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Universalização: o desafio é de todos! Este foi o tema que durante o ano de 2013 norteou o 
cumprimento da missão de “Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, em cooperação com os municípios, buscando a universalização de modo 
sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do estado”. 
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GRI 1.1e 1.2 Mensagem da diretoria 
 
O Exercício de 2013 para a Embasa foi marcado por grandes desafios e conquistas. Os esforços de 
convivência com a seca na região do semiárido e o avanço do compromisso da universalização dos 
serviços públicos de saneamento básico na sua área de atuação, de forma sustentável, foram os 
principais desafios enfrentados. O êxito alcançado está fundamentado na capacidade de trabalho de 
nossos colaboradores que compartilham os valores da Empresa, permitindo a continuidade da 
prestação dos serviços em níveis de eficiência e qualidade para a população residente nos atuais 3,5 
milhões de domicílios atendidos com água tratada e 1,26 milhões de domicílios ligados à rede 
coletora de esgoto sanitário, com tratamento e disposição adequada. Os investimentos realizados a 
partir de 2007 proporcionaram a ampliação do atendimento para 926 mil novos domicílios e estendeu 
os serviços de esgotamento sanitário para mais 522 mil residências. 
 
A Embasa encerrou o exercício com a receita operacional líquida dos serviços indicando a 
continuidade do seu crescimento econômico refletido no Índice de Eficiência Operacional (IEO) que 
representa o principal direcionador da perspectiva financeira, cuja meta superou o que foi 
estabelecido pela agência reguladora Agersa.  
 
Dando prosseguimento aos investimentos previstos no Programa Água para Todos do Governo do 
Estado foram aplicados no exercício, 534 milhões de reais, dos quais 313 milhões de reais provenientes 
de recursos próprios. Com isso a Embasa potencializa seu compromisso com a expansão dos serviços 
prioritariamente para as áreas de população mais carente e de pequenas localidades do interior do 
Estado. 
 
Destacam-se os investimentos nas seguintes obras de ampliação: Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água de Salvador e Região Metropolitana, Sistema Integrado de Abastecimento de Água de 
Serrinha/Conceição do Coité, Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista, 
além dos Sistemas de Abastecimento de Água de Andorinha, Euclides da Cunha, e dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário de Salvador, Jequié e Muritiba. 
 
Os resultados confirmam que estamos no caminho certo no cumprimento da nossa missão. Para a 
Embasa, o compromisso com a sustentabilidade faz parte da sua estratégia empresarial e, por força da 
missão, a empresa acredita que a excelência do seu trabalho é indissociável da responsabilidade 
socioambiental. Assim, ao mesmo tempo em que trabalha para garantir resultados exitosos, a Embasa 
também busca alcançar impactos sociais e ambientais positivos. 
 
Dentre os mais importantes reconhecimentos obtidos no período, destacam-se o “Troféu 
Transparência” da Anefac/Fipecafi/Serasa Experian, pelo terceiro ano consecutivo, no âmbito das 
empresas de capital fechado e a escolha da Embasa como Empresa do Ano no Saneamento Ambiental, 
na categoria empresa estadual, pela revista Saneamento Ambiental. 
 
O reconhecimento expresso pelas premiações recebidas durante o ano também são uma motivação a 
mais para continuarmos a aperfeiçoar a eficiência operacional e reafirmar nosso compromisso com a 
sustentabilidade. 

 

 
 



 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa 

10 

 

PERFIL ORGANIZACIONAL 

1.1 Identidade organizacional 

GRI 2.1 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. Presta serviços de fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e disposição 
final de esgoto sanitário tendo como macro estratégia do planejamento do governo do estado: 
universalizar o acesso ao saneamento e, por consequência, reafirmar seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável. 

