9 9 9 1 1
Comitê Coordenador da Proposta Orça-
mentária de 2012

18 6 12 5 9 3

Comitê Central da Embasa 7 5 2 3 4
Comitê de Redução e Controle de 
Perdas

7 6 1 5 4

Comitê de Validação da Avaliação de 
Desempenho com Foco em Competên-
cias

12 12 4 5

Comitê de  Equidade 16 3 13 3 6 3
COMISSÕES PRINCIPAIS
Comissão Técnica de Garantia Am-
biental – CTGA

21 8 13 5 5 3

Comissão referente ao acordo da Embasa 
com o Ministério Público do Trabalho

21 10 11 1 6 15

Comissão de Segurança da Informação 6 3 3 1 5
Comissão para elaborar Programa de 
Participação de Resultados 2012

9 6 3 3 4 2
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 Figura nº 08 – Estrutura de governança

A estrutura de governança criada com a reestruturação 
organizacional de 2011, busca apoiar a administração da 
empresa, disseminar seus valores, promover a cultura de 
sustentabilidade e seguir referenciais de excelência em 
gestão. A Superintendência de Planejamento e Empreen-
dimentos é responsável pela condução da gestão da sus-

tentabilidade e conta com as demais diretorias no desen-
volvimento das ações pertinentes aos seus processos. A 
diretoria Técnica e de Sustentabilidade atua junto às três 
diretorias de operação e expansão no sentido de garantir 
que as políticas, programas e procedimentos destas áreas 
sejam implementados de modo uniforme e efetivo.

 Quadro nº 19 – Órgãos externos

ÓRGÃOS INTERNOS Nº
GÊNERO COR

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
NÃO DE-

CLARADA
AESBE e Câmaras Técnicas 15 10 5 9 5 1
Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia – Conder – Comitê Consultivo 
Multi-institucional do Prata Mata de São João

1 1

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária – Câmara Setorial de Pesca e Agricultura

1 1 1

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de 
Cabrália Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – COMDEMA

1 1 1

Secretaria da Indústria, Comércio e Minera-
ção – Câmara Transversal de Meio Ambiente

1 1 1

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfi ca 14 10 4 4 1 11 1
CONERH e Câmaras Técnicas 4 1 3 1 2
APA e Conselhos Gestores 18 7 11 9 10 2 1
Grupo de Trabalho para Elaboração da Mi-
nuta do Decreto Regulamentador da Política 
Estadual de Saneamento Básico

1 1 3 2

Comitê de Gestão de Indicadores – Rede 
Interagencial de Informação para a Saúde

1 1

Grupo de Trabalho Socioambiental – Sedur/
Sema/ Conder/Embasa

1 1

Comitê Municipal da Dengue 1 1 1
Grupo de Trabalho Sustentabilidade Siste-
ma de Abastecimento de Água Rural

1 1
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 EQUIDADE

Em atendimento à cláusula 40a 
do Acordo Coletivo de Trabalho, 
firmado entre a Embasa e o Sindae, 
o Comitê de Equidade desenvolveu 
uma série de ações pró-equidade no 
sentido de ampliar, na empresa, a 
atenção especial voltada às temáticas 
quanto a: gênero, raça, etnia, acessi-
bilidade e gerações, e que abordam 
as diferenças no que diz respeito ao 
pré e ao pós-carreira e a qualquer ou-
tro tipo de discriminação.

Com ampliação de 10 (dez) para 
16 (dezesseis) novos representantes 
de trabalhadores da Embasa e traba-
lhadores indicados pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Água, Esgo-
to e Meio Ambiente no Estado da 
Bahia (Sindae), a nova equipe vem 
atuando com base no plano de ação 
elaborado no início da gestão (2012), 
contemplando iniciativas que visam 
a alcançar todas as unidades da Em-
basa, na capital e no interior.

Um calendário regular de reu-
niões foi distribuído com agenda 
até final de 2013, o que garantirá 

continuidade nas ações estratégicas. 
Os membros do comitê tiveram a 

oportunidade de participar de diver-
sos cursos de formação com o intuito 
de fornecer qualificação na abordagem 
das temáticas defendida pelo grupo.

Com participação em eventos im-
portantes, o comitê passa a fazer par-
te da grade de eventos institucionais 
da Embasa e do Sindae, possibilitan-
do o diálogo com os trabalhadores, 
como também promovendo a iden-
tidade visual e ações do novo grupo.

 GRI 4.8  CÓDIGO DE ÉTICA

O código de ética da Embasa, apro-
vado em 2005, dispõe sobre as rela-
ções internas, direitos e deveres dos 
empregados, bem como sobre as rela-
ções externas, orientando a conduta e 
a postura social da empresa com todos 
os públicos com os quais se relaciona, 
tendo como princípios gerais a digni-
dade, a honestidade, o zelo, a eficácia 
e a consciência dos princípios morais 
que devem permear a empresa. 

Em virtude da necessidade de ali-
nhamento com o  planejamento es-

tratégico 2012-2015, especificamente 
em relação ao objetivo estratégico que 
visa a desenvolver a cultura da sus-
tentabilidade, a Embasa contratou, 
no final de 2012, uma consultoria es-
pecializada para auxiliar na revisão do 
código de ética, o que se dará através 
de um trabalho de alinhamento con-
ceitual com o conjunto de colabora-
dores da Embasa, visando a adquirir 
subsídios para a composição de um 
documento que reflita a transversa-
lidade da responsabilidade socioam-
biental na empresa.

 Meios de comunicação institucional
Visando a excelência na qualidade 

dos seus serviços, a Embasa busca 
o aprimoramento do diálogo com 
seus colaboradores, funcionários, 
fornecedores, governo e comunida-
de. Nesse sentido, a empresa iden-
tifica e desenvolve novos canais de 
comunicação com seus públicos in-
ternos e externos.

Em 2012, foram desenvolvidas 
diversas ações buscando reforçar a 
imagem da Embasa como empresa 
socialmente responsável.

Para sensibilizar a população so-
bre a necessidade do uso racional da 
água, a Embasa promoveu o evento 
Semana da Água 2012, através do 
qual realizou palestras e apresenta-
ções educativas em diversos luga-
res, atingindo um público direto de 
1.580 pessoas, e arrecadou alimen-
tos não perecíveis para doações a 
instituições filantrópicas.

Com o mesmo objetivo, no final do 
ano, iniciou uma campanha de sen-
sibilização sobre o uso consciente da 
água no verão, época em que as pes-
soas consomem mais e, por isso, pre-
cisam ficar mais atentas ao desper-
dício. Com a chegada da estação, o 
consumo de água chega a ser até 30% 
maior. Com o slogan “A ideia é essa”, 
a campanha passou a ser veiculada 
em TVs, rádios, outdoors e busdoors.

Visando à divulgação das ações 
desenvolvidas pela empresa, na se-
mana em que se comemorou o dia 
mundial do meio ambiente foram 
realizadas oficinas de educação am-
biental em colégios e centros sociais.

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais
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 GRI 4.13 O Congresso Interame-
ricano de Engenharia Sanitária e 
Ambiental é um evento anual pro-
movido pela Associación Interamerica-
na de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(Aidis), com o apoio da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Abes). Em 2012, o even-
to ocorreu em Salvador e a Embasa 
participou por meio de apresenta-
ções técnicas, painel e mesa-redonda. 
Além disso, a empresa desenvolveu 
estande institucional, com elementos 
interativos, exibição de vídeos, entre-
ga de impressos e cadastramento de 
público visitante. O espaço recebeu 
790 visitantes de diversas nacionali-
dades (estudantes e profissionais do 
saneamento e gestores de entidades 
públicas e privadas ligadas à área).

Dentro da política de transparên-
cia, a Embasa produziu e divulgou 
relatórios com informações contá-
beis e indicadores econômicos, so-
ciais e ambientais que evidenciam o 
compromisso com a sociedade. 

Dos veículos impressos disponibi-
lizados pela empresa, destacam-se o 
Jornal da Embasa, que é direcionado 
exclusivamente para o público ex-
terno, e o Embasa da Gente, publi-
cação para os empregados, cada um 
com tiragem mensal de cinco mil 
exemplares. Além disso, o público 

interno também conta com um por-
tal corporativo onde são comparti-
lhadas informações e serviços.

Para que os cidadãos possam se ma-
nifestar da forma mais conveniente às 
suas necessidades, a empresa dispo-
nibiliza canais diversificados de co-

municação. Sua rede de atendimento 
presencial conta com lojas na capital 
e no interior, quatro unidades móveis 
de atendimento, escritórios locais no 
interior; além de call center, ouvidoria 
e serviços via internet no site da em-
presa (www.embasa.ba.gov.br).

 Ouvidoria

A ouvidoria da Embasa tem a mis-
são de assegurar ao cidadão a opor-
tunidade de participação na gestão 
da empresa, traduzida na capacidade 
de manifestar suas sugestões, recla-
mações, solicitações, elogios e de-
núncias através de canais de contato 
ágeis e eficazes. 

Com a Lei de Acesso à Informação 
(Lei nº 12.527, de 18/11/2011) é ga-
rantido, também, ao cidadão, ter in-
formações públicas sobre assuntos as-
segurados pela Constituição Federal.

No ano de 2012, foram registradas 
4.493 manifestações, quantidade 38% 
maior que em 2011. Dentre as justi-
ficativas para este aumento, desta-
cam-se: a empresa ter ampliado a sua 
rede de cobertura em 128.435 novas 

ligações de água e 76.276 de esgoto, 
ter passado por um momento atípico 
com o advento da maior seca dos últi-
mos 60 anos e ter realizado maior di-

vulgação dos canais de comunicação 
da ouvidoria.

O índice de resolubilidade dos re-
gistros foi da ordem de 92,28%.

 Quadro nº 20 – Ouvidoria da Embasa

Tipo de manifestação Quantidade
Reclamação 3.756

Solicitação 372

Outros 365

Total 4.493

Situação Quantidade
Encerrada 4.146

Em andamento 347

Total 4.493

Participação de estudantes no concurso de fotografia realizado em Barreiras, 
durante as atividades da Semana da Água
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GESTÃO
SOCIAL

Estudantes de Valença em visita ao Museu Arqueológico da Embasa
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3. GESTÃO SOCIAL
Neste capítulo, estão descritos indicadores da GRI que 

evidenciam a atuação socialmente responsável da Embasa; 
no discorrer dos demais capítulos, fica evidente esta postu-
ra, que está além das obrigações legais, contribuindo com 
as causas sociais e o fortalecimento do seu reconhecimen-
to na sociedade. Tais princípios, quando concebidos como 
responsabilidade social, têm o viés de ação voluntária da 
empresa. Citamos alguns exemplos presentes nos progra-
mas apresentados neste capítulo e no de gestão ambiental, 
tais como o incentivo ao tema  equidade, participação so-
cial, respeito às diferenças, dentre outros.

O desenvolvimento da cultura da sustentabilidade, a pro-
moção da preservação do meio ambiente e a valorização da 
água, bem como o desenvolvimento da postura preventi-
va por meio da  gestão de riscos são objetivos preconizados 
pelo  planejamento estratégico da Embasa, traçado para o 
período de 2012-2015, que vêm sendo implementados atra-
vés de ações internas e externas, destinadas aos colabora-
dores e seus familiares, comunidade local e sociedade, por 
meio de educação corporativa e projetos socioambientais.

A gestão social na Embasa é compartilhada por todas 
as diretorias e, no intuito de garantir a sua transversali-
dade diante do contexto descentralizado da empresa, e 
principalmente, aprofundar seu comprometimento com 
os princípios da responsabilidade social, a diretoria Téc-
nica e de Sustentabilidade trabalha a estruturação de prá-
ticas e políticas internas de forma articulada com todas 
as unidades, facilitando sua convergência, incorporação e 
desenvolvimento, com consequentes efeitos positivos em 
sua atuação na sociedade. 

3.1.  Engajamento com as partes interessadas
   GRI 4.14, 4.15 e 4.16 A matriz de materialidade 

apresentada no capítulo final desse relatório retrata a 
forma de relacionamento da Embasa, em 2012, com 
suas partes interessadas. Assim, os temas materiais de 
sustentabilidade estão sendo aprimorados e já são perce-
bidos nas práticas e relatos dos indicadores do GRI em 
várias unidades da empresa. A metodologia consistiu 
no mapeamento dos principais desafios coletados nas 
pesquisas realizadas nos anos anteriores tanto interna-
mente como externamente, com reflexo nos impactos 
econômicos, sociais e ambientais significativos para as 
partes interessadas e aqueles apontados como relevantes 
pela diretoria Técnica e de Sustentabilidade e submeteu 
a nova pesquisa realizada no evento do final do ano da 

Embasa, em dezembro de 2012, cujo resultado contem-
plou os assuntos de maior relevância na ótica da direto-
ria e das partes interessadas da Embasa: água, equilíbrio 
dos ecossistemas e serviços ambientais,  governança cor-
porativa, eficiência operacional, tecnologias limpas, im-
plantação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas 
de ocupação desordenada, educação ambiental, retenção 
de talentos e ação social.

O grupo de trabalho de elaboração do Relatório de Sus-
tentabilidade reconhece que a Embasa precisa evoluir no 
processo de aprimorar sua matriz de materialidade no 
que se refere à validação dos temas da sustentabilidade 
da empresa e quanto a submetê-los às partes interessadas 
externas por grupo de especialistas.

3.2. Relacionamento com o público interno

3.2.1. Gestão de pessoas

 GRI LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva

No último ano, 3.741 empregados estavam filiados ao 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente no Estado da Bahia (Sindae), o que correspon-
de a 73,25% dos empregados próprios da Embasa.

Com data-base de reajuste no mês de maio, os acordos 
coletivos são negociados no primeiro trimestre do ano en-
tre a empresa e a representação dos trabalhadores (Sindae), 
a partir de uma pauta das demandas levantadas durante o 
ano, através de visitas do sindicato às bases, e são aprova-
dos pela categoria em assembleias abertas com participa-
ção direta do empregado.

“A responsabilidade social é uma 
forma de conduzir a empresa 

de tal maneira que ela se torne 
parceira e corresponsável pelo 

Desenvolvimento Social.”

 Quadro nº 21 – Empregados sindicalizados

EMPREGADOS Total de 
empregados

Empregados 
sindicalizados %

Capital e RMS 2847 1799 63,19

Região Norte 1202 1050 87,35

Região Sul 1058 892 84,31

TOTAL 5107 3741 73,25
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Nos últimos cinco anos, as conquistas dos trabalhado-
res têm avançado não só no tocante aos rejustes salariais, 
que têm sido sempre acima da inflação, contabilizando 
ganho real de salário, como também no que se refere aos 
ganhos sociais, cesta de benefícios, saúde, segurança e 
qualidade de vida dos trabalhadores.

Independentemente de ser filiado à entidade sindical, 
todos os empregados são abrangidos por acordos de ne-
gociação coletiva. A título de “contribuição assistencial” 
o empregado repassa ao Sindae 1,5% do seu salário-base, 
no mês subsequente à assinatura do acordo, excetuando-
se aqueles que se manifestam discordando do desconto. 

Para as atividades desenvolvidas por prestadores de ser-
viços, tais como zeladoria, vigilância e motoristas, a Emba-
sa exige da empresa prestadora do serviço que cumpra as 
negociações coletivas das diversas categorias contratadas. 

 GRI LA1 Total de trabalhadores por tipo de em-
prego, contrato de trabalho e região

A Embasa encerrou o ano de 2012 com 5.107 empregados 
próprios permanentes, contratos por tempo indeterminado 
e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Neste mesmo universo, 86 profissionais laboram com 
carga horária de 30 horas semanais ou meio turno confor-
me legislações específicas, a exemplo dos assistentes sociais 
que obtiveram a redução da carga horária, sem abatimento 
salarial, com a aprovação da Lei nº 12.317, de 26/08/2010. 

O total de 624 empregados composto por operadores das 
estações de tratamento de água (ETA) e estações de trata-
mento de esgoto (ETE) trabalharam em regime de turno 
ininterrupto de revezamento com jornadas de 6, 8 ou 12 ho-
ras diárias, conforme escala de trabalho previamente estabe-
lecida pela empresa e validada pelo sindicato da categoria.

Do quadro funcional, cerca de 55,75% desempenha-
ram suas atividades na capital e região metropolitana 
de Salvador e os demais, no interior do estado, sendo 
23,54% na região norte e 20,72% na região sul.

Número total e taxa de rotatividade de emprega-
dos por faixa etária, gênero e região

No último ano, a taxa de rotatividade da empresa foi 
de 5,25%, sendo que o maior índice de rotatividade ocor-
reu na região sul (9,17%) e entre as mulheres (14,67%).

Dentre os 268 empregados desligados, 76 têm até 30 
anos e 120 estão acima dos 50 anos de idade, e cerca de 
55% dos demitidos estão na faixa etária de até 50 anos.

Dentre esses, 40% foi por adesão ao Programa de Prêmio 
Aposentadoria, que no acordo coletivo 2012/2013 ofereceu 
o benefício de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do 
salário-base por cada ano efetivo de serviço na Embasa para 
os aposentados que permaneciam no quadro da empresa.

 GRI LA2 Número total e taxa de rotatividade de 
empregados por faixa etária, gênero e região

Gênero x faixa etária x motivo de desligamento

 Quadro nº 22 – Número de empregados
EMPREGADOS 2010 2011 2012 %

Capital e RMS 2479 2810 2847 55,75
Região Norte 762 950 1202 23,54
Região Sul 720 921 1058 20,72

TOTAL 3961 4681 5107 100,00

 Quadro nº 24 – Taxa de rotatividade por região
EMPREGADOS DESLIGADOS %

Capital e RMS 2847 107 3,76
Região Norte 1202 64 5,32
Região Sul 1058 97 9,17

TOTAL 5107 268 5,25

 Quadro nº 25 – Taxa de rotatividade por faixa etária
EMPREGADOS DESLIGADOS %

<30 903 76 8,42
30 a 50 2059 72 3,50

>50 2145 120 5,59
TOTAL 5107 268 5,25

 Quadro nº 26 – Taxa de rotatividade por gênero
EMPREGADOS DESLIGADOS %

Masculino 3730 66 1,77
Feminino 1377 202 14,67

TOTAL 5107 268 5,25

 Quadro nº 23 – Número de desligamentos

DESLIGAMENTO
FEM MAS

D A F D A F
SALVADOR E RMS

<30 8 0 0 19 0 0
30 a 50 14 0 0 18 2 1

>50 0 14 0 0 29 2
TOTAL 22 14 0 37 31 3

REGIÃO NORTE
<30 6 0 0 15 0 0

30 a 50 5 0 0 18 0 0
>50 1 0 0 1 13 5

TOTAL 12 0 0 34 13 5
REGIÃO SUL

<30 11 0 0 16 0 1
30 a 50 4 0 0 10 0 0

>50 0 3 0 2 47 3
TOTAL 15 3 0 28 47 4

TOTAL GERAL 268
Legenda: D = Demissão A= Aposentadoria F = Falecimento
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 GRI LA14 Proporção de salário-base entre homens 
e mulheres, por categoria profissional

Os empregados da Embasa são selecionados e contrata-
dos através de concurso público, não havendo diferença 
entre os salários-base praticados para homens ou mulheres. 

Mesmo com um maior quantitativo de mulheres em 
cargos gerenciais, nos últimos anos, só 28,84% dos gesto-
res são do sexo feminino.

Os empregados que estão na faixa etária acima dos 50 
anos, e que naturalmente recebem maior percentual de 
anuênio (beneficio correspondente a 1% do salário-ba-
se por cada ano de serviço prestado à Embasa), apenas 
7,36% são mulheres.

Considerando o total da remuneração e as observações 
acima, proporcionalmente as mulheres ainda percebem 
menor remuneração.

 GRI LA12 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de desen-
volvimento de carreira

Dos 695 empregados contratados (13,61%) em 2012 fo-
ram avaliados durante o período experiência (90 dias) pelo 
gestor imediato, quanto à adequação técnica as atividades 
do cargo, o relacionamento interpessoal, a ética profissional, 
compromisso com metas e objetivos. O empregado também 
avalia quanto expectativas em relação à organização.

Cerca de 240 contratados através do “Programa Jovem 
Aprendiz”, são acompanhados e avaliados trimestralmen-
te quanto às atividades práticas assegurando à aplicação da 
teoria. Bem como, o grupo de 169 estagiários que dão su-
porte às atividades administrativas, técnicas e operacionais.

Em 2009/2010, todo quadro de pessoal da época, ou 
seja; 3.134 empregados foram submetidos a uma avalia-
ção funcional objetivando definir a o posicionamento 
mais adequado na tabela salarial do Plano de Cargos Sa-
lário e Carreira implementado em 2009. Os empregados 
que se encontravam a disposição de outros órgãos e retor-
naram após a implantação do plano estão sendo avalia-
dos, para enquadramento, quando completam 02 (dois) 
anos de retorno às atividades na Embasa.

Em 2012, assim como em anos anteriores, o desempe-
nho de 100% dos empregados (5.107) foi indiretamente 
mensurado quando do pagamento Programa de Partici-
pação de Resultados. Os valores pagos foram individual-
mente calculados com base no índice de absenteísmo do 
empregado, nas metas corporativas atingidas nas unida-
des operacionais, no resultado da pesquisa institucional 
de satisfação do cliente e outros itens, nos quais o empre-
gado está direta ou indiretamente inserido. 

 GRI LA13 Compilação dos grupos responsáveis pela 
 governança corporativa e discriminação de empre-
gados por categoria, de acordo com gênero, faixa 
etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

A Embasa é subordinada aos princípios constitucio-
nais norteadores da administração pública, notadamente 
no que se refere à contratação de pessoal, representando a 
diversidades através do atendimento a Lei nº 8.213/1991, 
art. 93, a qual estabelece cotas para portadores de necessi-
dades especiais na realização de concurso público.

Em 2012, os portadores de necessidades especiais 
empregados na empresa foram 62, o correspondente a 
1,21% do quadro de pessoal.

As primeiras controladoras da ECP do Rio Vermelho, uma função até então dominada pelos homens
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Até o momento, nenhum deles ocupa cargo gerencial, 
mas muitos deles já se destacam no desempenho das 
suas atividades, no comprometimento com as estraté-
gias e nos resultados da empresa, inclusive integrando 
comitês e grupos de trabalhos estratégicos e relevantes.

No Acordo Coletivo de Trabalho são asseguradas ple-

nas condições para o funcionamento do Comitê de  Equi-
dade, constituído paritariamente com representantes da 
empresa e do sindicato, proporcionando, desta forma, a 
igualdade de oportunidades, sem distinção de origem, 
raça, sexo, cor, idade, orientação sexual, deficiência físi-
ca e quaisquer outras formas de discriminação.

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

 Quadro nº 27 – Governança corporativa x cor
Amarela Branca Indígena Parda Preta Não declarada

QTDE % QTDE % QTDE % QTDE % QTDE % QTDE %

Diretores 0 0,00 4 0,36 0 0,00 3 0,12 0 0,00 0 0,00

Gerência 8 16,33 234 21,02 5 15,63 348 13,46 65 8,23 30 5,58

Demais 41 83,67 875 78,62 27 84,38 2234 86,42 725 91,77 508 94,42

TOTAL 49 100,00 1113 100,00 32 100,00 2585 100,00 790 100,00 538 100,00

TOTAL 5107

 Quadro nº 28 – Governança corporativa x faixa etária x gênero

FAIXA ETÁRIA
Gerência Demais empregados

TOTAL EMPREGADOS % GERÊNCIA %
Homens Mulheres Homens Mulheres

<30 27 22 572 282 903 17,68 7,03

30 a 50 237 125 1179 518 2059 40,32 51,94

>50 232 54 1483 376 2145 42,00 41,03

TOTAL 496 201 3234 1176 5107 100,00 100,00

 GRI EC5 Variação da proporção do salário mais 
baixo comparado ao salário mínimo local em uni-
dades operacionais importantes

Com um plano de cargos e salários que engloba des-
de empregados com formação no ensino fundamental 
até os de nível superior, o menor salário pago em 2012 
foi de R$ 6,11/hora (considerando uma carga horária de 
trabalho de 176 horas mês); ou seja, um salário 72,77% 
maior que o salário mínimo vigente na época.

Cerca de 1.032 empregados (20,21%) auferiram tal sa-
lário e estão lotados em diferentes unidades operacio-
nais, desde as de maior porte, acima de 20.000 ligações 
domiciliares de água, até as mais simples. 

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

 Quadro nº 29 – Salário

 SALÁRIO %

Embasa 1.074,65 172,77

Salário mínimo local 622,00 100,00

 GRI EC7 Procedimentos para contratação local e 
proporção de membros da alta gerência recruta-
dos na comunidade local em unidades operacio-
nais importantes

O compromisso de atender aos princípios constitu-
cionais e normas legais, bem como a relação ética com 
os empregados, se dá desde o processo de admissão de 
empregados através de concursos públicos, sem priori-
zar quaisquer peculiaridades raciais, regionais, etárias, 
etc., número de vagas destinadas exclusivamente para 
cidadãos portadores de necessidades especiais. 

Nos editais de concurso, o candidato tem a opção de 
escolher a região de interesse para atuar, desde que exis-
ta a vaga para cargo.

A designação para alta gerência – gerentes de departa-
mento, gerentes de divisão e de ELs – escritórios locais, 
se dá a partir da habilidade, da competência e do desen-
volvimento do empregado na área. 

Mesmo sem uma política formal, é comum empre-
gados residentes nos municípios e localidades onde a 
Embasa atua serem designados para gerências dos escri-
tórios locais (ELs), para os níveis operacionais e táticos. 

De forma natural, as empresas contratadas para rea-
lizar serviços de saneamento fomentam o mercado de 
trabalho local. Neste caso, a demanda é por execução de 
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serviços sem complexidade técnica, 
geralmente oferecida à população 
local de baixa renda.

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

Mais de 95 milhões de reais foram 
investidos, durante o ano de 2012, em 
benefícios aos empregados próprios, 
sem restrições de cargo, faixa salarial, 
tempo de serviço ou qualquer outro 
requisito, excetuando-se o vale-ali-

mentação, que não é fornecido para 
os 8 (oito) empregados que traba-
lham em regime de meio período. 

A Embasa tem buscado fazer da 
“cesta de benefícios” que oferece 
aos seus empregados um diferen-
cial, o que, inclusive, fomenta a re-
tenção da força de trabalho.

Muitos dos benefícios, elencados 
no quadro a seguir, foram conquis-
tas dos trabalhadores, garantidos em 
acordo coletivo, a exemplo da assis-
tência odontológica extensiva aos 
dependentes com o custo, para o tra-
balhador, de apenas R$ 1,37 (um real 
e trinta e sete centavos) por segurado.

Além do incremento financei-

ro significativo, alguns benefícios 
acrescentam valor intangível a esta 
“cesta”: complementação de benefí-
cio previdenciário por até 24 (vinte 
e quatro) meses, para o empregado 
(a) sob auxílio-doença; 180 dias de 
licença-maternidade; 8 (oito) dias 
de licença-paternidade; flexibiliza-
ção da jornada de trabalho; dilata-
ção do mandato dos componentes 
da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – Cipa para 02 (dois) 
anos, com direito a uma reeleição; 
auxílio-creche para filhos até 7 
(sete) anos de idade; bônus natalino 
e junino, dentre outros apresenta-
dos no quadro abaixo. 

 GRI LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados 
temporários, ou em regime de meio período, discriminados pelas principais operações

 Quadro nº 30 – Benefícios

Benefícios Unidades 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Empregados benefi -

ciados
Adicional de periculo-
sidade

% do salá-
rio- base

30% 30% 30% Permanentes

Anuênio R$ R$ 25.498.160,00 R$ 25.145.953,00 R$ 22.749.273,61 Permanentes
Assistência médica R$ R$ 26.574.634,00 R$ 22.068.500,00 R$ 23.115.769,41 Todos
Assistência odontológica - - - R$ 89.829,71 Todos
Auxílio-creche R$ R$ 450,00 R$ 530,00 R$ 595,00

Todos
Total pago R$ R$ 2.556.253,00 R$ 3.842.750,00 R$ 5.327.880,00
Auxílio-educação R$ - R$ 130,00 R$ 150,00

Todos
Total Pago - - R$ 843.700,00 R$ 1.202.000,00
Auxílio por filho portador 
de necessidade especial

R$ R$ 830,00 R$ 930,00 R$ 1.000,00
Todos

Total pago R$ R$ 502.020,00 R$ 641.880,00 R$ 704.900,00

Auxílio-funeral
R$ 3.900,00 (empregado)
R$ 2.000,00 (dependente)

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

R$ 4.500,00 (empregado)
R$ 4.500,00 (dependente)

Todos

Brinde natalino e junino R$/brinde R$ 120,00 R$ 180,00 R$ 200,00 Todos
Gratifi cação de férias 
(sobre a remuneração)

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

Gratifi cação motorista 
usuário

-
30% motorista

(fx 03)
30% motorista

(fx 03)
30% motorista

(fx 03)

Empregados habi-
litados como moto-

ristas usuários
Participação por resul-
tados – PPR

1,5 x remuneração 1,6 x remuneração -
Permanentes

Total PPR pago R$ R$ 19.438.482,80 R$ 20.518.259,64 -
Previdência privada 
(FABASA)

R$ R$ 9.824.460,47 R$ 12.033.010,98 R$ 12.108.741,28 Permanentes

Prêmio Aposentadoria
40% multa FGTS + 80% 
salário-base x tempo de 

serviço

40% multa FGTS + 90% 
salário-base x tempo de 

serviço

40% multa FGTS + 85% 
salário-base x tempo de 

serviço Permanentes

Total pago R$ R$ 2.123.487,00 R$ 6.264.130,00 6.893.481,92

Reajuste salarial
6,30% 8,00% -

Permanentes
INPC – 5,47% INPC – 6,30%

Vale-alimentação R$ R$ 17,00 R$ 20,00 R$ 22,50
Permanentes de 
tempo integralTotal de vale- alimen-

tação pago
R$ R$ 14.127.976,08 R$ 19.079.463,98 21.398.182,91
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Os benefícios instituídos para atender às necessidades 
dos filhos, a exemplo: auxílio-creche, auxílio- material 
escolar, etc., caso esposo e esposa ou companheiro e 
companheira trabalhem na empresa, apenas o emprega-
do mais antigo fará jus ao benefício, sendo que, em caso 
de estarem separados, o pagamento será feito àquele que 
tenha a guarda do(s) filho(s).

GRI EC3 Cobertura das obrigações do plano de pen-
são de benefício definido que a organização oferece

A organização, visando ao 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 contribuição definida (Pla-
no de Benefícios Previdenciários Misto n° 01), ambos 
administrados pela Fundação de Assistência Social e 
Seguridade da Embasa – Fabasa. Dessa forma, as obri-
gações do empregador são atendidas pelo fundo e man-
tidas separadamente dos recursos da organização.

A partir de 07/02/2000, o plano de benefício definido 
foi fechado a novas adesões de participantes, devido à 
entrada em vigência do plano de contribuição definida, 
tendo havido ampla migração dos empregados para o 
novo plano. A tabela a seguir mostra a situação em 2012:

 Quadro nº 31 – Quadro de plano de benefícios

Plano
QUADRO DE PLANOS E BENEFÍCIOS

Participantes 
ativos

Participantes 
assistidos

Pensionistas Total

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Benefício 
defi nido 28 25 133 131 26 25 187 181

Contribuição 
defi nida 4.323 4.733 102 132 0 0 4.425 4.865

Total 4.351 4.758 235 263 26 25 4.612 5.046

Plano
QUADRO DE PLANOS E BENEFÍCIOS

Participantes 
ativos

Participantes 
assistidos

Pensionistas Total

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Benefício 
defi nido 0,6% 0,5% 56,6% 49,8% 100% 100% 4,1% 3,6%

Contribuição 
defi nida 99,4% 99,5% 43,4% 50,2% 0% 0% 95,9% 96,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De acordo com parecer atuarial datado de 11 de mar-
ço de 2013, emitido pela firma Jessé Montello Serviços 
Técnicos em Atuária e Economia Ltda., no exercício de 

2012, o plano de benefício definido apresentou superá-
vit técnico de R$ 45 mil (R$ 284 mil em 2011), signifi-
cando que o grau de cobertura de seu passivo pelo ativo 
é superior a 100%, ou seja, há cobertura completa.

A aplicação da metodologia de cálculo atuarial estabele-
cida para o plano de benefício definido da Fabasa resultou 
no custo total de 7,15% da folha do salário de participação 
dos participantes não assistidos (excluída a contribuição 
normal de 10% dos participantes aposentados destinada a 
participar do custeio normal dos benefícios).

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

É uma prática da empresa buscar contribuição das áreas, 
através de representação dos diversos níveis da organiza-
ção, para definir, alterar ou implantar novos procedimen-
tos, processo produtivo, normas internas e resoluções de 
diretoria que impliquem em impactos para os empregados. 

As mudanças após validação nos diversos níveis de 
competência são divulgadas através de comunicados, 
circulares, intranet, vídeoconferências e demais meios 
de comunicação utilizados na empresa. Não existe um 
prazo pré-definido, este pode variar de acordo as condi-
ções da situação demandada.

É compromisso firmado no Acordo Coletivo de Tra-
balho divulgar e informar oficialmente ao sindicato e 
aos empregados os Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Programa de Saúde Ocupacional 
e os Acidentes de Trabalho (PCMSO), todos os dados 
referentes ao processo de trabalho, máquinas, descrição 
de postos de trabalho e atividades e número e pessoas 
envolvidas (cláusula 38ª), dentro do prazo de vigência 
do acordo (um ano).

No final de todo ano, a Embasa realiza um grande en-
contro com a participação de aproximadamente 1.400 
empregados. Nesta oportunidade, as mudanças signifi-
cativas previstas para o próximo ciclo são apresentadas.

Em 2012, a necessidade de realizar obras emergen-
ciais, dentre outras providências para combater a seca, 
inclusive a redução de diversos gastos e racionalização 
dos recursos financeiros, impactou de maneira incisiva 
nos processos da empresa.

As novas definições e ações a serem implementadas 
foram amplamente divulgadas e colocadas em todas 
as oportunidades.

3.2.2. Qualificação profissional

 GRI LA10 Média de horas de treinamento por ano, por 
empregado, discriminados por categoria profissional

Através da  Universidade Corporativa Embasa (UCE), a 
empresa busca desenvolver e capacitar seu corpo funcional 

em consonância com as necessidades da organização, de for-
ma a colaborar com sua missão e seus resultados estratégicos.

Em 2012, foram investidos cerca de R$ 658.136,00 
(seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e 
seis reais) em 270.880 horas de treinamentos, gerando 
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18.280 oportunidades para toda a força de trabalho, in-
clusive para prestadores de serviço.

As oportunidades de capacitação e desenvolvimento ofe-
recidas estão agrupadas em 5 (cinco) programas prioritários:

1. PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIO-
NAL: realizado através de cursos, seminários, palestras, 
oficinas, congressos, simpósios, fóruns, workshops, visi-
tas técnicas e encontros, promovidos por associações 
profissionais ou instituições de ensino. Essas trilhas 
de aprendizagem possibilitam atualizar as práticas e os 
conhecimentos dos empregados em temas relevantes. 

2. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 
conjunto de eventos de capacitação nas modalidades 
presencial e educação a distância (EAD), com intuito 
de desenvolver competências técnicas. Seu objetivo 
está voltado para o crescimento profissional e o aperfei-
çoamento do desempenho funcional e organizacional.

3. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: oferece 
bolsas parciais de estudo para cursos de pós-gra-
duação (especialização, mestrado e doutorado), de 
acordo com a atividade do empregado e o interesse 
da empresa. A Embasa assume 80% do investimen-
to junto à instituição mantenedora do curso. 

4. PROGRAMA DE IDIOMAS: disponibiliza bol-
sas parciais de ensino em línguas estrangeiras. 
O benefício é de 60%, sendo os 40% restantes de 
responsabilidade do empregado com a instituição 
mantenedora do curso, oportunizando-o a enrique-
cer seus conhecimentos em outros idiomas.

5. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO ESCOLAR: 
voltado para elevação da escolaridade e qualificação 
dos colaboradores visando a uma educação básica de 
qualidade para o trabalhador, com foco no domínio 
de competências para a inserção produtiva e o exer-
cício da cidadania. O programa recebe o acompanha-
mento psicopedagógico do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos, através da parceria com o SESI, 
e objetiva a conclusão do ensino fundamental I e II e 
do ensino médio dos colaboradores da empresa.

Um tema desafiador para 2012 foi saúde e segurança 
do trabalhador. Em função da necessidade de ajustar a 
conduta da empresa junto ao Ministério Público do Tra-
balho, 10.062 oportunidades foram contempladas com 
treinamentos em saúde e segurança do trabalho, o cor-
respondente a 102.107 horas de treinamento. 