 
 
Quadro nº 1 – Composição dos acionistas 

Acionistas 
Quantidade de Ações 

Ordinárias % Preferenciais % Total % 

Estado da Bahia 362.146.551 99,99% 195.609.165 99,08% 557.755.716 99,67% 

Sociedade de 
Previdência 
Complementar da 
Dataprev 

- 0,00% 488.708 0,25% 488.708 0,09% 

Particulares pessoa 
jurídica 

33.333 0,01% 336.939 0,17% 370.272 0,07% 

União - 0,00% 116.878 0,06% 116.878 0,02% 

Municípios - 0,00% 275.016 0,14% 275.016 0,05% 

Dnocs – Departamento 
Nacional de Obras 
Contra a Seca 

- 0,00% 365.933 0,19% 365.933 0,07% 

Particulares 
pessoa física 

117 0,00% 174.336 0,09% 174.453 0,03% 

Outros órgãos federais - 0,00% 57.035 0,03% 57.035 0,01% 

Total 362.180.001 100,00% 197.424.010 100,00% 559.604.011 100,00% 

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R$ 3.962.000,00 
Atualizada conforme AGO/AGE 06/05/2013 VALOR NOMINAL POR AÇÃO: R$ 7,08 

Fonte: Departamento de Contabilidade/ Embasa 
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GRI 1.1 e 4.8 

Missão 

Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em cooperação 
com os municípios, buscando 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 serviços de água e de 
esgotamento sanitário de modo sustentável. 
 
Visão 2030 

Universalizar os serviços de abastecimento 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 
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Figura nº 1 – Mapa dos Municípios atendidos pela Embasa 
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1.2 Setor de saneamento  

GRI 1.1 A promoção da saúde pública depende da ampliação de investimento em saneamento básico, 
contribuindo para o desenvolvimento e redução da pobreza no país. Viver em ambiente com 
saneamento aumenta a autoestima do cidadão, desperta a cuidar do seu próprio corpo, mente, e ainda 
o estimula a cuidar 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 estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 7.217 de 21/06/2010, dá início a um 
novo cenário e traz novos desafios para os agentes institucionais que desenvolvem ações de saneamento 
básico no Brasil. 
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A regulamentação da Lei Estadual nº 11.172/08 está sendo realizada por meio de processo 
democrático, envolvendo o Conselho Estadual das Cidades da Bahia (ConCidades/BA), em especial sua 
Câmara Técnica de Saneamento, e outros conselhos estaduais, o poder público estadual, Organizações 
Não Governamentais (ONGs), entidades de trabalhadores e o setor acadêmico. A partir do trabalho 
participativo realizado por meio destas diversas representatividades que compõem o Grupo de 
Trabalho denominado GT RESAN, inclusive a Embasa. No ano de 2013 foi finalizada a minuta inicial do 
decreto e colocada em consulta pública por mais de 04 meses visando aprimoramento para sua versão 
final. As 187 contribuições recebidas foram analisadas e a minuta será validada pelo grupo de trabalho 
e ConCidades/BA para em seguida ser enviada para apreciação do governador em 2014. 
 
A política estadual de saneamento básico – Lei nº 11.172, de 01/12/2008, estimula a cooperação 
federativa por meio de convênios de cooperação para prestação de serviços públicos 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 princípios, o fortalecimento da Embasa, 
designando-a para a relevante função de executora da referida política, operacionalizada a partir do 
Programa Água para Todos (PAT), fortalecendo sua missão.  
 
Para enfrentar os desafios emergentes deste contexto, diversas ações estruturantes e projetos 
relevantes foram planejados e executados.  
 
GRI 1.1 e GRI 2.2 Os serviços prestados pela empresa estão sendo adaptados às disposições das leis, 
ficando sujeitos à regulação e à fiscalização pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia (Agersa), ver citação no item “Ambiente regulado”. 
 
Dentre os princípios fundamentais desse novo marco regulatório do saneamento básico, destaca-se, 
sem dúvida, o da universalização dos serviços, envolvendo desafios de grande importância a serem 
superados, como: a titularidade em regiões metropolitanas, a desoneração tributária (isenção do 
PIS/Cofins sobre as receitas e do ICMS sobre as contas de energia elétrica), o desenvolvimento 
tecnológico, a consolidação das questões regulatórias, a garantia do fluxo contínuo e permanente de 
investimentos para o alcance da universalização dos serviços e a instituição de mecanismos e 
instrumentos para garantir o acesso da população de baixa renda aos serviços – subsídio direto e 
outros. 
 
Outro aspecto relevante da questão a ser considerado, necessitando de novas políticas públicas 
específicas de inclusão social, é o desafio de conciliar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa 
com a modicidade tarifária e a relevância dos investimentos 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 atendimento do art. 18 da Lei nº 11.445/2007, 
a Embasa passou a registrar separadamente os custos e receitas de cada serviço nos seus respectivos 
municípios, apropriando inclusive rateios dos custos indiretos e gastos administrativos. 
 
Em relação à regularização dos contratos de concessão, merece destaque a situação do município de 
Salvador, capital do Estado. Este contrato é considerado precário porque tem prazo indeterminado, 
segundo 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 municipais nº 1.114, de 29/12/1924, e nº 1.182, de 12/05/1929. Para tanto o estado da 
Bahia e o município de Salvador, com a interveniência da Embasa, assinaram em 22 de dezembro de 
2009 convênio de cooperação entre entes federados para a gestão associada referente à prestação do 
serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário que possibilita negociar os termos 
do contrato de programa a ser celebrado entre o município e a Embasa. 
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Outro passo importante foi a aprovação do plano municipal de saneamento básico – serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário – por meio da Lei nº 7.981/2011, de 31/05/2011, 
que, além de aprová-lo, autoriza o município a celebrar contrato de programa com a Embasa, institui 
o fundo municipal de saneamento básico, ratifica o convênio de cooperação e dá outras providências. 
 
Após longo processo de discussões, foi elaborada minuta do contrato de programa, enviada para o 
gabinete da prefeitura de Salvador em 23 de junho de 2011 e, após ajustes, reenviada em 29 de 
dezembro de 2011 para ser encaminhada para consulta pública, audiência pública e posterior 
assinatura. Entretanto este processo não foi implementado, apesar das negociações terem 
prosseguido durante o ano de 2012. 
 
O ano de 2013 foi marcado por um novo contexto que alterou as bases para efetivação do contrato 
com o município de Salvador. A nova administração municipal apresentou novos números para 
negociação do contrato, não honrando com o convênio de cooperação e o que determina a Lei 
Municipal nº 7.981/2011. Por outro lado, com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovada 
em 06 de março de 2013, referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.842 (178) que 
trata da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a titularidade dos serviços de saneamento básico nas 
regiões metropolitanas passa a ser compartilhada pelo Estado e pelos municípios que as integram. 
 
Desta forma, os serviços públicos de interesse comum, onde se insere o saneamento básico, deixam 
de ser de interesse local passando para a escala metropolitana. Neste sentido, o STF decidiu que a 
gestão desse serviço se dará por meio de órgão metropolitano que estabelecerá as regras para o 
planejamento integrado, a regulação conjunta e a prestação dos serviços.  
 
 
1.3 Ambiente regulado  

Atendendo ao novo marco regulatório do saneamento básico, foi criada, por meio da Lei Estadual nº 
12.602 de 29 de novembro de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 
(Agersa), autarquia sob regime especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). 
  
A Agersa tem como objetivo o exercício da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de 
saneamento básico, dentro dos limites legais. O controle social será exercido pela Câmara 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. Para que a Agersa possa exercer a 
função de ente regulador é necessário que o município delegue a regulação e fiscalização. Isto tem 
sido realizado por meio dos convênios de cooperação já citados. 
  
Cabe à Agersa, no exercício da função de regulação, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 
induzam a eficiência e a eficácia dos serviços. 
 
Consubstanciado em estudo que objetivou atingir metas de universalização dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foi concedido à Embasa, em 2011, um incremento 
real de tarifa de 7,45% nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, chamada de parcela da revisão 
extraordinária. 
 