 GRI LA11 Programas para gestão de competên-
cias e aprendizagem contínua que apoiam a con-
tinuidade da empregabilidade dos funcionários e 
para gerenciar fim de carreira

A segunda etapa do plano de cargos, salários e carreira, 
implantado em 2009, está em fase de desenvolvimento. 
Em 2012, um comitê formado por representantes de to-
das as áreas da empresa, com quantitativo representativo 

 Quadro nº 32 – Treinamentos por modalidade

EVENTOS
TUR-
MAS

N.O DE 
OPORTU-
NIDADES

HORAS 
TOTAIS

INVESTIMENTO

CONGRESSOS 10 52 1.780 R$ 30.353,60

CURSOS 341 10823 224.803 R$ 518.767,32

ENCONTROS 12 889 5.292 R$ 45.900,00

ENSAIO Embasar/
Coral

42 782 3.915 R$ 16.669,00

FÓRUNS 3 9 172 R$ 2.665,00

OFICINAS 9 168 1.607 R$ 3.111,00

OUTROS EVENTOS 2 42 206

PALESTRAS 29 1506 9.663

REUNIÕES 27 563 3.832 R$ 3.125,00

SEMINÁRIOS 7 177 1.431 R$ 17.460,00

SIMPÓSIOS 1 2 75 R$ 908,00

TREINAMENTO 
EM SERVIÇO

18 437 2.652 R$ 200,00

VIDEOCONFERÊN-
CIA

153 2642 14.132

VISITA TÉCNICA 3 57 196

WORKSHOP 6 131 1.125 R$ 18.977,10

 663 18280 270.880 R$ 658.136,02

 Quadro nº 33 – Treinamento por área

GRUPOS DE EVENTOS
CARGA 

HORÁRIA
PARTICI-
PANTES

INVESTIMENTO

ÁREA ADMINISTRATIVA  2.322,5 351  R$ 36.933,78 

ÁREA AMBIENTAL  6.380,0 610  R$ 3.720,00 

ÁREA SAÚDE E SEGURAN-
ÇA  102.107,5 10.062  R$ 33.328,00 

ÁREA FINANCEIRA E 
COMERCIAL

 7.654,5 837  R$ 3.500,00 

ÁREA OPERACIONAL E DE 
PROJETOS

 8.304,0 284  R$ 4.080,00 

CURSOS ENAP  1.800,0 45  

NÚCLEO DE ARTE  3.460,0 570  R$ 11.149,00 

EAD  6.996,0 1749  

CAPACITAÇÃO DO ERP/
SAP

 4.936,0 552  

FORMAÇÃO DE INST. 
INTERNOS

 1.240,0 31  

INCLUSÃO E ATUAL. TEC-
NOLÓGICA

 2.866,5 87  R$ 82.392,04 

POLÍTICA, PLANOS GES-
TÃO PÚB. E EMPRESARIAL

 624,0 32  

 CONHEÇA NOSSA EM-
PRESA

 100,0 25

ACELERAÇÃO ESCOLAR  91.002,0 121  R$ 100.489,90 

ATUALIZAÇÃO PROFIS-
SIONAL

 8.042,0 498  R$ 134.646,60 

PÓS-GRADUAÇÃO  5.172,0 12  R$ 179.392,00 

PROGRAMA DE RECEPÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

 4.772,0 759  R$ 42.380,00 

PROJETOS ESPECIAIS  10.323,0 1144  R$ 18.028,10 

REUNIÕES  2.572,0 466  R$ 3.125,00 

OUTROS EVENTOS  206,0 42  

PROGRAMA DE IDIOMAS  3  R$ 4.971,60 

 663 270.880 R$ 658.136,02
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dos profissionais de RH, representante sindical e consul-
toria especializada na área, iniciou o projeto de implan-
tação da avaliação de desempenho por competências.

O modelo proposto tem por pilares balizar transparência, 
justiça, meritocracia e desenvolvimento do empregado.

A avaliação será focada em competências técnicas e 
comportamentais, resultados e responsabilidades, ma-
triz essa que irá gerar o coeficiente de desempenho do 
empregado, ou seja, a entrega do empregado.

O plano prevê a promoção por mérito do empregado a 
cada dois anos, a qual se dará a partir dos resultados sa-
tisfatórios da avaliação individual de desempenho com 
base em competências. 

Já em fase de testes, o primeiro ciclo de avaliação 180º 
para todos os empregados acontecerá até setembro/2013.

Este processo também indicará as necessidades de 
capacitação e desenvolvimento de competências indivi-
duais do corpo funcional. O plano de capacitação será 
uma importante ferramenta gerencial que fomentará a 
melhoria do ambiente organizacional, a retenção da for-
ça de trabalho e consequente melhoria do desempenho.

Cerca de 14% do quadro de empregados da Embasa 
estão aposentados e continuam desempenhando suas 
atividades na organização ou atendem aos requisitos de 
tempo de contribuição e/ou idade, mas resolveram per-
manecer trabalhando sem se aposentar ou, ainda, estão 
a pelo menos dois anos para cumprir o estabelecido 
para aposentadoria.

Através de Acordo Coletivo de Trabalho, a empresa 
oferece, a título de incentivo para o empregado aposen-
tado e ativo buscar novos projetos de vida, o Prêmio 
Aposentadoria correspondente a 85% do salário-base do 
empregado por cada ano de serviço prestado à Embasa. 

Foram 108 (cento e oito) empregados que aderiram ao 
plano em 2012, o que custou, para a empresa, cerca de 

12,1 milhões de reais para atender ao programa.

 GRI HR8 Porcentagem do pessoal de segurança 
submetido a treinamento nas políticas ou procedi-
mentos da organização relativos a aspectos de di-
reitos humanos que sejam relevantes às operações

Os serviços de segurança e vigilância patrimonial 
são realizados por prestadoras de serviço contratadas 
através de licitação. Conforme Lei nº 7.102/1983, os 
profissionais prestadores deste serviço são habilitados 
ao exercício da profissão, através do Registro de Certi-
ficado de Formação de Vigilante, validado pela Polícia 
Federal e com vigência de 04 (quatro) anos. 

A Embasa monitora o prontuário de todos os vigilan-
tes exigindo a renovação do registro ao término da vali-
dade da carteira. 

Em 2011, 280 (duzentos e oitenta) vigilantes partici-
param do curso de reciclagem com a seguinte ementa:

RELAÇÕES PÚBLICAS – abordando a interação 
com o público, urbanidade, sociabilidade e transmissão 
de confiança, priorizando o atendimento adequado às 
pessoas com deficiência.

DIREITOS HUMANOS – respeito à dignidade da 
pessoa humana, compromisso que o Brasil assumiu pe-
rante a comunidade internacional e princípio constitu-
cional de prevalência dos direitos humanos.

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO – de-
senvolver hábitos que permitam o seu bom relaciona-
mento no trabalho e em outras esferas do convívio social. 

Em 2012, 388 (trezentos e oitenta e oito) homens 
ocupavam postos de vigilância, e todos com o registro 
de formação de vigilante atualizados. Não houve treina-
mento, uma vez que não existiu demanda para tal.

3.2.3. Saúde e segurança no trabalho

 GRI LA6 Percentual dos empregados represen-
tados em comitês formais de segurança e saúde, 
compostos por gestores e trabalhadores que aju-
dam no monitoramento e aconselhamento sobre 
programas de segurança e saúde ocupacional

A estrutura organizacional da Embasa contempla 
o Departamento de Saúde, Segurança e Qualidade de 
Vida (GPS), vinculado à Superintendência de Gestão de 
Pessoas, com 59 empregados que fomentam programas 
educacionais de saúde e segurança no trabalho destina-
do a 100% dos empregados.

A equipe de 26 técnicos de segurança e 04 engenhei-
ros de segurança está distribuída nas 13 (treze) unidades 
regionais da capital e RMS e no interior do estado.

Além dos profissionais de saúde e segurança, as unida-
des contam com 191 (cento e noventa e um) empregados, 
com indicação direta do corpo funcional, que compõem 

as 28 (vinte e oito) Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes – Cipas, distribuídas nas unidades adminis-
trativas e operacionais da empresa, e 25 brigadistas.

No primeiro semestre de 2012, uma ação cível pública 
homologou um acordo judicial que gerou um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) firmando o compromisso no 
qual a Embasa obriga-se a cumprir 72 ações relativas a 
normas de segurança e medicina do trabalho a serem 
implementadas em 403 unidades operacionais e em 416 
unidades administrativas.

Este evento promoveu a revitalização da política de saúde 
e segurança do trabalhador e a instituição de dois grandes 
comitês com representatividade de todas as áreas. O primei-
ro, com 22 representantes, para gestão colegiada, e o segun-
do, um comitê operativo para execução do plano de ação 
elaborado para atender ao acordo que envolve 404 pessoas.

As questões de saúde e segurança são transversais e 
envolvem 100% dos colaboradores em todos os níveis da 
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organização. Para garantir a implementação efetiva da 
política de saúde e segurança do trabalhador, 668 empre-
gados estão oficialmente inseridos em comitês, grupos de 
trabalho e comissões, o que representa 13,08% do total de 
empregados ativos.

 GRI LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absenteísmos e óbitos relacionados 
ao trabalho, por região

Garantir a saúde e segurança do trabalhador continua 
sendo um grande desafio para a Embasa. Em 2012, com 
o incremento das contratações através do concurso pú-
blico, foi possível a descentralização da equipe de técni-
cos de segurança, ficando cada técnico lotado em uma 
unidade regional, com a missão de implementar a po-
lítica de saúde e segurança, acompanhar a rotina opera-
cional com foco nas questões de segurança e fiscalizar o 
cumprimento das normas regulamentadoras, inclusive 
das empresas prestadoras de serviço.

Os grupos de cipistas também têm sido atuantes e 
vêm contribuindo para a promoção de um ambiente 
corporativo saudável e seguro.

Os dados a seguir apresentados não contemplam os 
prestadores de serviço, cujos vínculos decorrem da cele-
bração de contratos administrativos para a execução de 
obras e serviços de saneamento. 

No cálculo da taxa de dias perdidos, foi considerado o 
número de dias programados. 

Para o registro e relato de dados de estatísticas de aci-
dentes, foram consideradas as disposições da NBR nº 
14.280 de 2001 – Cadastro de Acidentes do Trabalho – 
Procedimento e Classificação, e não foram inclusas en-
tre os dados de lesões, aquelas consideradas pequenas.

 Quadro nº 34 – Gestão colegiada

CARGO/FUNÇÃO QUANTITATIVO
Superintendentes e assessores 10

Gestores de departamentos e divisão 8

Analistas de saneamento 4

TOTAL 22

GRUPOS OPERATIVOS QUANTITATIVO

Inspeção em campo – PISST 235

Capacitação – PEC SST 75

Comunicação – Portal SST 43

Tecnologia – Sistema PISST 7

Procedimentos – SGI SST 7

Espaço confi nado 3

Eletromecânica 9

Orçamento 10

Contratos 6

Jurídico e administrativo 9

TOTAL 404

SESMET 47

CIPAS 170

BRIGADISTAS 25

TOTAL 242

 668

 13,08%

Negociações para o acordo coletivo 2012-2013 trouxe grandes avanços em favor dos colaboradores da empresa
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Em 2012, não foram identificados dados administra-
tivos acerca de possíveis lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos e absenteísmos ou acidentes fatais relacio-
nados aos colaboradores vinculados às empresas presta-
doras de serviço.

 GRI LA8 Programa de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle de risco em 
andamento para dar assistência a empregados, 
seus familiares ou membros da comunidade com 
relação a doenças graves

Os últimos relatórios epidemiológicos realizados 
identificaram três riscos predominantes nos resulta-
dos de avaliação médica dos empregados, sendo riscos 
relacionados a doenças cardiovasculares, alteração nas 
enzimas hepáticas e queixas osteomusculares. Em ge-
ral, patologias vinculadas à obesidade, ao sedentarismo, 
stress, alcoolismo e tabagismo.

O uso abusivo de álcool está entre os principais proble-
mas da saúde, em especial entre os trabalhadores que exe-
cutam atividades insalubres na manutenção de redes e 
ramais de esgoto; aqueles transferidos para pequenas lo-
calidades no interior do estado (isolados) e os vigilantes.

A problemática tornou-se visível com a realização de 
pesquisa realizada em 2010 com um grupo representativo 
dos trabalhadores, a qual detectou um percentual de traba-
lhadores comprovadamente alcoolistas ou com tendência 
acentuada à doença ou, ainda, com algum membro da fa-
mília alcoolista ou com problemas relacionados à doença. 

Deste modo, o Programa Vida Nova passou a ser um 
direito do empregado, pactuado em acordo coletivo.

O programa promove ações socioeducativas sobre os 
danos decorrentes do uso abusivo do álcool, tabaco e ou-
tras drogas e já atendeu 116 empregados com prevenção, 
tratamento e pós-tratamento. Em parceria com a opera-
dora do plano de saúde, clínicas especializadas são con-
tratadas para suporte ao programa, a exemplo da Clínica 

Vila Serena, em Lauro de Freitas, a 7 km de Salvador.
Outros programas foram implementados e disponibi-

lizados para todos os empregados, vide quadro a seguir 
com o quantitativo de empregados participantes duran-
te o ano de 2012:

 GRI LA9 Temas relativos à segurança e à saúde 
cobertos por acordos formais com sindicatos

Os últimos acordos firmados com o sindicato têm 
buscado não só o cumprimento das exigências legais da 
CLT e normas regulamentadoras (NRs), mas também 
têm promovido o compromisso da empresa em garantir 
ao trabalhador um ambiente seguro e saudável para a 
realização das suas tarefas laborais.

Seguem alguns itens assegurados ao trabalhador atra-
vés de Acordo Coletivo de Trabalho:

CLÁUSULAS RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHADOR:

FORNECIMENTO DE UNIFORMES – Forneci-
mento de uniforme adequado ao exercício da função do 
empregado. Além disso, fiscaliza e exige das empresas 
prestadoras de serviços, das conveniadas e daquelas de 
contratos especiais a obrigatoriedade do fornecimento 
de farda quando “A serviço da Embasa”.

MANDATO DA CIPA – Está no acordo de 2012/2013 
o prazo de 02 (dois) anos para o mandato dos compo-
nentes da Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes – Cipa, com direito a uma reeleição, objetivando que 
as ações implementadas pelo grupo, para promoção da 
saúde e segurança do trabalhador, não sofra solução de 
continuidade (o período de mandato definido na CLT é 
de apenas 12 meses). 

CLÁUSULAS RELACIONADAS À SAÚDE:

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA – Ga-
rantia de assistência médica e odontológica para os(as) 
empregados(as) que a elas aderirem, exigindo da(s) 

 Quadro nº 35 – Programas

PROGRAMA OBJETIVO

CONVIVER
Promover uma relação saudável dos empregados afastados, em auxílio-doença, com a 
empresa, através do serviço social.

CUIDAR-SE/
VIVA LEVE

Atendimento e orientação nutricional, objetivando mudança nos hábitos alimenta-
res, trazendo melhorias para a saúde e a qualidade de vida do trabalhador.

PREVENÇÃO À EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍ-
MICOS CANCERÍGENOS

Mitigar a ação dos 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 doen-
ças infectocontagiosas que atingem a comunidade.

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

GERENCIAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS Melhorar a qualidade de vida dos portadores de doenças crônicas.

PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO – PISST

Identifi car os potenciais de riscos e perigos que possam comprometer a saúde e segu-
rança do empregado, propondo ações preventivas e/ou corretivas.
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prestadora(s) do serviço que garanta(m) uma ampla 
rede de conveniados, assegurando aos empregados um 
atendimento de qualidade.

EXAMES MÉDICOS PREVENTIVOS – Realiza-
ção anual de exames clínicos específicos do cargo para 
os empregados que trabalham em condições periculosas 
e/ou insalubres, inclusive com aplicação de vacinas es-
pecíficas, a exemplo da vacina antitetânica, para aqueles 
que laboram em área de esgoto. Para os empregados dos 
demais cargos, são realizados exames clínicos específi-
cos do cargo a cada dois anos.

READAPTAÇÃO PROFISSIONAL EM CASO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPA-
CIONAL – Constatada a redução da capacidade labora-
tiva em decorrência de acidente de trabalho ou doença 
ocupacional, a Embasa assume todas as despesas do em-
pregado, tais como transporte, locomoção, remédios e 
plano de saúde e redireciona-o para tarefas compatíveis 
com a sua nova capacidade laborativa. 

RECUPERAÇÃO DE EMPREGADOS DEPENDEN-
TES QUÍMICOS – É garantida aos(as) empregados(as) 
dependentes de álcool e/ou outras substâncias psicoati-
vas a inclusão no programa de prevenção, tratamento e 
pós-tratamento de dependência química.

PRIMEIROS SOCORROS – São mantidos em todas 
as unidades operacionais da empresa materiais necessá-
rios aos primeiros socorros, de acordo com as caracte-

rísticas de cada local, e pessoal treinado para esse fim. 
Em negociação no último acordo coletivo, a maior 

unidade operacional da capital – “Parque da Bolandeira” 
recebeu uma ambulância para atendimento emergencial.

O contrato entre a Embasa e a operadora de saúde tam-
bém passou a disponibilizar o atendimento/orientação por 
telefone e serviços de ambulância/emergência 24 horas por 
dia para atendimento dos empregados e seus dependentes. 

CONTROLE DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO – Moni-
toramento sistemático da exposição do trabalhador ao 
ruído, através de dosimetrias e medidas ambientais, e 
acompanhamento biológico de efeitos, através das au-
diometrias, adotando medidas e procedimentos para 
redução da exposição do empregado ao ruído na fonte.

PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RIS-
COS AMBIENTAIS)/PCMSO (PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIO-
NAL) – A Embasa se compromete com a atualização 
anual dos levantamentos pertinentes aos programas, 
fornecendo os resultados ao sindicato e divulgando na 
intranet, garantido assim que todos os empregados te-
nham ciência dos riscos do ambiente de trabalho e das 
atividades por eles desenvolvidas. Este item também 
contempla a definição de um cronograma de implanta-
ção de intervenções técnicas necessárias para elimina-
ção ou minimização de riscos ocupacionais identifica-
dos no ambiente e processos produtivos. 

Teste de glicemia realizado durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), em Itabuna
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A fim de prevenir a exposição de trabalhadores aos 
riscos químicos e os efeitos desta exposição à saúde, a 
empresa assegura a implementação de sistemas de ven-
tilação/exaustão em locais de manuseio de solvente, 
cloro e outros agentes químicos, controlando assim a 
absorção dos produtos por via inalatória.

AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE, TRABALHO 
E MEIO AMBIENTE – Realização de ações educativas 
sobre saúde, trabalho e meio ambiente, esclarecendo os 
trabalhadores da base quanto aos seus direitos e deveres 
em saúde, segurança e meio ambiente, com atuação efe-
tiva dessa política. 

PROGRAMAS DE ERGONOMIA – Implementação 
de um Programa de Ergonomia, garantindo a participa-
ção de um representante do sindicato e de um represen-
tante das Cipas.

Além dos itens acima elencados, que fazem parte do 
acordo formal entre a empresa e o Sindae, representan-
do a classe trabalhadora, a Embasa, em seus contratos 
de prestação de serviços realizados por terceiros, estabe-
lece procedimentos básicos para assegurar que a contra-
tada cumprirá os requisitos da legislação e das normas 

regulamentadoras de segurança, saúde e medicina do 
trabalho, quando da realização de atividades no âmbito 
da organização, objetivando a proteção à saúde e a inte-
gridade física e mental dos trabalhadores, a proteção das 
instalações e/ou equipamentos, de acordo com a política 
de segurança do trabalho da empresa. 

 GRI RHU ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA 
CONTRATADAS – Parte integrante dos contratos de 
prestação de serviços firmados com a Embasa. Nestas 
contratações, são consideradas exigências mínimas para 
a terceirizada desenvolver o objeto contratado:

1. Realizar, com os profissionais envolvidos no servi-
ço, treinamento de integração e de segurança;

2. Apresentar ao Departamento de Saúde e Segurança 
da Embasa o Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais – PPRA e o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO conforme estabeleci-
do na Norma Regulamentadora – NRs 07 e 09/MTE. 

3. Apresentar o Programa de Condições e Meio Am-
biente de Trabalho na Indústria da Construção – 
PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regula-
mentadora – NR–18/MTE.

4. Fornecer gratuitamente a todos os seus emprega-
dos os equipamentos de proteção individual – EPIs 
adequados às atividades e ao grau de risco ao qual 
o trabalhador será submetido, em conformidade 
com especificações da Portaria 3214/78 da Norma 
Regulamentadora – NR–06/MT e com número do 
certificado de aprovação (CA) impresso, além de 
treinar e fiscalizar o seu uso.