Em 2013, através de resolução do Ente Regulador, foi concedido à Embasa um reajuste tarifário de 
7,63% (IRT) mais 5,338% referente à terceira parcela da revisão extraordinária de 2011, perfazendo um 
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quantum de 12,97%. Mas em razão dos efeitos da seca no ano, esse reajuste foi minimizado ao 
patamar de 9,80%. 
 
A concessão da parcela integral da revisão extraordinária de 2011, qual seja 7,45%, ficou sujeita à 
aplicação de índice redutor. Os valores realizados em 2012 dos indicadores abaixo listados foram 
comparados às suas respectivas metas anuais, obtendo-se os percentuais de desempenho que, através 
da ponderação estabelecida, condicionaram o cálculo do índice redutor aplicado na parcela 
remanescente anual da revisão extraordinária prevista (Resolução Agersa 005/2013). 
 
 
Quadro nº 2 – Indicadores instituídos pela Agersa com base na Resolução nº 001/2012 

Indicadores Fórmula Unidade  2012 2011 

Satisfação dos usuários 
Pesquisa externa (média ponderada dos 

fatores de satisfação) 
% 

Meta 74 73 
Realizado 70 70 

Índice de esgotamento sanitário 

N° de economias residenciais urbanas e 
rurais atendidas com esgoto na área de 

atuação 
_____________________________________________ 

N° total de domicílios urbanos e rurais na 
área de atuação  

% 

Meta 26,90 25,09 

Realizado 26,17 24,00 

Índice de atendimento de água 

N° de economias residenciais urbanas e 
rurais atendidas com água na área de 

atuação 
_____________________________________________ 
N° total de domicílios urbanos e rurais na 

área de atuação 

% 

Meta 71,30 71,34 

Realizado 75,07 71,89 

Eficiência operacional 

Valor arrecadado (R$) 
_____________________________________________ 

Gastos desembolsáveis com recursos 
próprios (R$) 

- 
Meta 1,290 1,280 

Realizado 1,254 1,224 

Perdas por ligação 

Volume de água  
disponibilizado p/ dia 

- 
Volume de água  
consumido p/ dia 

______________________________________ x 100 
Qtde de ligações  

ativas de água 

l/dia/lig 

Meta 260,0 265,0 

Realizado 274,9 270,7 

Conformidade de água distribuída 

Média ponderada do percentual das 
amostras que atendem ao padrão definido 

na Portaria 518/2004 do  
Ministério da Saúde 

% 

Meta 98,00 98,00 

Realizado 98,75 98,76 

Hidrometração 

Qtde de ligações de água  
Micromedidas 

_____________________________________ x 100 
Qtde de ligações ativas 

de água 

% 

Meta 93 92 

Realizado 95,4 93,8 

Acréscimo de ligações de água 
Qtde de novas ligações de água 

implantadas – Qtde total de ligações 
existentes excluídas 

un 
Meta 110.000 100.000 

Realizado 128.435 129.048 

Acréscimo de ligações de esgoto 
Qtde de novas ligações de esgoto 

implantadas 
un 

Meta 90.000 80.000 
Realizado 76.276 66.743 

Investimentos realizados  
(R$ x 1.000) 

Recursos próprios + Recursos externos 
onerosos e não onerosos 

R$ 
Meta 422.000 412.000 

Realizado 673.325 489.559 
Fonte: Departamento Técnico de Regulação/ Embasa 

 
 
No ano 2013, a Agersa fiscalizou os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
que abastecem 44 municípios. Para as fiscalizações realizadas, a Embasa elaborou relatórios técnicos 
sobre as recomendações e não conformidades apontadas e apresentou planos de ação para suas 
correções. 
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A Embasa, como principal executora da Política Estadual de Saneamento Básico, é parte interveniente 
no processo de gestão por cooperação entre o Município e o Estado e, por isso, presta atendimento, 
através da Superintendência de Assuntos Regulatórios, a prefeitos ou representantes do poder 
executivo municipal para orientar sobre a legislação que disciplina todo o processo da gestão 
associada e quais requisitos precisam ser atendidos para a assinatura de contrato de programa entre o 
Município e a Embasa. 
 