5. Executar rotinas de inspeção objetivando a elimina-
ção, minimização e o controle de situações de risco;

6. As instalações da contratada, dentro ou fora da 
Embasa, devem atender ao estabelecido na Norma 
Regulamentadora – NR–23/MTE, com relação à 
unidade extintora adequada;

7. Constituir Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes – Cipa, de acordo com a Norma Regulamen-
tadora – NR–5/MTE;

8. Contratar profissional(is) da área de segurança do 
trabalho, engenheiro e/ou técnico de segurança do 
trabalho, obedecendo ao estabelecido na Norma 
Regulamentadora – NR-04/MTE.

Para garantir o atendimento desses requisitos acorda-
dos na assinatura do contrato para prestação de serviços 
de implantação de sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário de grande porte, os técnicos da 
Embasa verificam, sistematicamente, “in loco” o índice 
de qualidade da obra (IQO), conceituado como uma me-
dida que expressa, por meio de análise contextualizada e 
comparativa, se os requisitos das obras contratadas pela 
Embasa, no decorrer do prazo de sua execução, estão 
sendo atendidos. Para medição, será realizado um ciclo 

Operadores em treinamento de integração e segurança, 
em Irecê
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completo de avaliação, contemplando o número míni-
mo de aspectos necessários à descrição analítica do mó-
dulo voltado para saúde e segurança do trabalho, além 
dos demais módulos: gestão, ações ambientais e ações 
sociais. No entanto, o IQO não foi medido em 2012, 
pois estava em processo de revisão.

 GRI HR1 Percentual e número total de contratos de 
investimento significativos que incluam cláusulas 
referentes a direitos humanos ou que foram subme-
tidos a avaliações referentes a direitos humanos

A Embasa movimenta um volume significativo refe-
rente a contratações de serviços e fornecimento de ma-
teriais, equipamentos e produtos diversos.

Em 2012, 653 milhões foram aportados na contrata-
ção de obras estruturantes e mais de 20 milhões investi-
dos em materiais e equipamentos para garantir o acesso 
à água potável, à coleta e ao tratamento de esgoto. Isto 
sem considerar os recursos aplicados na manutenção e 
operação dos sistemas existentes.

Para todas as aquisições acima do valor de R$ 56.000,00 
(cinquenta e seis mil reais), o fornecedor pactua com a 
Embasa um contrato padrão, o qual tem por parte inte-
grante o edital de licitação para aquisição dos serviços e/
ou bens. 

Logo, desde o momento da seleção das propostas, al-
guns fatores inerentes aos direitos humanos e sociais 
são limitantes para participação do fornecedor:

1. Declaração de que não pratica o trabalho escravo 
ou análogo;

2. Declaração de que não contrata menores de idade;
3. Certidão de regularidade no Ministério do Trabalho;
4. Certificados do controle de qualidade dos produtos 

químicos tóxicos;
5. Declaração de que o preço ofertado contempla todas as 

taxas e encargos sociais dos empregados envolvidos;
6. Cumprimento dos reajustes e demais conquistas dos 

acordos coletivos das categorias, bem como o recebi-
mento dos benefícios (vale-transporte, ticket-alimen-
tação, etc.);

7. Composição de custo atendendo às convenções e aos pi-
sos de referência das categorias a serem contratadas, e;

8. Garantia do pagamento da remuneração dos em-
pregados até o 5º dia útil do mês.

Além das exigências para contratação referidas acima, 
outras disposições que visam a assegurar direitos do tra-
balhador também são condicionantes para pagamento 
de serviços ou fornecimento de materiais, tais como a 
comprovação de regularidade perante o FGTS e a Pre-
vidência Social e a comprovação de inexistência de dé-
bitos trabalhistas.

 GRI HR2 Percentual de empresas contratadas e for-
necedores críticos que foram submetidos a avaliações 
referentes a direitos humanos e as medidas tomadas

Os responsáveis pelo acompanhamento da execução 
dos contratos também monitoram o cumprimento das 
exigências contratuais acima relatadas. Aqueles fornece-
dores que descumprem o acordado são notificados e, em 
caso de persistência da inadimplência, são penalizados 
com aplicação de multas e/ou rescisão do contrato, po-
dendo, inclusive, ficar suspenso por determinado perío-
do do cadastro de fornecedores da Embasa e/ou do estado 
e, por consequência, inabilitados para participar de ou-
tros processos licitatórios para contratação com a Embasa 
ou qualquer outro órgão público e de economia mista.

Em 2012, todas as empresas contratadas para presta-
ção de serviços relevantes cumpriram os itens relativos 
aos direitos humanos, conforme exigências dos editais.

 GRI HR3 Total de horas de treinamento para em-
pregados em políticas e procedimentos relativos a 
aspectos de direitos humanos relevantes para as 
operações, incluindo o percentual de empregados 
que recebeu treinamento

A Embasa tem buscado difundir o conhecimento so-
bre direitos humanos. Em 2012, através da capacitação 
dos membros do “Comitê de  Equidade”, 36 (trinta e 
seis) empregados foram oportunizados com 960 horas 
de treinamento nos temas oportunidade de igualdade e 
práticas de equidade.

 Quadro nº 36 – Cursos

CURSOS EMPREGADOS
CARGA

HORÁRIA
Prática de equidade 14 448

Igualdade de oportunidade 22 512

TOTAL 36 960

3.2.4. Relação com o sindicato

 GRI HR5 Operações identificadas em que o direito 
de exercer a liberdade de associação e a negocia-
ção coletiva pode estar correndo risco significativo 
e as medidas tomadas para apoiar esse direito

A relação da Embasa com o Sindicato dos Trabalha-
dores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado 

da Bahia (Sindae) e demais associações representantes 
dos interesses dos empregados ocorre de forma trans-
parente e respeitosa. A diretoria está aberta a propostas 
que visam a atender às necessidades e expectativas dos 
empregados em congruência com suas restrições legais, 
políticas e limitações orçamentárias.

Desde o momento da contratação do empregado a em-
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presa possibilita que representantes do sindicato apre-
sentem os objetivos e atividades da entidade, possibili-
tando a sindicalização do novo contratado. 

O mesmo procedimento é adotado tanto para a Asso-
ciação de Técnicos Universitários da Embasa – ATUE 
que tem por objetivo a valorização profissional e o de-
senvolvimento da empresa e do saneamento básico, 
quanto para a Fabasa – Fundação de Assistência Social 
e Seguridade da Embasa, constituída para instituir e 
executar planos de benefícios de caráter previdenciário 
para os empregados da Embasa, Fabasa e das demais pa-
trocinadoras desta.

A liberdade de participação nas atividades ligadas ao 
sindicato fica fortalecida quando, em Acordo Coletivo 
de Trabalho, a Embasa se compromete a liberar 10 em-
pregados, em tempo integral, com ônus para a empresa, 
para ocuparem cargos de direção no sindicato.

A  ouvidoria é um canal de fácil acesso a todos os stake-
holders para registro de fatos que considerem privação 
dos direitos, assédio ou qualquer outro fato. Durante o 
ano de 2012, contudo, não houve registros de denúncias 
nas quais o direito de liberdade de associação e negocia-
ção tenha sofrido risco.

 GRI HR7 Operações identificadas como de risco 
significativo de ocorrência de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo e as medidas tomadas para 
contribuir para a erradicação do trabalho forçado 
ou análogo ao escravo

Serviços como carga e descarga de materiais, inclusive 
produtos químicos tóxicos, roçagem manual, escavação 
de pequenas valas, dentre outros braçais e de pouca com-
plexidade, tendem a ser realizados de forma precarizada, 
notadamente naquelas atividades correlatas à manuten-
ção e operação dos sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário no interior do estado, onde as 
oportunidades de educação e emprego são mínimas.

Ainda que insuficientes, as equipes de fiscalização dos 
contratos tentam acompanhar, de maneira sistemática 
e intermitente, a atuação das prestadoras de serviço na 
intenção de coibir a prática do trabalho forçado e em 
condições precárias.

No momento da licitação, a empresa candidata à pres-
tação dos serviços declara que não pratica trabalho es-
cravo ou análogo. 

 GRI HR6 Operações identificadas como de risco 
significativo de ocorrência de trabalho infantil e 
as medidas tomadas para contribuir para a aboli-
ção do trabalho infantil

Através de um convênio de cooperação técnica fir-
mado com as Voluntárias Sociais do Estado da Bahia, 
a empresa firma seu compromisso ético e social com a 
infância e a juventude.

Em 2012, este convênio, conhecido como “Programa 
Jovem Aprendiz”, objetiva, no período de 2 (dois) anos, 
socializar o jovem, inserindo-o no ambiente corporativo 
através da capacitação em atividades administrativas e ope-
racionais. Em 2012, cerca de R$ 205.604,52 (200.182,52 GP 
+ R$ 5.458,00 UCE) milhões foram investidos na educação 
de 240 jovens na capital e 50 no interior do estado, na faixa 
etária de 14 a 22 anos, cursando o ensino médio fundamen-
tal II, e comprovadamente com baixa renda familiar, para 
proporcionar educação, capacitação, cultura e inserção no 
mercado de trabalho de forma ética, provendo-os de bene-
fícios tais como assistência médica e orientação psicológica. 

Objetivando coibir o trabalho de menores e a exposição 
de jovens trabalhadores em atividades perigosas, é exigi-
da, na fase de licitação para contratação de serviços ou 
aquisição de materiais, a declaração de que a empresa não 
possui trabalhadores menores de 18 anos.

 GRI SO8 Valor monetário de multas significativas 
e número total de sanções não monetárias resultan-
tes da não conformidade com leis e regulamentos

Em 2012, a Embasa pagou aproximadamente R$ 33 
milhões em processos trabalhistas. Celebrou, no mesmo 
ano, juntamente com o Ministério Público do Trabalho 

Inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, em Salvador
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– MPT, um acordo judicial comprometendo-se a cum-
prir 72 (setenta e duas) obrigações em matéria de saúde 
e segurança do trabalho, englobando empregados pró-
prios e prestadores de serviços, além de destinar a inde-
nização por danos morais coletivos, no importe de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), para aquisição de bens 
a quatro entidades, dentre públicas e privadas sem fins 
lucrativos, indicadas pelo próprio MPT. Com tal atitu-
de, a Embasa reforça a sua estratégia da sustentabilida-

de, necessária para promover a salubridade ambiental e 
fazer cumprir a política de saúde e segurança e respec-
tiva matriz de responsabilização, de modo a garantir o 
engajamento e compromisso de todo o quadro de pes-
soal corporativo para a adequada proteção e melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores próprios e de em-
presas contratadas, bem como das comunidades, direta 
ou indiretamente afetadas por suas operações e serviços, 
na direção do desenvolvimento empresarial e humano.

3.3. Relacionamento com o público externo

3.3.1. Relacionamento com os usuários 

A Embasa assumiu o desafio de promover um atendi-
mento que satisfaça às expectativas de cada cidadão para, 
assim, melhorar o relacionamento da empresa com os 
usuários dos seus serviços. 

No ano de 2012, foram atendidos 1.004.195 (um milhão, 
quatro mil, cento e noventa e cinco) usuários através das 
centrais de teleatendimento. As lojas e postos dos SACs 
atenderam o total de 410.800 usuários, gerando 580 soli-
citações de serviços – SS. As duas unidades móveis que 
atuam na cidade de Salvador apoiaram 60 eventos sociais, 
atendendo, aproximadamente, 10 mil usuários e realizan-
do 728 parcelamentos. 

A Embasa conta com uma unidade de apoio responsá-
vel pelo atendimento às demandas encaminhadas pelo 
PROCON-BA. Essa unidade atendeu, em 2012, 4.242 

processos administrativos contra a empresa. Destes 
atendimentos realizados, apenas 335 tornaram-se efeti-
vamente processos administrativos no PROCON contra 
a Embasa, pouco mais de 7,9%.

A partir da necessidade de adequação da Embasa a 
uma demanda de mercado, tendo em vista que as facili-
dades oferecidas pela internet tornam-na cada dia mais 
atrativas ao consumidor final, foi criada, em 10 de de-
zembro, a Central de Serviços Web. Durante o ano, fo-
ram contabilizados 16.311 atendimentos prestados atra-
vés de e-mail. Até o dia 9 de dezembro, a média era de 
36 e-mails respondidos por dia. Após a criação Central 
de Serviços Web, essa média subiu para 68 e-mails/dia.

Dentre as diversas ações realizadas pela Embasa, 
destacamos:

NOVO PADRÃO DE ATENDIMENTO: contempla novas instruções de trabalho e procedimentos relati-
vos à identificação do usuário no momento do atendimento, permitindo apenas ao titular da matrícula, ou 
terceiro devidamente autorizado, o direito de solicitar serviços à empresa, gerando, naturalmente, atualização 
cadastral do usuário, além da apresentação da documentação comprobatória de vínculo com o imóvel, para 
os casos de usuários que não estão na base de dados da empresa. Essa ação tem como consequência maior 
segurança para o usuário e mais eficiência na cobrança. 

TREINAMENTO DOS ATENDENTES E TELEATENDENTES: o treinamento visa, principalmen-
te, à disseminação dos conhecimentos entre os colaboradores e à padronização do atendimento ao público. 
Através da disseminação de procedimentos e informações, busca-se a satisfação dos usuários e, consequente-
mente, a melhoria da imagem da empresa. No total, foram treinados 360 atendentes e teleatendentes que se 
relacionam com o público.

AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NAS LOJAS DA EMBASA: buscando a adequação 
da oferta do atendimento às necessidades do usuário e às limitações da empresa, a Embasa ampliou o horário 
de funcionamento das lojas de atendimento da capital, antecipando a abertura em uma hora. Com esta medida, 
as lojas de atendimento passaram a abrir às 09 horas, mantendo-se o horário do fechamento às 16 horas.

A Embasa, através das ações acima descritas, vem 
conseguindo implementar a cultura do relacionamen-
to com o usuário, e não apenas o atendimento às suas 
solicitações. Com a equipe formada, conseguiu-se pro-
mover revisões nos procedimentos de atendimento, 
nas normas e rotinas de trabalho, melhoria nos contro-
les e relatórios de atendimento. Enfim, a Embasa pro-

porcionou a quebra de alguns paradigmas e tornou-se 
mais dinâmica e efetiva nas soluções das dificuldades 
que surgem. 

As expectativas para o ano de 2013 são as melhores 
possíveis, pois, uma vez que a empresa está mais bem 
estruturada e organizada, novos desafios serão propos-
tos e melhores resultados serão obtidos. 
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3.3.2. Relacionamento com a comunidade [ TEMA MATERIAL]

 GRI SO1 As diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, estabelecidas pela Lei n° 11.445/2007, têm como 
um dos princípios fundamentais para a prestação destes 
serviços o controle social, definido como o “conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e 
de avaliação relacionados aos serviços públicos de sanea-
mento básico”. Este novo contexto trouxe para as empre-
sas de saneamento grandes desafios, não só estruturais 
como funcionais. Somando-se a esse novo cenário institu-
cional o longo período de estiagem no nordeste brasileiro, 
iniciado ainda em 2011 e que se intensificou no ano de 
2012. Esta conjuntura obrigou as empresas a alterar seus 
planejamentos e adotar medidas emergenciais para miti-
gar os impactos gerados pelo racionamento hídrico em vá-
rias comunidades situadas nas áreas afetadas, dificultando 
assim o alcance das metas de universalização instituídas. 

Diante de tais circunstâncias, o planejamento do tra-
balho social junto às comunidades também foi afetado 
e novas diretrizes foram adotadas para acompanhar as 
estratégias e iniciativas do plano de contingenciamento 
estabelecido pela empresa para fazer frente aos desafios 
desses cenários e seus altos custos operacionais. Projetos 
socioambientais que vinham sendo implementados ti-
veram que ser reestruturados e suas metas rediscutidas. 
Foram adotadas ações sociais em consonância com as 
intervenções governamentais de emergência, como a per-
furação de poços, distribuição de água via carros-pipa e a 
construção de adutoras, bem como o envolvimento direto 
com a sociedade civil organizada, a exemplo das ações do 
SOS Seca2, instituídas para dar apoio aos municípios atin-
gidos duramente pela seca.

Em função da reestruturação organizacional da Em-
basa, as ações sociais voltadas para a comunidade foram 
distribuídas em quatro áreas distintas. Com inúmeros 
desafios na perspectiva da sustentabilidade e buscando 
trabalhar de forma integrada, estas áreas nortearam suas 
ações dentro das diretrizes regimentais instituídas a partir 
de então e, para tanto, definiram o escopo e abrangência 
de cada departamento criado. Durante o ano de 2012, mes-
mo existindo essa delimitação da área de atuação, muitas 
atividades ainda foram executadas de forma simbiótica e, 
embora muitas vezes a celeridade na implementação das 
mesmas tenha saído prejudicada, os resultados obtidos 
foram enriquecidos em função do compartilhamento de 
saberes e fazeres e os produtos gerados contemplaram os 
objetivos propostos, sendo considerados satisfatórios pe-
las quatro diretorias.

Entre as diversas atribuições e ações implementadas, 
aqui são elencadas as mais importantes:

• alinhamento dos processos de execução do trabalho 
social articulado nas 4 diretorias responsáveis: Téc-
nica e de Sustentabilidade (DT) e nas 3 diretorias de 
Operação e Expansão - Norte (DN), Sul (DS) e Me-
tropolitana (DM);

• aprovação, pelo agente financeiro, do Caderno de 
Metodologias e Preços do Trabalho Social;

• revisão dos termos de referência para contratação dos 
serviços da área social das obras e elaboração dos estudos 
de concepção e viabilidade;

• execução das ações sociais na fase pré e durante a 
obra, através dos Projetos de Trabalho Técnico So-
cial -  PTTS;

• execução das ações sociais na fase pós-obra e de ope-
ração dos sistemas implantados, através de projetos 
sociais comunitários;

• início do processo de elaboração da política de sus-
tentabilidade da Embasa, integrada com as demais 
políticas afins, e do modelo de gestão dos programas 
corporativos referentes, através da contratação de 
uma consultoria específica; e,

• a etapa II do Projeto de Educação Ambiental e Mo-
bilização Social em Saneamento -  PEAMSS/BA.

A descrição detalhada das principais atividades so-
cioambientais implementadas em 2012, bem como os 
números relacionados aos Projetos de Trabalho Técnico 
Social e aos trabalhos sociais pós-obra, apresentados a 
seguir e nos quadros demonstrativos anexos (Quadro 37 
– Ações sociais nas comunidades, Quadro 38 – Boas prá-
ticas e Quadro 39 – Gestão de impactos sociais), exem-
plificam as iniciativas da Embasa na gestão dos impac-
tos sociais gerados no decorrer das ações e retratam, de 
forma geral, o histórico deste ano atípico vivido pela 
empresa e pelos municípios da sua área de atuação para 
enfrentamento das dificuldades provocadas pela seca. 