Para iniciar esse processo de negociação e atendendo o que determina a Lei nº 11.445/2007, foram 
visitados 50 municípios em 2013, para, dentre outros motivos, avaliar a situação de vigência da 
concessão. 
 
O gráfico nº1 destaca a porcentagem de municípios visitados que possuem Contratos de Concessão 
vencidos. 
 
 
Gráfico nº 1 – Municípios visitados por situação da concessão 

52%
38%
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Sem Contrato de Concessão

 
Fonte: Departamento Técnico de Regulação/ Embasa 

 
 
Em 2013, foram firmados seis Convênios de Cooperação entre Estado e Municípios, totalizando 58 
Convênios assinados até o exercício. 
 
 
Gráfico nº 2 – Convênios de cooperação firmados (valores acumulados) 
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Fonte: Departamento Técnico de Regulação/ Embasa 
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A Embasa participou do 2º Encontro de Prefeitos promovido pela União dos Municípios da Bahia 
(UPB). O foco foi contatar com o executivo municipal cujos municípios estão com contrato de 
concessão vencido ou a vencer, explicando que para se adequar à lei nacional de saneamento básico, 
os municípios devem estabelecer Convênio de Cooperação com o Estado da Bahia, elaborar seu Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e definir seu ente regulador para posteriormente firmar 
contrato de programa com a Embasa visando à prestação dos serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Assim, o planejamento da Embasa será feito para atender às metas de 
universalização de acessos aos citados serviços, compatíveis com os planos municipais. 
 
Como os planos municipais são requisitos para assinatura dos contratos de programa, e a 
programação de investimentos contidos nesses contratos deverá ser compatível com o respectivo 
plano, a Embasa vem apoiando os municípios, fornecendo todos os dados necessários para a 
elaboração dos diagnósticos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários por 
ela operados. A Empresa também tem participado das comissões de elaboração dos planos 
municipais. 

Salienta-se que no estado da Bahia apenas 43 municípios alocaram, no ano de 2013, recursos para 
elaboração do PMSB obtidos por meio da Funasa e Ministério das Cidades. A Embasa está apoiando a 
elaboração de seis PMSB – no que se refere aos planos setoriais de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Ao todo são 16 municípios que já iniciaram o processo de elaboração do 
plano. 
 
Até 2013, foram assinados seis 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. 
 
 
1.4 Área de atuação  

A Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. (Embasa) foi criada para desenvolver projetos, construir, 
ampliar e reformar diversos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em todo o 
estado, enquanto a Companhia Metropolitana de Água e Esgoto (Comae) e a Companhia de 
Saneamento do Estado da Bahia (Coseb) ocupar-se-iam, respectivamente, da operação dos sistemas 
de Salvador e região metropolitana e do interior baiano. Contudo, em 1975, essas companhias foram 
extintas e seus serviços incorporados à Embasa, cuja área de atuação está representada no mapa do 
estado da Bahia figura nº1, a Embasa opera 426 sistemas de abastecimento de água, distribuídos em 
364 dos 417 municípios do Estado, (87,29% dos municípios do Estado), dos quais 111 são sistemas 
integrados, atendem diversas localidades pertencentes a um ou mais municípios e 315 são locais. 
Através desses sistemas são atendidas 1.027 localidades com água tratada e com esgotamento 
sanitário são operados 80 sistemas que atendem a 112 localidades no Estado. 
  
A Empresa descentraliza suas ações por meio das 19 Unidades Regionais sendo 13 Unidades no 
interior do Estado e seis Unidades na Região Metropolitana de Salvador. E por meio dos 258 
Escritórios Locais que são responsáveis pela operação, manutenção, faturamento e cobrança dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e interação direta com os usuários, 
comunidade e titulares nos 364 municípios onde a empresa atua. 
  
GRI 2.4 A Embasa tem sua sede estabelecida no município de Salvador, capital do estado da Bahia, a 
Embasa, atua 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 universalização dos serviços de abastecimento de água e 
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de esgotamento sanitário. Neste contexto, atende prioritariamente à população urbana de sua área de 
concessão, bem como uma considerável parcela da população rural localizada na periferia das 
localidades urbanas e, principalmente, dispersa ao longo dos diversos sistemas integrados, como 
também o semiárido baiano afetado pela estiagem. 

Vale salientar que dos 364 municípios em que está presente, apenas não são operadas pela Embasa as 
sedes municipais de Barra da Estiva, Caém e Macaúbas (operações municipais). 
  
 
1.5 Acordo de Melhoria de Desempenho (AMD)  

O AMD foi firmado pela Embasa com o Ministério das Cidades, tendo com intervenientes o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando atingir 
oito metas institucionais no período 2010 a 2016. O objetivo desse acordo é o de promover a 
eficiência e a qualidade na prestação de serviços de saneamento e com isso garantir a sustentabilidade 
financeira. 
 
 
Quadro nº 3 – Acordo de Melhoria de Desempenho 

Aspecto Item Indicador Sentido Unidade 
2012 2013 

Meta Resultado Meta Resultado 

Fi
na

nc
ei

ro
 1 

Indicador de suficiência de 
caixa 

 
% 115 118,1 115 117,4 

2 Índice de evasão de receitas  % 5 7 5 7,7 

3 
Dias de faturamento 

comprometidos com contas a 
receber 

 
Dia 92 98,8 90 96 

O
pe

ra
ci

on
al

 

4 *Índices de perdas por ligação  l (dia. lig.) 256,4 274,9 250 282,4 

5 
Índices de perdas de 

faturamento 
 

% 26 26,3 25 26,3 

6 *Índices de hidrometração  % 98,4 95,4 94,4 96,4 
7 Índice de macromedição  % 95 98,7 95 98,5 

8 
*Produtividade de pessoal 

total 
(equivalente) 

 
Ligações/ 

Empregado 
250 363 250 372 

Fonte: Assessoria da Presidência/ Embasa 

* Nos casos dessa informação, o cálculo considera a média aritmética: (dez/ano anterior+ dez/ano de referencia)/2 
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2. GESTÃO EMPRESARIAL  

2.1 Estratégia e gestão 

A inclusão da sustentabilidade na estratégia organizacional é o desafio que demanda convergência 
das estratégias econômicas, ambientais e sociais, transformando o planejamento estratégico para a 
sustentabilidade empresarial como nova proposta de condução. Após o primeiro ano de execução do 
planejamento estratégico para o quadriênio 2012-2015, da implantação do Sistema Integrado de 
Gestão Empresarial (ERP) e da estabilização da nova estrutura organizacional da empresa, o ano de 
2013 foi marcado pela consolidação do Modelo de Gestão da Estratégia (MGE) da Embasa que alinhou 
o planejamento estratégico com as ações executadas nos níveis tático e operacional. 
  
Premissas foram traçadas no intuito de garantir o entendimento dos gestores de que o alcance dos 
objetivos estratégicos depende da gestão integrada das ações definidas nos diversos níveis 
hierárquicos da organização, assim como do monitoramento do desempenho e da utilização de 
ferramentas de gestão que possibilitem as correções necessárias para o alcance dos resultados. Para 
tanto, utilizou-se de palestras e treinamentos para comunicar a estratégia e capacitar gestores na 
utilização de metodologias e ferramentas de gerenciamento dos projetos estruturantes, no objetivo de 
formar uma cultura organizacional propícia para superar um dos maiores desafios das corporações 
contemporâneas: a implementação do planejamento estratégico.  
 
É fato que a estratégia dificilmente seria implementada se não estivesse ligada aos processos 
operacionais e de governança. Para isso a Embasa elaborou os painéis de desempenhos setoriais das 
áreas finalísticas e de apoio, alinhando-os à estratégia e auxiliando os gestores no planejamento das 
operações com auxílio de ferramentas de gerenciamento para melhoria da qualidade.  
 