PROGRAMAS E AÇÕES PARA MINIMI-
ZAR IMPACTOS DAS INTERVENÇÕES 
NAS COMUNIDADES DO ENTORNO

Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS

A política federal de saneamento básico, estabelecida 
pela Lei nº 11.445/2007, está fundamentada nos prin-
cípios da universalização, integralidade, proteção da 
saúde pública e do meio ambiente, articulação com as 
políticas de desenvolvimento urbano, transparência, 
eficiência e sustentabilidade econômica, utilização de 
tecnologias apropriadas, controle social, entre outros.

O investimento na área de saneamento é uma das prin-
cipais vertentes do PAC (Programa de Aceleração do 

_______________
2 Comitê Estadual para Ações de Convivência com a Seca.
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Crescimento) e o Ministério das Ci-
dades exige que a intervenção física 
(construção e operação dos sistemas) 
e o desenvolvimento do trabalho 
social ocorram simultaneamente. 
Neste sentido, a diretriz específica 
do Ministério das Cidades que trata 
deste tema dispõe que: “O trabalho 
socioambiental deve incorporar as 
atividades de educação ambiental na 
implementação das ações de sanea-
mento, objetivando contribuir per-
manentemente para o exercício do 
controle social, por meio do envol-
vimento efetivo da comunidade para 
a qual o serviço será prestado, desde 
o planejamento ao monitoramento e 
à avaliação, como forma de garantir 
sustentabilidade para a ação pública, 
priorizando os objetivos relaciona-
dos à modalidade da intervenção.” 
(Sistemática 2010/2011 – Ministério 
das Cidades). 

As ações desenvolvidas pela Em-
basa nesta iniciativa visam, sobretu-
do, a minimizar os impactos negati-
vos gerados nas obras e maximizar 
os efeitos positivos advindos das 
ações de saneamento para a saúde 
coletiva, bem como contribuir para 
a construção da interlocução com a 
sociedade civil, potencializando as 
ações, otimizando recursos dos pro-
jetos a partir de parcerias com ins-
tituições e organizações sociais que 
desenvolvem atividades afins e, ain-
da, incentivar os moradores da área 
de intervenção à adesão individual 
ao sistema de esgotamento sanitário 
e/ou de abastecimento de água. 

Estratégias de mobilização e co-
municação social, tais como faixas, 
carro de som, rádio comunitária, 
fanzines, jornais locais, programas 
de rádio, etc., também são utiliza-
das pela Embasa como mecanismos 
para divulgação e socialização das 
ações, ampliando o alcance das in-
formações e a participação popular.

 PEAMSS/BA – Etapa II

“Prestar serviço público buscan-
do a universalização com sustenta-
bilidade assegurada” vem sendo o 
grande desafio da Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento S.A. – Em-
basa após a instituição do  marco 
regulatório do saneamento. Geren-
ciar os impactos sociais de suas in-
tervenções físicas nas localidades 
onde atua é uma das iniciativas para 
vencer este desafio. Para tanto, a 
empresa vem, desde 2009, estimu-
lando a participação da comunidade 
e o exercício do controle social, atra-
vés da implementação das ações do 
Projeto de Educação Ambiental e 
Mobilização Social – PEAMSS/BA, 
que valoriza, entre outros aspectos, 
a realização de parcerias locais e o 
desenvolvimento da cultura regio-
nal e do saber coletivo. 

Este projeto, respeitando as es-
pecificidades regionais, visa a pro-
porcionar aos cidadãos processos 
formativos que suscitem reflexões e 
o fortalecimento das ações socioam-
bientais em suas comunidades, a par-
tir de uma avaliação diagnóstica que 
mapeie as tradições socioculturais e 
as demandas de saneamento advin-
das do crescimento populacional ve-
getativo, fomentando a participação 
coletiva e a gestão compartilhada das 
atividades planejadas. Neste sentido, 
as ações propostas representam a im-
plementação de forma transversal, 
articulada e integrada das políticas 

públicas de educação ambiental e 
de saneamento e suas diretrizes. A 
relevância do projeto centra-se no 
princípio de universalidade de que 
tratam as Leis Federal e Estadual de 
Saneamento, leis n° 11.445/2007 e n° 
11.172/08, respectivamente.

Durante o desenvolvimento das 
atividades, são criados grupos de 
acompanhamento das ações locais, 
os GAPEAMSS, com duas responsa-
bilidades principais definidas em re-
gimento interno: participar de todas 
as atividades do planejamento e mo-
nitorar o cumprimento do plano de 
trabalho, exercendo assim a premissa 
da gestão compartilhada de que trata 
o marco regulatório do saneamento. 

Esta prática, adotada pelo governo 
do estado através da Embasa, teve 
como parceiros a Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB, o Insti-
tuto THABA e, em 2012, durante a 
segunda etapa do PEAMSS/BA, as 
prefeituras dos municípios de Coa-
raci, Conceição do Coité, Entre Rios, 
Gandu, Guanambi, Itanhém, Jacobi-
na, Jeremoabo, Mulungu do Morro, 
Muritiba, Palmeiras, Rio de Contas 
e Wanderley, que apostaram nesta 
iniciativa como instrumento opera-
cionalizador das políticas públicas 
e festejaram juntos os resultados. Os 

 Quadro nº 37 – Ações sociais nas comunidades

DADOS Diretoria
Metropolitana

Diretoria
Norte

Diretoria
Sul TOTAL

Fase de implantação do empreendimento (Projeto de Trabalho Técnico Social –  PTTS)

 PROJETOS 11 5 15 31

 AÇÃO 4.763 467 5.112 10.342

 PARTICIPAÇÃO 30.095 24.991 49.860 104.946

Fase pós-implantação do empreendimento (Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS)

 AÇÃO 5.540 2.035 835 8.410

 PARTICIPAÇÃO 66.371 27.879 56.993 151.243

Total das ações implementadas nas 2 fases de atuação

 AÇÃO 10.303 2.502 5.947 18.752

 PARTICIPAÇÃO 96.466 52.870 106.853 256.189

LEGENDA:
PROJETOS: N.º de projetos executados
AÇÃO: N.º de atividades programadas e realizadas
PARTICIPAÇÃO: N.º de pessoas contempladas com as ações realizadas
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gráficos ao final do texto retratam a superação da meta 
estipulada no objeto de contratação do referido projeto - 
formação de, no mínimo, 585 educadores ambientais po-
pulares - e alguns dos resultados alcançados nesta etapa, 
referentes às formações ofertadas no processo de capaci-
tação destes educadores. O investimento total desta etapa 
foi de R$ 3.836.575,72, com recursos próprios.

O reconhecimento do êxito desta prática auferiu à 
Embasa premiações em três instituições e áreas distin-
tas, a saber:

• Na área de gestão de pessoas, a Embasa recebeu o 
prêmio Ser Humano Luís Tarquínio, concedido 
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos 
Seccional Bahia - ABRH/BA;

• Prêmio Socioambiental Chico Mendes, do Institu-
to Internacional Socioambiental Chico Mendes, no 
âmbito do Programa de Certificação pelo Compro-
misso com a Gestão Socioambiental Responsável 
(PROCERT), signatário do Pacto Global da Orga-
nização das Nações Unidas, Agenda 21; e,

• Prêmio Destaque Nacional em Desenvolvimento 
Sustentável e Responsabilidade Social ano 2012 do 
Instituto Ambiental Biosfera.

Todas estas premiações possuem critérios rígidos de 
avaliação, mas aqui ressaltamos e reproduzimos o gráfico 
e um trecho do relatório de avaliação que acompanhou a 
publicação do resultado do prêmio do Instituto Interna-
cional Socioambiental Chico Mendes/PROCERT:

“O projeto obteve uma excelente pontuação em nosso 
sistema de avaliação de gestão de projetos socioambientais, 
com a maioria dos requisitos necessários para se obter um 
resultado favorável. Nesse contexto, pela sua iniciativa de 
praticar o desenvolvimento sustentável, disseminando boas 
práticas de cidadania e educação ambiental, oferecendo 
uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida de 
um grupo social, dessa e das futuras gerações, esta diretoria 
aprova o projeto para o recebimento do prêmio...”

Processo formativo – Educação ambiental 
(EA) no Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC)

A partir da consolidação das ações apresentadas no 
Relatório de Sustentabilidade 2011, a Embasa avançou 
no aprimoramento de processos internos estruturantes 
e transversalmente importantes para promover a gestão 
da sustentabilidade, com a redução de impactos negativos 
e maximização dos impactos positivos, especialmente no 
que tange à melhoria da gestão dos contratos e relaciona-
mento com usuários. Assim, a área social da Embasa prio-
rizou, em 2012, a qualificação profissional e dos processos 
de trabalho relacionados à gestão dos projetos sociais na 
esfera local, cumprimento da legislação, sistematização e 
avaliação dos projetos desenvolvidos pelas empresas exe-

 Gráfico nº 36 – Participantes e certificações 
(70% de presença)

 Gráfico nº 37 – População total 
dos 13 municípios contemplados

 Gráfico nº 38 – Educadores 
ambientais populares capacitados

 Gráfico nº 39 – Avaliação do Prêmio 
Socioambiental Chico Mendes
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cutoras, iniciando, em março, a formação em educação 
ambiental para técnicos sociais que atuam na fiscalização 
do trabalho social nos empreendimentos com recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, resultado 
da articulação interinstitucional entre as Secretarias de 
Estado do Meio Ambiente (Sema) e de Desenvolvimento 
Urbano (Sedur), Embasa e Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado da Bahia (Conder). 

A formação compreende dois módulos: o primeiro, 
concluído em 2012, Educação Ambiental e Mobilização 
Social, com carga horária de 80h, abordando os temas edu-
cação ambiental, diagnóstico, mobilização social, participação 
e controle social e avaliação; e o segundo, planejado para 
2013, Aspectos Pedagógicos e Legais da Fiscalização, com 
carga horária de 60h, abordando os temas planejamento 
e diagnóstico, ética, legislação e instrumentos e técnicas para 
acompanhamento do trabalho social.

Em 2012, foram realizadas duas turmas do módulo I, 
atendendo a 80 técnicos que atuam na área social das ins-
tituições envolvidas e a convidados, como a Caixa Econô-
mica Federal. Na Embasa, essa participação contemplou 
toda a sua equipe de fiscalização (ver figuras 02 e 03). 

Para promover a sistematização e o alinhamento dos 
processos às novas diretrizes do trabalho social, e for-

talecer a atuação da equipe de fiscalização da Embasa, 
foi criado um grupo de trabalho – GT composto por re-
presentantes das quatro áreas da Embasa que atuam no 
relacionamento com o público externo. O GT revisou/
elaborou 16 procedimentos que comporão o Manual de 
Orientações para Fiscalização da Embasa.

A iniciativa de integração das políticas estaduais de 
saneamento e habitação, por meio da capacitação das 
equipes de supervisão/fiscalização envolvidas, tem re-
percutido muito positivamente nos fóruns e encontros 
da área, com representantes das diversas esferas de go-
verno e com a Caixa Econômica Federal, agente finan-
ceiro dos projetos sociais do PAC.

Boas práticas
Buscando ainda minimizar os impactos sociais gera-

dos por suas intervenções físicas, quer seja na implan-
tação de novos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário ou, ainda, na ampliação e opera-
ção destes, a Embasa investe e potencializa ações que 
visem principalmente ao atendimento às demandas da 
comunidade do entorno. No Quadro 38 – Boas práticas 
são apresentadas, em forma de tabela, as boas práticas 
socioambientais priorizadas nesta iniciativa.

O projeto Embasa na Escola tem contribuído para a conscientização ambiental das novas gerações
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 Quadro nº 38 – Quadro resumo de boas práticas socioambientais

PRÁTICA OBJETIVOS ABRANGÊNCIA / ATIVIDADES / INVESTIMENTO PACTO GLO-
BAL ODM

Eventos 
comemorativos 
de responsabili-
dade socioam-
biental

• Dia do Meio 
Ambiente 

• Dia Mundial 
da Água

• Dia da 
Árvore

• Dia da 
Mulher

• Sensibilizar a população 
para o uso racional da 
água, importância do 
sistema de esgotamen-
to sanitário, consumo 
consciente, importância 
da conservação ambiental, 
através de feiras, ginca-
nas, 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 comuni-
dade.

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

• Divulgar projetos e 
processos. desenvolvidos 
pela empresa, visando a 
contribuir para a consciên-
cia ambiental.

Municípios e número de participantes: Canavieiras (1224), Alma-
dina (350), Una (245), Ubaitaba (10), Itabuna (300), Arataca (200), 
Camacan (200), Itacaré (30), Vitória da Conquista (3427), Rio de 
Contas, Tanhaçu (73), Ipiaú (223), Planaltino (412), Cravolândia 
(121), Jequié (337), Jaguaquara (60), Itabatan, Lauro de Freitas, 
Salvador, Santo Amaro, Candeias, Camaçari, Lage Branco e 
Aurelino Leal (35), Ilhéus (4298), Gandu, Caetité (1770), Prado, 
Lagedão, Itagimirim, Itanhém, Itamaraju, Barreiras, Itaberaba, 
Seara, Feira de Santana, Irecê, João Dourado, Paulo Afonso, Gló-
ria, Antônio Gonçalves, Mundo Novo, Campo Formoso, Senhor 
do Bonfi m, Jaguarari, Mucuri, Eunápolis.

Público: alunos e professores do ensino fundamental, médio, téc-
nico e superior; moradores de assentamentos rurais; colaboradores 
dos escritórios locais da Embasa; agentes comunitários, agentes de 
saúde, de endemias, técnicos de vigilância sanitária; cidadãos em 
geral e público de feiras, seminários e festas municipais.

Atividades: Visitas a ETAs e ETEs para conhecimento “in loco” 
das etapas do tratamento e da composição do SAA. Montagem 
e apresentação da ETA piloto. Entrega de material educativo e 
brindes. Realização de palestras educativas. Mutirão de limpeza 
de rios e visitas domiciliares de cunho educativo. Parcerias com 
secretarias municipais de meio ambiente, de saúde e de educação. 
Parcerias com conselhos gestores de unidades de conservação e 
outras empresas. Articulação com a Secretaria de Educação para 
apresentação de proposta de trabalho social nas instituições de 
ensino. Atividades lúdicas com crianças. Palestras de sensibiliza-
ção e distribuição de canecas para implantação do projeto caneca 
permanente nos escritórios da Embasa. Encenação de peças 
teatrais. Exibição de vídeos. Capacitações ambientais de agentes 
comunitários de saúde e de endemias, para que estes atuem como 
multiplicadores na sensibilização da população sobre a necessida-
de da interligação do imóvel à rede coletora de esgoto. Promoção 
de eventos e atividades esportivas como caminhadas, passeios 
ciclísticos, corridas e trilhas. Participação e realização de seminá-
rios. Participação em sessões especiais de câmaras de vereadores. 
Realização de blitze educativas. Sensibilização e distribuição de 
squeezes para redução de resíduos. Ofi cinas de permacultura, 
reciclagem. Plantio de mudas. 

Recursos próprios: R$ 89.832,94. Recursos externos: R$ 10.510,60.

 

Campanha 
Adote um Copo

• Sensibilizar os colabora-
dores quanto à importância 
da redução do uso de copos 
descartáveis.

• Mitigação de impactos 
ambientais a partir da 
redução de resíduos de 
descartáveis no meio 
ambiente.

Salvador, Candeias.

Atividades: distribuição de squeezes e de 1000 canecas plásticas 
para as unidades da região metropolitana. Distribuição de 105 
canecas plásticas para a unidade regional de Candeias.

Recursos próprios: R$ 580,00.

Projeto Forma-
ção Continuada 
de Multiplicado-
res Ambientais

• Contribuir para a 
formação de pessoas, obje-
tivando o desenvolvimen-
to do senso de observação 
e criticidade no que tange 
aos aspectos e atitudes 
relacionadas à responsa-
bilidade socioambiental e 
estilo de vida saudável. 

• Disseminar conhe-
cimentos e práticas 
aplicáveis nos campos 
profi ssional e pessoal.

Municípios e número de participantes: Salvador – Estrada das 
Barreiras; Cardeal da Silva; Entre Rios; Canavieiras (40), Palmira 
e Itaju do Colônia (60); Ilhéus (47); Municípios de Una, Camacan 
e Itacaré (162); Camamu (30); Municípios de Iguaí, Encruzilhada, 
Vitória da Conquista, Brumado, Poções, Nova Canãa, Ituaçu, Con-
tendas do Sincorá (1056); Gandu, Jaguaquara (13); Jequié (21).

Atividades : palestra educativa para detentos e agentes peniten-
ciários. Reuniões comunitárias, ofi cinas de construção de planos 
municipais ambientais. Visitas domiciliares a moradores que 
possuem abastecimento alternativo de água.

Recursos próprios: R$ 100,00.
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PRÁTICA OBJETIVOS ABRANGÊNCIA / ATIVIDADES / INVESTIMENTO PACTO GLO-
BAL ODM

Operação Caça 
esgoto

• Detectar e regularizar a 
situação de clandestinida-
de dos imóveis em relação 
à adesão ao sistema de 
esgotamento sanitário 
implantado. 

• Compatibilizar redes 
de esgoto instaladas com 
a quantidade de imóveis 
existentes, visando ao 
adensamento da área de 
abrangência.

Município de Itamaraju: Seminário Caça-esgoto para os gerentes 
dos escritórios locais que contemplam sistemas de esgotamento. 

Município de Eunápolis: trabalho educativo no bairro Urbis.

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

Projeto de Edu-
cação Ambiental 
com Estratégia 
de Redução 
de Perdas em 
Comunidades de 
Baixa Renda

• Reduzir as perdas físicas 
e aparentes em comu-
nidades de baixa renda, 
através do estímulo ao uso 
consciente e do combate 
ao desperdício de água. 
Aprimorar as ações exe-
cutadas nas comunidades 
trabalhadas, bem como 
o seu monitoramento, 
contribuindo para reverter 
o quadro de desperdício de 
água. Melhorar a efi ciência 
e a efi cácia dos serviços 
prestados.

Salvador: trabalho desenvolvido nos bairros de Lobato, Bairro da 
Paz e Boqueirão; Lauro de Freitas: bairro de Quingoma; Candeias: 
distrito de Passagem dos Teixeiras; Dias D’Ávila; Feira de Santana: 
distritos de Humildes, Jaíba, Santanópolis, Tiquaruçu, Ipuaçu e 
Maria Quitéria; Ilhéus: visita domiciliar aos usuários de baixa renda, 
com processo judicial. Esta é uma experiência que está sendo realiza-
da em parceria com o processo jurídico, objetivando a diminuição da 
reincidência dos casos colocados na justiça, ou mesmo aqueles que são 
primários, onde se faz necessária uma visita e orientação a respeito do 
problema levantado (11 participantes); Itamaraju: Vila Betinho (Ibi-
rapuã); Parque da Renovação (Minha Casa, Minha Vida); municípios 
de Brumado, Caetanos, Poções, Vitória da Conquista, Belo Campo, 
Nova Canaã, Itambé: reuniões comunitárias, feira de saúde, palestras 
educativas (1.650 pessoas). Custos inseridos nas despesas operacionais 
gerais das diretorias de Expansão e Operação da RMS, Norte e Sul.

Projeto de 
Educação 
Ambiental e 
Mobilização So-
cial – Sistemas 
Críticos

• Possibilitar a adoção de 
medidas pactuadas com a 
sociedade capazes de mini-
mizar eventuais carências 
do serviço ofertado em 
algumas localidades, em 
razão de limitações técni-
cas (sistemas críticos).