À medida que os planos operacionais e da estratégia são executados, a empresa monitora e atua 
sobre os problemas, barreiras e os desafios que se impõem. Para tanto, foi necessário exercitar a 
relação de causa e efeito entre os indicadores estratégicos e operacionais, ciente de que esta relação 
causal é o que move a estratégia para a operação da organização e permite a materialização dos 
objetivos estratégicos dentro do dia-a-dia da Embasa.  
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Figura nº 2 – Mapa Estratégico da Embasa 

 
 
 
Baseado na Metodologia de Gestão da Estratégia (MGE), desenvolvida para o acompanhamento das 
ações, são realizadas sistematicamente reuniões de análise dos temas e reuniões com a diretoria 
executiva da Embasa com o objetivo de analisar os pontos críticos à consecução do planejamento e 
definir ações de intervenção. Como resultado deste período inicial de implantação do planejamento 
estratégico, cristalizou-se o conceito de que a sustentabilidade é uma condição relevante para o 
sucesso de uma empresa no setor em que atua, em destaque a valorização da água, a sua influência 
na imagem empresarial e na qualidade da relação da Embasa com seus públicos de interesse. 
 
 
Gestão da sustentabilidade (tema material) 

A Embasa tem a função precípua de distribuir água e de promover o esgotamento sanitário buscando 
satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades de água potável e esgotamento sanitário. Nessa perspectiva, a empresa 
está envidando esforços para o fortalecimento de sua gestão, considerando os três aspectos básicos 
ambiental, econômico e social, integrados em uma diretriz única de governança corporativa que se 
traduz no modus operandis da gestão sustentável para a Embasa. 
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A primeira variável diz respeito ao uso racional dos recursos naturais e na maximização dos impactos 
ambientais positivos no ciclo de vida dos produtos, desde a extração da matéria-prima até a sua 
disposição final. Na Embasa este ciclo inicia-se e encerra-se nos corpos d’água e é intrinsecamente 
influenciado pela qualidade dos recursos hídricos. Esta condição define a vocação de sustentabilidade 
da empresa como sendo a valorização da água.  
 
Neste sentido, a gestão dos impactos ambientais desdobra-se em dois objetivos estratégicos: 
“Promover a preservação do meio ambiente e a valorização da água” e “Incorporar a responsabilidade 
socioambiental aos processos”. Estes são monitorados por dois indicadores: mitigação de impactos 
ambientais e cumprimento de condicionantes no prazo. A partir do acompanhamento periódico 
desses indicadores, está sendo possível avançar na gestão do desempenho ambiental da Embasa 
identificando os passivos ambientais e fortalecendo uma cultura de responsabilidade ambiental. 
 
O aspecto econômico trata da sustentabilidade dos negócios da empresa. Nesse aspecto a Embasa, 
além de gerar e distribuir valor econômico mantém uma tarifa única para todos os municípios baianos 
onde atua sustentada através de subsídios cruzados dos municípios superavitários para os municípios 
deficitários. O objetivo estratégico “Garantir o equilíbrio econômico-financeiro”, visa manter uma 
relação favorável entre as despesas e receitas para que a Embasa realize investimentos com recursos 
próprios e assegure a capacidade de endividamento que permita a captação regular dos recursos 
onerosos necessários à expansão dos serviços. 
 
Já o terceiro ponto, a dimensão social da sustentabilidade, a Embasa desdobra-se em ações para o 
público interno e para o público externo visando manter um constante engajamento com as diferentes 
partes interessadas. No que diz respeito ao público interno contempla aspectos trabalhistas, práticas 
de trabalho decente, equidade e diversidade. Na estratégia organizacional um objetivo específico para 
o fomento da cultura da sustentabilidade visa disseminar um novo ethos organizacional alinhado aos 
princípios e valores de uma gestão sustentável. 

A relação da Embasa com o público externo, visa o desenvolvimento local das comunidades atendidas. 
Igualmente, a gestão dos impactos sociais que a organização gera na sociedade está representada em 
uma carteira de programas que tem contribuído com a população, escolas, instituições de pesquisa e 
governo, independente de legislação, visando em particular à valorização da água, a preservação 
ambiental, a saúde e qualidade de vida das comunidades atendidas, desafios traduzidos nos objetivos 
estratégicos de resultados. 
  