• Envolver os usuários 
nas busca pela otimiza-
ção do funcionamento 
de sistemas em situação 
crítica.

• Inserir o poder conce-
dente e as lideranças comu-
nitárias na problemática.

Município de Salvador – parcerias fi rmadas com secretarias 
municipais, lideranças comunitárias e usuários na Estrada das 
Barreiras. 

Municípios de Entre Rios, Esplanada, Crisópolis e Aramari.

Município de Planaltino: reuniões comunitárias com a partici-
pação de representantes do poder público municipal e sociedade 
civil (221 pessoas)

Município de Jequié: parcerias com a Secretaria de Saúde, Secre-
taria de Desenvolvimento Social e com lideranças comunitárias 
(sindicatos, conselhos, agentes comunitários de saúde, dentre 
outros) e realização de reunião comunitária (140).

Município de Seabra .

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

Projeto 
Com+Água

• Promover o combate às 
perdas físicas e aparentes 
de água através de uma 
gestão integrada e partici-
pativa, com mobilização 
social interna e externa, 
em sistemas de abasteci-
mento de água.

• Sensibilizar a população 
quanto ao uso racional da 
água e o público interno 
quanto à necessidade do 
gerenciamento das perdas.

Municípios de Feira de Santana, Ilhéus, Ubaitaba, Paulo Afonso, 
Itamaraju, Livramento, Vitória da Conquista, Ubatã.

Atividades: mapeamento do índice real de perdas para efetivo mo-
nitoramento e mitigação e disseminação das experiências exitosas 
em outras unidades da Embasa.

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.

Operação 
Chuva

• Evitar/minimizar a 
ocorrência de desaba-
mentos de encostas e 
intercorrências nas redes 
de drenagem e esgota-
mento sanitário.

Município de Salvador

Atividades: palestras educativas para a comunidade. Fortaleci-
mento das parcerias (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Epidemiológica, Coelba, Limpurb e SUCOM). Visitas técnicas 
sistemáticas para identifi cação de risco e realização de ações 
preventivas e corretivas nas redes de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. 

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.
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PRÁTICA OBJETIVOS ABRANGÊNCIA / ATIVIDADES / INVESTIMENTO PACTO GLO-
BAL ODM

Projeto de Re-
composição de 
Matas Ciliares

• Recompor, a partir de 
ações socioambientais, 
áreas da mata ciliar do 
manancial utilizado no 
abastecimento local, 
no intuito de garantir a 
disponibilidade da água 
na quantidade e qualidade 
necessárias ao atendimen-
to das demandas.

Município de Candeias: doação de 1367 mudas para unidades da 
Embasa e para outras instituições. Foi implementada a técnica de 
compostagem de poda de árvore para recomposição do solo e produ-
ção de adubo em áreas plantadas da Embasa.

Municípios de Ilhéus, Brejões, Seabra e Morro do Chapéu.

Povoado da Prata de Baixo.

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.

Produção de 
blocos reciclá-
veis

• Reaproveitar o resíduo 
de cal do tratamento de 
água para a produção de 
blocos recicláveis.

Camaçari: barragens do Joanes I e II; Lauro de Freitas: barragens 
Ipitanga I e II; Salvador: Parque da Bolandeira.

Produção de 5000 blocos/mês, que são utilizados na confecção de 
muros e reparações de caixas de ventosas. 

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.
Campanha 
de combate à 
dengue

• Sensibilizar os colabo-
radores e comunidades 
quanto à importância de 
adotar medidas pre-
ventivas no combate ao 
mosquito da dengue.

• Envolver os colaborado-
res da empresa e membros 
das comunidades nas ações 
educativas de prevenção, 
mapeamento e erradicação 
de possíveis focos.

Municípios: Salvador; Candeias; Madre de Deus; São Francisco do 
Conde; Saubara; São Sebastião do Passé; Santo Amaro; Camaçari; 
Angical; Baianopólis; Cotegipe; Catolândia; Mansidão; São Desi-
dério; Rio Real; Itaberaba; Feira de Santana; Conceição da Feira; 
Ilhéus; Teixeira de Freitas; Vitória da Conquista; Jequié; Caetité.

Atividades: erradicação de possíveis focos, através de mutirões de 
limpeza, rodas de diálogo, reuniões comunitárias nos bairros e nas 
unidades regionais. Palestras educativas nas comunidades e diálogos 
em escolas municipais e estaduais. Promoção de caminhada e gincana. 
Reuniões com lideranças e palestras nas escolas e nas comunidades. 
Distribuição de cartilhas, sensibilização verbal e exibição de vídeo.

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais: R$ 1.300,00.
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.

Municípios: Camaçari, Dias D’Ávila, Mata de São João, Arembepe, 
Sauípe, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, 
Alagoinhas, Salvador – dentro das unidades regionais e nas comuni-
dades, em parceria com a SUCAB e GLM. 

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.

Diagnóstico 
ambiental de 
mananciais 
superfi ciais

• Identifi cação de 
impactos ambientais, 
localizados através de 
coordenadas geográfi cas, 
envolvendo: formatação 
de relatórios fotográfi cos, 
e mapeamento de dados 
biológicos, hidrobioló-
gicos e físico-químicos, 
e qualifi cação da água 
bruta dos mananciais 
pesquisados.

Municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Conceição 
da Feira: mananciais monitorados em parceria com o INEMA, Mi-
nistério Público, APA Joanes/Ipitanga e Associação dos Pescadores da 
Prainha de Parafuso. Inspeção aérea na barragem de Pedra do Cavalo 
para identifi cação de pontos de captação e desmatamento no Joanes II.

Município de Camacan: visita ao entorno do rio Panelão, com 
membros da Comissão de Recursos Hídricos do COMAM (Con-
selho de Meio Ambiente) e representantes do Grupo de Desbrava-
dores de Camacan para conhecer os pontos de degradação ao longo 
do rio. A visita ao entorno do rio emergiu por conta do interesse de 
alguns membros da Comissão de Recursos Hídricos do COMAM 
(Conselho de Meio Ambiente – Camacan), que estão em fase de 
elaboração do plano de ação para conservação dos recursos hídricos 
da localidade. 12 participantes.

Município de Jequié: levantamento de todos os dados disponíveis 
sobre as outorgas e licenciamento ambiental dos sistemas operados 
pela unidade regional de Jequié; doação de resíduos recicláveis à 
COPERJE (Cooperativa dos Catadores Recicla Jequié), tendo em 
vista a parceria fi rmada durante todo o ano de 2012.

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais.
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PRÁTICA OBJETIVOS ABRANGÊNCIA / ATIVIDADES / INVESTIMENTO PACTO GLO-
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Projeto Embasa 
na Escola

• Desenvolver ações so-
cioeducativas nas escolas, 
voltadas ao fomento e à 
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 con-
cretas nos comportamen-
tos e posturas individuais 
e coletivas.

Municípios de Salvador, Candeias, Santo Amaro, São Francisco do 
Conde, São Sebastião do Passé, Ilha de Maré, Camaçari, Crisópolis, 
Itaberaba, Riachão do Jacuípe, Camamu, Itamaraju, Rio de Contas, 
Jaguaquara, Jequié, Caetité. 

Custos inseridos nas despesas operacionais gerais da unidade regio-
nal: R$ 312,94.

Campanha de 
Solidariedade 
Projeto Adote

• Sensibilizar os colabo-
radores para prática do 
voluntariado.

• Melhoria da relação da 
empresa com as comuni-
dades do entorno, através 
de doações de donativos às 
instituições fi lantrópicas.

Salvador – Doação de notas fi scais; doação de brinquedos e mate-
riais de higiene e distribuição de lanches no dia das crianças. 

Camaçari – Doação de notas fi scais. 

Candeias – Doação de notas fi scais e brinquedos para o dia das 
crianças e Natal; atividades de educação ambiental e distribuição 
de brindes recicláveis, confeccionados pela unidade regional. 

Salvador – R$ 8.047,00 em doações de notas fi scais e 84 pacotes de 
alimentos não perecíveis.

Projeto de Edu-
cação Ambiental 
para Novos 
Sistemas

• Informar quais os servi-
ços prestados pela Embasa 
à comunidade que recebe 
os novos sistemas, contri-
buindo para a utilização 
responsável da água.

Entre Rios, Cícero Dantas, Inhambupe, Rio Real, Baixa Grande.

Custo inserido nas despesas operacionais da diretoria Norte – DN.

Campanha de 
racionamento

• Promover ações socioe-
ducativas em localidades 
onde há pouca oferta de 
água, sensibilizando a 
comunidade para seu uso 
consciente.

Irecê, São Gabriel, América Dourada, João Dourado, Jussara, Senhor do 
Bonfi m, Andorinha, Jacobina, Capim Grosso, Campo Formoso, Miguel 
Calmon, Piritiba, Mundo Novo, Jaguarari, Antonio Gonçalves.

Custo inserido nas despesas operacionais da diretoria Norte – DN.

Projeto Água 
sem Óleo

• Reduzir o número de 
obstruções nas redes de 
esgoto.

• Diminuir os impactos 
ambientais do descarte 
inadequado de óleos 
residuais.

Município de Ilhéus: parceria entre a Embasa, a Fundação Universi-
dade Livre do Mar e da Mata – MARAMATA e a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – Sema. Coleta-se o óleo usado de restaurantes e 
lanchonetes, que é levado para produção de sabão pela Associação de 
Moradores do bairro Teotônio Vilela, que vem comercializando parte 
da produção.



Relatório de
Sustentabilidade 2012

80

Mapeamento de Impactos nas Comunidades
Visando a fortalecer o gerencia-

mento dos impactos sociais de nos-
sas atividades, foi feita uma listagem 
desses impactos, relacionando as 

fases dos empreendimentos em que 
os mesmos ocorrem e as medidas to-
madas para sua mitigação (Quadro 
nº 39 – Gestão de impactos sociais). 

Pretende-se que esta listagem sirva 
de ponto de partida para a coleta e o 
registro dos dados relativos aos im-
pactos sociais.

 Quadro nº 39 – Gestão de impactos sociais gerados pela atuação da Embasa

Impactos Sociais Positivos

Aspecto Impactos potenciais Medidas potencializadoras

Fases do empreendimento

El
ab

or
aç

ão
do

 p
ro

je
to

Ex
ec

uç
ão

da
 o

br
a

T
ér

m
in

o
da

 o
br

a

Emprego e 
renda Geração de emprego e renda

Aproveitamento da mão de obra local, gerando, para os chefes 
de família, renda fi xa no período de realização do empreendi-
mento ou projeto

X

Qualifi cação 
profi ssional Treinamento em serviço Treinamento de equipes locais nas funções para as quais foram 

contratadas X X

Cidadania Desenvolvimento da participação social

Reunião de consulta pública para discussão das alternativas do 
projeto X

Realização de reuniões comunitárias para estreitar a relação entre 
a equipe executora e a comunidade e mediar possíveis confl itos X X

Formação de Comissão de Acompanhamento da Obra - CAO e 
articulação de parcerias junto a outras organizações, fomentan-
do o controle social

X X

Realização de seminário de avaliação no fi nal do projeto, onde 
há uma avaliação, pelos participantes, das atividades realizadas 
no decorrer do trabalho social

X X

Economia local Movimentação do comércio local

Aquisição de alimentação, material de escritório e de limpeza 
para a obra através de fornecedor local X X

 Incentivo ao negócio hoteleiro para hospedagem dos profi ssio-
nais vinculados às obras e projetos X X

Qualidade de 
vida Melhoria das condições de salubridade

Coleta, tratamento e destinação adequada dos esgotos X X
Diminuição de doenças associadas ao saneamento X X
Garantia do direito constitucional de acesso à água tratada e de 
boa qualidade X X

Impactos sociais negativos

Aspecto Impactos potenciais Medidas potencializadoras

Fases do empreendimento

El
ab

or
aç

ão
do

 p
ro

je
to

Ex
ec

uç
ão

da
 o

br
a

T
ér

m
in

o
da

 o
br

a

Qualidade de 
vida das comu-
nidades

Alteração na mobilidade diária dos 
moradores/comerciantes durante a fase 
de obras

1) Apresentação e discussão do projeto e seus impactos com a 
comunidade por meio de ações de mobilização e divulgação dos 
benefícios, antes e durante as intervenções, através de panfl etos, 
cartilhas, carro de som, faixas, visitas domiciliares e reuniões 
comunitárias
2) Criação de Comissão de Acompanhamento da Obra
3) Implantação de sinalização adequada

X

Insatisfação da comunidade pela não 
implantação ou ampliação de rede coletora 
de esgoto em áreas de risco, ou ambien-
talmente protegidas, ou que demandam a 
implantação prévia de infraestrutura míni-
ma por parte de outros órgãos governa-
mentais, para possibilitar o funcionamen-
to adequado de rede coletora de esgoto

Articulação com outros órgãos governamentais para discussão 
e viabilização das ações necessárias à implantação das redes 
coletoras de esgoto

X

Sazonalidade populacional com incremen-
to de pessoas do sexo masculino nas loca-
lidades, provocando mudanças de hábitos 
e rotinas, podendo infl uenciar, na maioria 
das vezes, negativamente nos costumes e 
nas atitudes de jovens, adultos e crianças

1) Realização de palestras na fase de diagnóstico, abordando as 
implicações potenciais desta sazonalidade populacional 
2) Levantamento de informações na fase de diagnóstico visando 
à proposição de ações na fase de obras, como palestras com temas 
específi cos relacionados a DST, reuniões e parcerias com órgãos 
de saúde

X X X
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Impactos sociais negativos

Aspecto Impactos potenciais Medidas potencializadoras

Fases do empreendimento

El
ab

or
aç

ão
do

 p
ro

je
to

Ex
ec

uç
ão

da
 o

br
a

T
ér

m
in

o
da

 o
br

a

Habitação Desapropriação, reassentamento e/ou 
deslocamento físico e econômico

A equipe social faz o contato com os  proprietários e busca 
soluções em comum acordo que tragam menores desconfortos 
e prejuízos fi nanceiros. 

X X

Saúde e segu-
rança

Desconforto com o ruído causado 
pelas máquinas durante o período das 
escavações

Utilização de abafadores de ruídos nas máquinas X

Desconforto e acidentes com as deto-
nações

Realização de pesquisa através de visita domiciliar para 
caracterizar as famílias da área de abrangência, identifi cando 
e quantifi cando crianças, animais, idosos, portadores de defi -
ciências e veículos. As informações sobre a execução do serviço 
são passadas às famílias, bem como a órgãos públicos, visando à 
segurança de rodovias e apoio nas interdições de vias. Durante 
a detonação, a equipe social acompanha a evacuação das resi-
dências situadas nas áreas consideradas de risco, encaminhando 
as pessoas para áreas seguras, garantindo o deslocamento de 
pessoas com difi culdade de locomoção 

X

Risco de acidentes com crianças, 
idosos, animais transeuntes, bicicletas, 
etc.   

1) Realização de reuniões de sensibilização e visitas domi-
ciliares alertando sobre os possíveis riscos e as formas de 
prevenção que deverão ser adotadas
2) Implantação de placas de sinalização com informações de 
orientação
*Isolamento de áreas, quando necessário

X X

Transtornos à comunidade pela poeira 
gerada pela obra, podendo gerar pro-
blemas de saúde

1) Distribuição das frentes de serviço de forma a reduzir ao má-
ximo os transtornos causados, agilizando a fi nalização do serviço
2) Umedecimento de ruas sem calçamento, evitando a geração 
de poeira

X

Pavimentação 
de ruas

Difi culdade na compactação de solo 
nos casos de recomposição da pavi-
mentação, com a criação de desníveis 
nas ruas (valas)

Articulação com as prefeituras para celebração de convênio 
referente à recomposição do pavimento, dado que as mesmas 
possuem conhecimento técnico, estrutura própria e/ou contra-
tos para execução rotineira de serviços de pavimentação de vias 

X

Mobilização de colaboradores e comunidade para limpeza do rio Joanes
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GESTÃO
AMBIENTAL

Estação de condicionamento prévio da Boca do Rio, em Salvador
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4. GESTÃO AMBIENTAL [ TEMA MATERIAL]

A política ambiental da Embasa, 
definida em 1998, revisada em 2009, 
disponível no sítio da companhia na 
internet, apresenta compromissos 
ambientais básicos que norteiam as 
ações da empresa em todos os níveis 
e estabelecem as diretrizes para a 
gestão ambiental. 

A gestão ambiental na Embasa é 
coordenada pela Superintendência 
de Meio Ambiente e Responsabili-
dade Social, que se reúne mensal-
mente com os gestores das áreas de 
Meio Ambiente e Responsabilidade 
Social para coordenação e acompa-
nhamento das atividades, avaliação 
da implementação da política am-
biental e tomada de decisão. O su-
perintendente de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social coordena a 
Comissão Técnica de Garantia Am-
biental (CTGA), comissão criada em 
1998 e composta de representantes 
de todas as diretorias da empresa. A 
criação desta comissão e a aprovação 
de sua composição multidisciplinar 
é um ato da diretoria executiva da 
Embasa, registrado em cartório. A 
CTGA também se reúne mensal-
mente para discutir e refletir sobre 
a gestão ambiental da Embasa e so-
bre a disseminação dos princípios 
socioambientais na empresa, sendo 
suas considerações e decisões regis-
tradas em ata. Compete ainda ao su-
perintendente de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social apresentar 
e discutir os dados de desempenho 
socioambiental ao diretor-técnico e 
de Sustentabilidade, que os reporta 
à alta administração na reunião se-
manal da diretoria executiva.

Visando à efetiva incorporação 
das premissas socioambientais nas 
atividades operacionais, foram cria-

dos, a partir do ano 2000, comitês 
de gestão ambiental (CGAs) em 
cada unidade regional da empresa, 
sendo que o coordenador de cada 
comitê participa das reuniões men-
sais da CTGA. Atuando também no 
âmbito da administração descen-
tralizada, foram criadas, no final de 
2011, unidades socioambientais em 
cada uma das três diretorias de ope-
ração e expansão da Embasa; estas 
unidades coordenam os trabalhos 
e projetos sociais e ambientais das 
unidades regionais, bem como das 
obras de implantação e ampliação 
dos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, 
consolidando as informações e indi-
cadores socioambientais da respec-
tiva diretoria.

Para o controle e a avaliação do 
desempenho socioambiental da em-
presa, foram definidos, em 2012, 
quatro indicadores corporativos de 
desempenho no âmbito das  ações 
estruturantes do  planejamento es-
tratégico e que serão inseridos no 
painel de indicadores da diretoria 
executiva à medida que os objetivos 
estratégicos, aos quais os mesmos 
estão vinculados, sejam alcançados 
(ver parágrafos seguintes). 

4.1. Indicadores ambientais

 GRI EN26 O ano de 2012 foi 
marcado pelo início de uma nova 
etapa do planejamento estratégico 
da Embasa, referente ao período 
2012-2015. Nesse novo ciclo foi 

definido um conjunto de objetivos 
estratégicos necessários para a con-
dução da Embasa rumo à sua visão 
de futuro, qual seja a universaliza-
ção dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário 
na sua área de atuação de modo 
sustentável. Dentre esses objetivos, 
dois tratam especificamente de 
questões ambientais, o primeiro, 

Oficina de permacultura para estudantes do ensino público fundamental
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“Promover a preservação do meio 
ambiente e a valorização da água”, 
e o segundo, “Incorporar a respon-
sabilidade socioambiental aos pro-
cessos”; um terceiro aborda o tema 
da sustentabilidade, “Desenvolver 
a cultura da sustentabilidade”.

Como forma de mensurar o de-
sempenho no alcance dos objetivos 
estratégicos, foram definidos in-
dicadores estratégicos com metas 
associadas. Esse processo resultou 
na criação dos seguintes indicado-
res socioambientais: “Indicador de 
mitigação de impactos ambientais”, 
que representa o percentual dos 
impactos ambientais associados às 
atividades da Embasa que se encon-

tram gerenciados por medidas de 
controle adequadas; o “Indicador 
de cumprimento de condicionantes 
no prazo”, que afere a proporção dos 
condicionantes de licenças ambien-
tais que são cumpridos dentro do 
prazo estipulado na licença; o indi-
cador “Atendimento aos requisitos 
de responsabilidade socioambien-
tal”, que avalia o nível de atendi-
mento dos processos corporativos 
aos requisitos da responsabilidade 
socioambiental; e, por fim, o indi-
cador “Índice de mobilização para 
a mudança cultural”, que pretende 
medir o nível de mobilização inter-
na no que se refere à disseminação 
da cultura da sustentabilidade.

Os dois primeiros indicadores já 
estão sendo mensurados em fase de 
ajustes e aperfeiçoamento metodo-
lógico e seu advento inaugurou um 
período de maior controle sobre a 
gestão ambiental da empresa. Os 
outros dois, em face da prioriza-
ção das ações do  planejamento es-
tratégico, têm sua implementação 
prevista para o ano de 2013. Com 
o acompanhamento periódico da 
tendência desses indicadores, será 
possível traçar um diagnóstico di-
nâmico do desempenho socioam-
biental da Embasa, identificando 
a evolução interna dos aspectos so-
cioambientais, os passivos de gestão 
e as oportunidades de melhoria.

4.2. Comissão Técnica de Garantia Ambiental

A atual política estadual de meio 
ambiente (Lei nº 10.431/2006) dis-
põe que, para implementar o auto-
controle ambiental, as instituições 
públicas ou privadas devem consti-
tuir a Comissão Técnica de Garantia 
Ambiental (CTGA), “com o objetivo 
de coordenar, executar, acompanhar, 
avaliar e pronunciarem-se sobre os 
programas, planos, projetos, empreen-
dimentos e atividades potencialmente 
degradadoras desenvolvidas no âmbito 
de sua área de atuação”.

A CTGA da Embasa teve sua com-
posição reformulada no ano de 2012, 
de modo a estar em sincronia com a 

nova estrutura organizacional adota-
da pela Embasa no final de 2011. Des-
sa forma, foi garantida a manutenção 
da representatividade da CTGA, sen-
do composta por membros de todas 
as diretorias da empresa, em propor-
ções equivalentes à afinidade de cada 
uma à questão ambiental. 

Atualmente, a CTGA possui 21 
membros que se reúnem mensal-
mente ou quando convocados em 
caráter emergencial. Além de seus 
membros, as reuniões da CTGA 
também contam com a participação 
dos representantes dos comitês de 
gestão ambiental (CGAs) criados 

nas unidades regionais.
Os CGAs são os responsáveis diretos 

pela aplicação da política ambiental da 
empresa nos mais distantes recantos 
do estado, obtendo agilidade e preste-
za na implantação da política ambien-
tal. Esses comitês têm como objetivos 
acompanhar e fiscalizar o cumprimen-
to das condicionantes das licenças 
ambientais e o desempenho ambiental 
da empresa, implementar e monitorar 
projetos e programas ambientais, atuar 
como agentes multiplicadores em edu-
cação ambiental e propor ações que 
minimizem os impactos resultantes 
das obras e da operação dos sistemas.

Barragem de Cristalândia
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4.3. Colegiados ambientais

A política nacional de recursos hídricos (Lei Federal nº 
9.433/1997) tem como um de seus fundamentos a gestão 
descentralizada dos recursos hídricos, a partir da arti-
culação entre poder público, comunidades e usuários. A 
Embasa, ciente de sua responsabilidade como importan-
te usuário de recursos hídricos no âmbito do estado da 
Bahia, além de seu protagonismo na execução da política 
estadual de saneamento básico, se faz representada em to-
dos os 13 comitês de bacia hidrográfica instituídos em sua 
área de atuação. Essa ampla participação visa a integrar 

as políticas de gestão de recursos hídricos e conservação 
ambiental com a universalização do acesso aos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Além da participação nos comitês de bacia hidrográfi-
ca, a Embasa é membro titular de 18 conselhos gestores 
de unidades de conservação em todo o estado da Bahia, 
integrando ainda diversas câmaras técnicas vinculadas 
a estes colegiados e que versam sobre temas relativos 
não só a recursos hídricos e saneamento básico, mas a 
aspectos ambientais de forma geral. 

4.4. Água [ TEMA MATERIAL]

 GRI EN8 Desde 2010, a Embasa vem mensuran-
do este indicador, visando a avaliar tendências para o 
cumprimento da meta de universalização dos serviços 
de abastecimento de água. Com o novo ciclo de plane-
jamento, todos os esforços na busca da universalização 
devem incorporar os aspectos da sustentabilidade.

   GRI EN10, EN21 e EN26 No processo de tratamento 
de água, captada de mananciais superficiais, a lavagem 
dos filtros das ETAs é um passo importante para garan-
tir a qualidade da água tratada.

A retirada das impurezas presentes na água bruta, após 
as etapas de coagulação, floculação, decantação e filtra-
ção adiciona partículas aos filtros, que precisam ser re-
movidas para garantir a contínua qualidade do processo. 
Esta remoção é feita por meio da lavagem dos filtros, ou 
por descargas de fundo dos demais equipamentos, com o 
consequente descarte da água utilizada nestes processos 
de limpeza. Este volume de água descartado correspon-
deu, em 2012, a 5,26% do volume de água captada.

Para redução deste impacto, a Embasa tem imple-
mentado sistemas de reaproveitamento que permitem 
que a água utilizada para lavar os filtros retorne ao sis-
tema para ser tratada novamente. Em 2011, o reapro-
veitamento foi consolidado em 60 ETAs, de um total 
de 320, o que representou 18,7% das unidades então em 
operação. Atualmente, esse processo é realizado em 92 
ETAs das 336 existentes, perfazendo um percentual de 
27,38%. Em relação aos volumes gastos com lavagem 
de filtros e descargas, os mesmos foram de aproxima-

damente 38 milhões de metros cúbicos de água, com 
mais de seis milhões reaproveitados, significando 18% 
da água utilizada nesta operação. Em relação ao volume 
captado, que foi de 725.720.561 m³ em 2012, o volume 
reaproveitado representou 0,95%. 

 Quadro nº 40 – Volume captado (m3)

ANO
VOLUME CAPTADO (m3)

SUBTERRÂNEA SUPERFICIAL TOTAL

2009 67.910.248 631.588.700 699.498.948

2010 67.219.035 635.846.268 703.065.303

2011 68.171.577 639.235.952 707.407.529

2012 73.429.297 652.291.264 725.720.561

 Gráfico nº 40 – ETAs com sistema 
de reaproveitamento de água

 Quadro nº 41 – Volume de água de reaproveitamento (m3)

DIRETORIA
VOLUME DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (m³)

VOLUME DE ÁGUA DE 
LAVAGENS E DESCARGAS

VOLUME REAPROVEITADO
PERCENTUAL DE 

REAPROVEITAMENTO

METROPOLITANA 18.426.550,57 34.018 0,18

NORTE 8.753.208,00 961.332 10,98

SUL 11.002.381,00 5.887.232 53,51

TOTAL 38.182.139,57 6.882.582,00 18,03
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4.5.  Biodiversidade [ TEMA MATERIAL]

 GRI EN13 Os corpos d’água são profundamente in-
fluenciados pelo meio terrestre que os circunda. A exis-
tência de áreas degradadas e desprovidas de vegetação 
no entorno das nascentes, rios e reservatórios ocasiona 
uma série de impactos negativos à qualidade e disponi-
bilidade hídricas, tornando o meio aquático vulnerável 
a fontes de contaminação e ao assoreamento. 

A vegetação que se desenvolve no entorno dos corpos 
d’água – chamada de mata ciliar – desempenha papel 
fundamental não só na conservação da água, como tam-
bém na proteção da biodiversidade, uma vez que funcio-
na como local de abrigo e alimentação de animais silves-
tres, além de tornar possível a conexão biológica entre 
remanescentes florestais existentes na bacia hidrográfica. 

Ciente dessa relação intrínseca entre água e vegetação, 
a Embasa mantém um eixo de atuação na reabilitação 
de matas ciliares em mananciais utilizados para abas-
tecimento humano, adotando técnicas e modelos de in-
tervenção adequados a cada situação e buscando sempre 
introduzir a maior diversidade de espécies possível.

Em 2012, foi dada continuidade aos projetos de re-
cuperação de matas ciliares do rio Jacuípe, no municí-
pio de Morro do Chapéu, e do rio da Prata, em Seabra, 
ambos mananciais de abastecimento humano despro-
vidos de matas ciliares nos trechos selecionados para 
intervenção. Em cada caso foram implantados oito hec-

tares de vegetação nativa, distribuídos pela área de pre-
servação permanente desses rios. Destaca-se também 
o plantio de mais de 500 mudas de espécies nativas da 
mata atlântica – como pau-brasil, jacarandá, cedro e je-
quitibá – no setor militar urbano, em Salvador, em uma 
parceria com o Exército Brasileiro e escolas do ensino 
fundamental da cidade, como parte das comemorações 
do dia do meio ambiente.

Matas ciliares do rio da Dona
Desde 2007, a Embasa promove a reabilitação das ma-

tas ciliares do reservatório da barragem do rio da Dona, 
no município de Santo Antônio de Jesus. Em 2012, 
foi finalizada a 2ª etapa desse projeto, contemplando o 
plantio de mais de 30 mil mudas de espécies nativas e 
frutíferas, somando-se às mais de 40 mil mudas planta-
das na fase anterior. Ao final de 2012, foram recupera-
dos 66 hectares de matas ciliares nesse manancial, tota-
lizando um investimento acumulado de R$ 916.709,84. 
Cerca de dois terços de todo o perímetro do reservatório 
tiveram sua área de preservação permanente reabilitada. 
Em paralelo aos serviços de plantio, foram desenvolvi-
das, em 2012, mais de 40 ações de educação ambiental 
com a comunidade da região, além de ações de sensibi-
lização dos proprietários das áreas beneficiadas, visando 
à continuidade dos cuidados de manutenção do plantio.

4.6. Resíduos sólidos

 GRI EN22 Após a reestruturação organizacional 
ocorrida em 2011 e o início do novo ciclo do  planeja-
mento estratégico (2012-2015), o gerenciamento de re-
síduos sólidos iniciado em 2011 está sendo rediscutido 
e as ações práticas em relação aos resíduos sólidos têm 

sido focadas na reciclagem, que vem sendo feita pela 
venda de materiais a empresas recicladoras, pela doação 
a cooperativas de catadores e também pela devolução 
aos fornecedores. Também são desenvolvidas algumas 
práticas visando à redução e ao reuso de alguns resí-

 Quadro nº 42 – Disposição final de resíduos

RESÍDUO CLASSE TOTAL DISPOSIÇÃO FINAL
Lodo de ETAS Não perigoso 297,18 t Aterro sanitário
Lodo de ETEs e ECP Não perigoso 2.532.265,79 m³ Aterro sanitário; aterro controlado
Resíduo comum de elevatórias, ETE. Não perigoso 566,3 t Aterro sanitário
Areia Não perigoso 2.542,7 t Aterro sanitário
Resíduos de produtos químicos (borra de cal) Não perigoso 215,35 t Reciclagem
Embalagem (prod. químicos) Não perigoso 4,89 t Retorno ao fornecedor
Plásticos Não perigoso 7,14 t Reciclagem
Metais Não perigoso 5,31 t Reciclagem
Vidros Não perigoso 106,5 kg Reciclagem
Lâmpada fl uorescente Perigoso 843 un Descontaminação
Pilhas e baterias Perigoso 121 un Retorno ao fornecedor
Pneus Não perigoso 38 un. Retorno ao fornecedor
Cartucho de impressora Não perigoso 950 un. Reuso e reciclagem
Papel Não perigoso 15,56 t Reciclagem
Papelão Não perigoso 2,29 t Reciclagem
Outros Não perigoso 2,45 t Reciclagem
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duos, como, por exemplo, a fabricação de blocos a partir 
dos resíduos de cal, que são utilizados internamente na 
construção de muros, meio-fios e estruturas similares; a 
substituição gradual do sulfato de alumínio sólido pela 
sua forma líquida nas ETAs, o que, neste caso, elimina 
completamente a geração de resíduo, e também da cal 
clorada pelo dicloroisocianurato de sódio na desinfec-
ção da água, com a redução significativa da geração de 
resíduo; a ampla reutilização de papel A4 em todas as 
áreas administrativas (impressão dos dois lados da folha, 
confecção de blocos); e a redução do uso de copos des-
cartáveis substituídos por copos, canecas e garrafinhas 
de uso pessoal, distribuídos em campanhas internas. 
O controle e a mensuração dos resíduos gerados pela 
empresa ainda não estão integralmente sistematizados, 
mas apresenta-se abaixo um quadro dos materiais cuja 
destinação foi registrada. 

Produtos e serviços

 GRI EN26 As iniciativas para mitigação de impactos 
dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário iniciam-se na fase de concepção dos projetos. 

Todos os projetos são elaborados considerando-se seus 
aspectos socioambientais. 

Os estudos de concepção e viabilidade abrangem não 
só os aspectos técnicos e econômicos, mas também os 
aspectos socioambientais. Em relação aos sistemas em 
operação, os mesmos são alvo de melhorias operacio-
nais, a exemplo dos sistemas de reaproveitamento de 
água de lavagem de filtros e decantadores nas estações 
de tratamento de água, relatados no subitem “Água”, 
bem como outras práticas referenciadas ao longo deste 
relatório pelo código “EN26”. 

As iniciativas para redução dos impactos ambientais 
negativos e aumento dos positivos, relativas à concep-
ção, implantação e operação dos serviços de saneamen-
to, vêm sendo potencializadas desde a consolidação da 
reestruturação organizacional da empresa, com a cria-
ção da diretoria Técnica e de Sustentabilidade. Esta di-
retoria congrega as áreas de projetos, meio ambiente e 
suporte técnico e, dentre outras atribuições, prospecta 
novas tecnologias em água e esgoto, levando em consi-
deração não só os aspectos técnicos, mas também seus 
impactos ambientais. Em reforço a estas atribuições, o 
atual ciclo do  planejamento estratégico tornou explícita 
a incorporação dos requisitos de responsabilidade so-
cioambiental a todos os processos corporativos, o que 
permitirá, ainda no curto prazo, a ampliação das inicia-
tivas de mitigação e de potencialização de impactos.

Transporte
GRI EN29 A Embasa vem implantando, em nível ex-

perimental, nas estações de tratamento de água e nos 
escritórios locais, a análise bacteriológica através do 
método do substrato cromogênico, em substituição à 
técnica de membrana filtrante. Tal iniciativa tem con-
tribuído consideravelmente com a redução do transpor-
te rodoviário de amostras para análise nos laboratórios 
regionais, os únicos que realizavam a técnica de mem-
brana filtrante. Como resultado desta iniciativa, em 
2012 houve redução de 189.540 km em roteiros percor-
ridos pelos carros de coleta de amostras em relação ao 
ano de 2011. Esta iniciativa, além da redução de custos 
com transporte, minimiza os impactos ambientais pro-
vocados pelo uso de combustíveis fósseis, quais sejam: 
consumo de fonte não renovável, emissão de gases de 
efeito estufa (CO/CO2), destruição da camada de ozô-
nio, emissões de NOx e SOx.

 Quadro nº 43 – Transporte rodoviário 
de amostras da diretoria Norte

2010 2011 2012
Quilometragem 
percorrida (km) 2.774.112 1.788.864 1.599.324

Redução de quilome-
tragem (km) - 985.248 189.540

Redução km total (%) - 35,5 10,6

Construção de muro com blocos produzidos com resíduo de cal
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PARÂMETROS
DO RELATÓRIO

Evento de contratualização com os gestores do Planejamento Estratégico 2012-2015
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5. PARÂMETROS DO RELATÓRIO 
Para ler esse relatório, elaborado 

com base na matriz de materialidade 
da Embasa e estruturado com foco 
na visão da empresa, em atendimen-
to aos princípios da GRI, esta edição 
tem como tema: Universalização: 
em busca de novas conquistas, tra-
balhado intensamente durante o ano 
de 2012 em toda a organização, cul-
minando como título do encontro 
do final do ano, quando são mostra-
dos os resultados empresariais para 
as partes interessadas. Essa inicia-
tiva tem o propósito de confirmar o 
alinhamento dos desafios de forma 
orientada para a estratégia, além de 
motivar a força de trabalho para os 
desafios da sustentabilidade.

   GRI 3.1, 3.2 e 3.3 Este é o quar-
to Relatório Anual de Sustentabili-
dade e engloba o período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2012. 
Esse relato está de acordo com as di-
retrizes da Global Reporting Initiative 
(GRI), versão G3. Esta edição abor-
da os resultados do ano de 2012 e, 
quando aplicável, são apresentados 
os resultados de 2010 e 2011.

O presente documento reúne e 
torna públicas informações refe-
rentes às operações nas 19 unidades 
regionais, incluindo os escritórios 

existentes em todos as localidades 
onde a Embasa atua. 

  GRI 3.5 e 3.7 A metodologia de 
definição do escopo do relatório foi 
a mesma adotada nos anos anterio-
res e conta com a condução do gru-
po de trabalho para a elaboração e 
avaliação de relatórios de sustenta-
bilidade e do processo de relato. 

O GT é composto por repre-
sentantes de todas as diretorias e 
que são responsáveis por colher as 
informações, analisar e compilar 
os dados, além de diagramar o do-
cumento final, contando, para isso, 
com os grupos setoriais de susten-
tabilidade (ambiental, social inter-
no, sociedade, econômico e de  res-
ponsabilidade do produto) e com o 
apoio da assessoria de comunicação 
da Embasa. 

Como aconteceram evoluções no 
processo de relato, refletindo no 
amadurecimento no contexto da 
gestão da sustentabilidade para a 
organização, o GT contribuiu com 
o alinhamento conceitual dos temas 
do relatório e a busca de sua valida-
ção com a diretoria. Outra atribui-
ção de destaque do GT consiste na 
análise das informações publicadas 
no relato para, posteriormente, pro-

mover o desenvolvimento de ações 
de melhoria de gestão da empresa. 
Com esse propósito, será construí-
do, em 2013, um Painel de Desafios 
de Sustentabilidade – PDS, funda-
mentado na materialidade, sugerida 
pelas partes interessadas, de forma 
a contemplar indicadores e metas 
que direcionem a empresa no cami-
nho da gestão da sustentabilidade 
por sua implementação em todas as 
áreas da empresa.

Dentre as oportunidades de me-
lhorias apontadas pelo GT, merece 
ainda destaque o desenvolvimento 
de um plano de comunicação para 
a gestão da sustentabilidade, in-
cluindo a divulgação do relatório de 
sustentabilidade, o aprimoramento 
do processo de  engajamento com as 
partes interessadas e a promoção da 
cultura da sustentabilidade. 

   GRI 3.10, 3.11 e 3.18 O refle-
xo dessa atuação começa a alterar 
o escopo desse relato no aspecto de 
combate à seca que, em 2012, moti-
vou o fortalecimento da atuação da 
Embasa com a aplicação de recursos 
para construção de empreendimen-
tos visando a atenuar os efeitos des-
se fenômeno na área de atuação no 
estado da Bahia. 

Equipe de trabalho para formulação do Relatório de Sustentabilidade 2012
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A maneira de apresentação dos capí-
tulos do relatório orienta o leitor quan-
to ao posicionamento e resultados al-
cançados pela Embasa nos últimos três 
meses, através de suas descrições nos 
capítulos que falam da gestão empre-
sarial, ambiental e social. O perfil da 
organização antecede estes capítulos e 
nele estão definidas a área de atuação 
e as informações que caracterizam a 
Embasa. O capítulo da gestão em-
presarial apresenta o novo modelo da 
gestão estratégica da organização, dos 
desempenhos econômico-financeiro, 
operacional e de expansão, eviden-
ciando o compromisso de alcançar re-
sultados para a eficiência operacional.

Como nas versões anteriores, o 
presente relatório também atende 
aos princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas, representados no 
índice de indicadores. Da mesma 
forma estão apresentados os Objeti-
vos do Milênio, por projetos e pro-

gramas expressando o compromisso 
da empresa com a sustentabilidade.

Autodeclaração
As informações do Relatório de 

Sustentabilidade 2012 foram veri-
ficadas internamente pelo GT de 
Sustentabilidade, constatando ade-
rência à metodologia GRI no que se 
refere às informações sobre itens de 
perfil, forma de gestão e desempe-
nho, resultando na autodeclaração 
de nível de aplicação B. Para essa 
avaliação, o GT contou com o Re-
latório de Análise de Falhas (Gap 
Analysis) do Relatório de Sustenta-
bilidade 2011, realizada pela equipe 
da Conestoga Rovers e Associados 
Engenharia Ltda (CRA), através de 
comparação entre o conteúdo e os 
requisitos exigidos para o relatório 
analisado com base nas diretrizes 
GRI G3. Com base nesse estudo, a 
equipe da Embasa providenciou as 

complementações necessárias para a 
busca do nível B. As oportunidades 
de melhoria apontadas no relatório 
da CRA também contribuíram para 
a elaboração do Painel de Desafios 
da Sustentabilidade a ser imple-
mentado a partir de 2013.

O relatório de 2012 classifica-se no 
nível de aplicação B da GRI, contem-
plando o relato de todos os itens de 
perfil, bem como a descrição sobre 
a forma dos aspectos recomendados 
pela GRI, e as informações de 48 indi-
cadores de desempenho, além de se-
guir o princípio de materialidade, re-
sultando no aprimoramento do relato 
dessa edição e, consequentemente, 
contribuindo com a melhoria dessas 
práticas com foco na sustentabilida-
de. O relatório completo está disponí-
vel em www.embasa.ba.gov.br.

  GRI 3.4 e 3.5 Esta edição se des-
tina a todas as partes interessadas da 
Embasa e outros que tiverem interes-

 Figura nº 09 – Gráfico de aplicação de nível do GRI
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se na estratégia de negócio com foco na sustentabilidade. 
Nosso desejo é que esse relatório seja um documento in-
formativo e que possibilite a interação entre os públicos 

interessados nos propósitos dessa organização.
Para informações sobre esse processo de relato da sus-

tentabilidade, contate: lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br.

5.1. Matriz de materialidade 

     GRI 3.6, 3.7, 4.15, 4.16 e 4.17 Essa edição teve 
como destaque os temas materiais evidenciando o po-
sicionamento e os resultados da empresa referentes às 
demandas apontadas por suas partes interessadas em re-
lação aos desafios apontados na matriz de materialida-
de. A forma de  engajamento com as partes interessadas 
foi mencionada no item 3.1 deste relatório.

Os temas materiais identificados constam de uma lista-
gem inicial que permanece desde a primeira matriz de ma-
terialidade, que em 2012 contemplou novos desafios apon-
tados em pesquisa para esse fim, conforme figura a seguir. 

Para maiores informações de sustentabilidade, acesse 
o endereço eletrônico: www.embasa.ba.gov.br e entre 
em contato por meio do canal “ Fale conosco”.

 Figura nº 10 – Matriz de materialidade

5.2. Indicadores da GRI

 Quadro nº 44 – Indicador GRI

  GRI 3.12    INDICADOR GRI OBSERVAÇÕES 
ASPECTO: ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1 Declaração do presidente

1.2 Principais impactos, riscos e oportunidades Ao longo de todo o relatório

ASPECTO: PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1 Nome da organização

2.2 Principais marcas, produtos e serviços

2.3 Estrutura operacional da organização

2.4 Localização da organização

2.5 país em que a Organização opera

2.6 Tipo e natureza jurídica da organização

2.7 Mercado atendido

2.8 Porte da organização
2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relató-
rio referentes a porte, estrutura ou participação acionária
2.10 Prêmios recebidos no período coberto do relatório

ASPECTO: PERFIL DO RELATÓRIO

3.1 Período coberto pelo relatório

3.2 Data do relatório anterior
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  GRI 3.12    INDICADOR GRI OBSERVAÇÕES 
3.3 Ciclo de emissão de relatórios

3.4 Dados para contatos/sugestão

ASPECTO: ESCOPO E LIMITE DO RELATÓRIO

3.5 Processo de defi nição do conteúdo

3.6 Limites do relatório

3.7 Limitações específi cas quanto ao escopo ou limite do relatório
3.8 Base para elaboração do relatório no que se refere a joint 
ventures, subsidiárias, instalações, etc. A Embasa não tem subsidiária

3.9 Técnicas de medição, dados e bases de cálculos
3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e suas razões
3.11 Mudança no escopo, limite e medição

3.12 Quadro de localização dos indicadores GRI

ASPECTO: VERIFICAÇÃO

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verifi cação externa Não se aplica

ASPECTO: GOVERNANÇA

4.1 Estrutura e governança da organização

4.2 Presidente do Conselho de Administração
4.3 Declaração do nº de membros independentes e não executi-
vos no mais alto órgão de governança
4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados deem suges-
tão ao mais alto órgão de governança
4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto 
órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos e o 
desempenho da organização
4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para 
assegurar que confl itos de interesse sejam evitados
4.7 Processo para determinação das qualifi cações e conhecimen-
to dos membros do mais alto órgão de governança
4.8 Declaração de missão e valores, códigos de conduta e princí-
pios internos relevantes
4.9 Supervisão e identifi cação do desempenho econômico, am-
biental e social do Conselho de Administração 
ASPECTO: COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

4.13 Participação em associações A Embasa participa de organizações ligadas ao setor, tais como 
Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico

ASPECTO: ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS
4.14 Stakeholders engajados pela organização
4.15 Base para identifi cação e seleção de stakeholders com os 
quais se engajar 
4.16 Abordagens para o engajamento

4.17 Principais temas e preocupações levantados

DESEMPENHO ECONÔMICO
EC1 Valor econômico gerado e distribuído Pacto Global nº 2

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão

EC4 Ajuda fi nanceira recebida do governo
EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao 
salário mínimo local em unidades operacionais importantes
ASPECTO: PRESENÇA DE MERCADO

ASPECTO: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de 
membros de alta gerência recrutados na comunidade local, em 
unidades operacionais importantes
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  GRI 3.12    INDICADOR GRI OBSERVAÇÕES 

DESEMPENHO ECONÔMICO
ASPECTO: ENERGIA

EN4 Consumo de energia indireta
EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação 
e efi ciência
EN6 Iniciativas de mitigar impactos ambientais de produtos e 
serviços e a extensão da redução desses impactos
EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as 
reduções obtidas
ASPECTO: ÁGUA

EN8 Consumo de água

ASPECTO: BIODIVERSIDADE

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

EN13 Habitats protegidos ou restaurados
EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para ges-
tão de impactos na biodiversidade.
ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

EN21 Descarte total de água

EN22 Destinação de resíduos

ASPECTOS: PRODUTOS E SERVIÇOS

EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientais

EN27 Produtos e embalagens recuperadas Não aplicável devido à atividade exercida pela Embasa.
EN29 Impactos ambientais signifi cativos do transporte de 
produtos e outros bens materiais utilizados nas operações da 
organização, bem como transporte de trabalhadores.
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, 
por tipo

DESEMPENHO REFERENTE A PRÁTICAS TRABALHISTAS E DE TRABALHO DECENTE
ASPECTO: EMPREGO
LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região
LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por 
faixa etária, gênero e região
LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de 
meio período, discriminados pelas principais operações

Pacto Global nº 6

ASPECTO: RELAÇÃO ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA
LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de nego-
ciação coletiva Pacto Global nº 1 e 3

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA
LA5 Prazo mínimo para notifi cação com antecedência referente 
a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está 
especifi cado em acordos de negociação coletiva
LA6 Percentual de empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por 
trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento 
sobre programas de segurança e saúde ocupacional

Pacto Global nº 1

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, ab-
senteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região Pacto Global nº 1

LA8 Programas de prevenção, treinamento, aconselhamento, 
prevenção e controle de risco em andamento para dar assistên-
cia a empregados, seus familiares ou membros da comunidade 
com relação a doenças graves

Pacto Global nº 1

LA9 Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos 
formais com sindicatos
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  GRI 3.12    INDICADOR GRI OBSERVAÇÕES 
ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

LA10 Horas de treinamento

ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem 
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fi m da carreira
LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira
LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança 
corporativa e discriminação de empregados por categoria, de 
acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores 
de diversidade

Pacto Global nº 1 e 6

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional Pacto Global nº 1 e 6

DIREITOS HUMANOS
ASPECTO: INVESTIMENTOS E PROCESSOS DE COMPRA
HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos sig-
nifi 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 cláusulas referentes aos  direitos humanos.

ASPECTO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos 
que foram submetidos a avaliações referentes a direitos huma-
nos e as medidas tomadas
HR3 Total de horas de treinamento para empregados em polí-
ticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo o percentual de empre-
gados que recebeu treinamento
HR5 Operações identifi cadas em que o direito de exercer a li-
berdade de associação e negociação coletiva pode estar correndo 
risco signifi cativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito

 Pacto Global nº 1 e 3

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL
HR6 Operações identifi cadas como de risco signifi cativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para con-
tribuir para a abolição do trabalho infantil

 Pacto Global nº 1 e 5

ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO
HR7 Operações identifi cadas como de risco signifi cativo à ocor-
rência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas 
tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado 
ou análogo ao escravo

 Pacto Global nº 1, 2 e 4

HR8 Percentual do pessoal de segurança submetido a treina-
mento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a 
aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações
HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos 
indígenas e medidas tomadas 

DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE À SOCIEDADE
ASPECTO: COMUNIDADE
SO1 Natureza, escopo e efi cácia de quaisquer programas e práti-
cas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunida-
des, incluindo a entrada, operação e saída

 Pacto Global nº 1, 7, 8 e 9

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na 
elaboração de políticas públicas e lobbies

A Embasa atua em consonância com as políticas e ob-
jetivos de sustentabilidade ambiental e com as políticas 
públicas ligadas ao tema. Participa ativamente do Siste-
ma Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em todas as instâncias, tendo representação em 
câmaras técnicas, comitês e subcomitês de bacias hidrográ-
fi cas do estado da Bahia.

SO6 Valor total de contribuições fi nanceiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, discri-
minadas por país

A Embasa não adota esta prática 
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  GRI 3.12    INDICADOR GRI OBSERVAÇÕES 
SO8 Valor monetário de multas signifi cativas e número total de 
sanções não monetárias resultantes da não conformidade com 
leis e regulamentos

DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE À RESPONSABILIDADE DO PRODUTO
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que medem essa satisfação
ASPECTO: COMUNICAÇÃO DE MARKETING
PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo publici-
dade, promoção e patrocínio

A Embasa não possui legislação interna, ela segue as leis 
federais, estaduais e municipais.

PR7 Número total de casos de não conformidade com regu-
lamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado

Não há registros de solicitações negadas por inconformi-
dade.

5.3. Princípios do Pacto Global

 Quadro nº 45 – Princípios do Pacto Global

Localização dos princípios do Pacto Global

DIREITOS HUMANOS

1. Respeitar e proteger os direitos humanos

2. Impedir a violação de direitos humanos

DIREITOS DO TRABALHO

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho

4. Abolir o trabalho forçado

5. Abolir o trabalho infantil

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho

PROTEÇÃO AMBIENTAL

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafi os ambientais

8. Promover a responsabilidade ambiental

9. Desenvolver tecnologias que não agridam o meio ambiente
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5.4. Localizador de indicadores da GRI por página
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5.6. Balanço Social Anual/2012

 Quadro nº 46 – Balanço social

Empresa: Embasa  GRI EN30
1 – Base de cálculo 2012 Valor (mil reais) 2011 Valor (mil reais)
Receita líquida (RL) 2.376.543 1.874.741
Resultado operacional (RO) 124.819 96.794
Folha de pagamento bruta (FPB) 340.253 294.472
2 – Indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 27.949 8,21% 1,18% 17.155 5,83% 0,92%
Encargos sociais compulsórios 97.292 28,59% 4,09% 87.335 29,66% 4,66%
Previdência privada 13.030 3,83% 0,55% 12.063 4,10% 0,64%
Saúde 30.638 9,00% 1,29% 29.720 10,09% 1,59%
Segurança e saúde no trabalho 1.767 0,52% 0,07% 2.048 0,70% 0,11%
Educação 520 0,15% 0,02% 643 0,22% 0,03%
Cultura 61 0,02% 0,00% 8 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profi ssional 712 0,21% 0,03% 1.315 0,45% 0,07%
Assistência social 8.227 2,42% 0,35% 5.283 1,79% 0,28%
Participação nos lucros ou resultados 27.849 8,18% 1,17% 20.362 6,91% 1,09%
Outros 1.970 0,58% 0,08% 1.621 0,55% 0,09%
Eventos técnicos e sociais internos 2.134 0,63% 0,09% - - -
Total – Indicadores sociais internos 212.149 62,35% 8,93% 177.553 60,30% 9,47%
3 – Indicadores sociais externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 0 0,00% 0,00% 385 0,40% 0,02%
Cultura 630 0,50% 0,03% 2.267 2,34% 0,12%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Esporte 2.063 1,65% 0,09% 2.056 2,12% 0,11%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 8.883 7,12% 0,37% 3.609 3,73% 0,19%
Eventos técnicos sociais externos 3.576 2,86% 0,15% - - -
Total das contribuições para a sociedade 15.152 12,14% 0,64% 8.317 8,59% 0,44%
Tributos (excluídos encargos sociais) 235.619 188,77% 9,91% 166.582 172,10% 8,89%
Total – Indicadores sociais externos 250.771 200,91% 10,55% 174.899 180,69% 9,33%
4 – Indicadores ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a 
produção/operação da empresa 1.766 1,41% 0,07% 65 0,07% 0,00%

Investimentos em programas e/ou 
projetos externos 1.683 1,35% 0,07% 6.374 6,59% 0,34%

GRI EN30 Total dos investimentos em 
meio ambiente 3.449 2,76% 0,15% 6.439 6,65% 0,34%

5 – Indicadores do corpo funcional 2012 2011
Nº de empregados(as) ao fi nal do 
período 5.107 4.681

Nº de admissões durante o período 695 921

Nº de estagiários(as) 130 119

Nº de empregados(as) acima de 45 
anos 2.681 2.449

Nº de mulheres que trabalham na 
empresa 1.377 1.275

% de cargos de chefi a ocupados por 
mulheres 28,83% 28,00%

Nº de negros(as) que trabalham na 
empresa 790 650
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% de cargos de chefi a ocupados por 
negros(as) 9,33% 9,00%

Nº de pessoas com defi ciência ou 
necessidades especiais 64 47

6 – Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2012 Metas 2013

Relação entre a maior e a menor remu-
neração na empresa 11,8 -

Número total de acidentes de trabalho 54 -

Os projetos sociais e ambientais desenvol-
vidos pela empresa foram defi nidos por:

[   ]
direção

[ x ]
direção e 
gerências

[   ]
todos(as) em-
pregados(as)

[   ]
direção

[ x ]
direção e 
gerências

[   ]
todos(as) em-
pregados(as)

Os padrões de segurança e salubri-
dade no ambiente de trabalho foram 
defi nidos por:

[ x ]
direção e 
gerências

[   ]
todos(as) em-
pregados(as)

[   ]
todos(as) + 

Cipa

[ x ]
direção e 
gerências

[   ]
todos(as) em-
pregados(as)

[   ]
todos(as) + 

Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação in-
terna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

[   ]
não se envolve

[ x ]
segue as nor-
mas da OIT

[   ]
incentiva e 

segue a OIT

[   ]
não se envol-

verá

[ x ]
seguirá as nor-
mas da OIT

[   ]
incentivará e 
seguirá a OIT

A previdência privada contempla:
[   ]

direção
[   ]

direção e 
gerências

[ x ]
todos(as) em-
pregados(as)

[   ]
direção

[   ]
direção e 
gerências

[ x ]
todos(as) em-
pregados(as)

A participação dos lucros ou resulta-
dos contempla:

[   ]
direção

[   ]
direção e 
gerências

[ x ]
todos(as) em-
pregados(as)

[   ]
direção

[   ]
direção e 
gerências

[ x ]
todos(as) em-
pregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade so-
cial e ambiental adotados pela empresa:

[   ]
não são consi-

derados

[ x ]
são sugeridos

[   ]
são exigidos

[   ]
não serão 

considerados

[ x ]
serão sugeri-

dos

[   ]
serão exigidos

Quanto à participação de emprega-
dos(as) em programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

[   ]
não se envolve

[ x ]
apoia

[   ]
organiza e 
incentiva

[   ]
não se envol-

verá

[ x ]
apoiará

[   ]
organizará e 
incentivará

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

Em 2012: 917.727 Em 2011: 737.791

Distribuição do valor adicionado 
(DVA):

29,08% governo
40,81% colaboradores(as)
16,51% terceiros
13,60% retido

30% governo
42% colaboradores(as)
18% terceiros
10% retido

7 – Outras Informações
1- Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração 
sexual de crianças ou adolescentes e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade inter-
na e externamente.
2- Com a entrada em operação integral, em 2012, do Enterprise Resource Planning – ERP, houve mudança de metodologia na 
avaliação de alguns indicadores, fato que pode prejudicar a análise da evolução nos períodos.

5.7. Informações corporativas

GRI 2.4 
Nome: Embasa
Razão social: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Natureza jurídica: Sociedade de economia mista de capital autorizado e pessoa jurídica de direito privado
Sede: 4ª Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-002

Salvador, Bahia, Brasil.
Página de internet: www.embasa.ba.gov.br
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