O gerenciamento da sustentabilidade foi o foco das atenções no ano de 2013, que para ser 
alavancado necessita firmar-se em oito elementos estruturantes: código de ética e de conduta, a 
política de sustentabilidade, inserção da sustentabilidade nas práticas de gestão, programa de 
referência em responsabilidade social, painel de desafios da sustentabilidade, promoção da cultura da 
sustentabilidade, aprimoramento do engajamento e sistematização do relacionamento com os 
públicos de interesse. 
  
No ano de 2013, a organização iniciou a concepção e elaboração do novo código de ética e de 
conduta, e da política de sustentabilidade, de forma participativa com suporte de consultoria 
especializada. Esta política subsidiará e norteará as demais políticas organizacionais.  
 
Vale ressaltar que o sistema de gestão da sustentabilidade é um processo de gestão empresarial que 
exige um esforço de melhoria contínua, e nesse aspecto o relatório de sustentabilidade para Embasa 
vem sendo confirmado como uma ferramenta importante para descrição e fomento da gestão 
sustentável, pois fornece um padrão de referência para avaliação do desempenho e motiva estas na 
gestão dos impactos econômicos, ambientais e sociais como previsto na visão 2015. 
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Gestão de pessoas 

A gestão de Pessoas está descrita no item 3 (Gestão Social) deste relatório. 
 
 
Gestão de riscos (tema material) 

GRI 1.2 Identificar riscos e apropriar-se de oportunidades para minimizá-los é essencial para o 
desenvolvimento sustentável e a perenidade de uma organização. Com esse objetivo a Embasa 
desenvolveu neste exercício, proposta de criação de uma coordenação de segurança de barragens 
visando atender a Lei No. 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
que tem como compromisso a garantia da sua integridade estrutural, de redução do risco de acidente, 
com perdas de vidas, danos econômicos e socioambientais. 
  
Atualmente a Embasa é responsável pela operação e manutenção de vinte e cinco barragens sob a 
administração direta das respectivas unidades regionais, distribuídas por todo o território do estado 
da Bahia. Isso impõe o desafio de promover mudanças de natureza técnico-administrativas que 
priorizem a eficiência e eficácia no trato dos mananciais superficiais e subterrâneos e suas estruturas 
hídricas, dentre os quais se inserem as barragens. 

Paralelamente, temos a segurança operacional, que implica no compromisso de garantir que os 
recursos hídricos sejam utilizados em sua plenitude, de acordo com as finalidades previstas no projeto 
e demandas da sociedade. 
 
 
Gestão da tecnologia 

As organizações convivem hoje com uma série de vulnerabilidades e riscos que comprometem a 
segurança da informação, o que torna o objetivo de alcançar o equilíbrio entre os investimentos, a 
priorização dos recursos e a segurança em um grande desafio para os gestores.  
 
Cada vez mais, a segurança da informação é um tema que deve merecer atenção especial dos 
administradores, uma vez que a informação é atualmente considerada um dos mais importantes ativos 
para organizações públicas e privadas de qualquer porte.  
 
Há cerca de dois anos, o governo do estado da Bahia instituiu a política de segurança da informação, 
no intuito de dotar os órgãos e entidades da administração pública de instrumentos normativos que 
os capacitem a gerir a segurança da informação. Um dos componentes mais importantes do processo 
da gestão da segurança da informação é o conjunto de normas e procedimentos que norteiam os 
usuários quanto às regras e padrões de procedimentos para a proteção da informação. 
  
Dando um primeiro passo para a implantação da política de segurança da informação na Embasa, a 
comissão criada em 2012 com a finalidade de adequar o ambiente organizacional ao conjunto básico 
das normas de segurança da informação emitidas pelo governo do estado, desenvolveu trabalhos que 
resultaram em sete documentos normativos, dentre eles, os que estabelecem regras para o uso da 
internet, acesso e utilização do correio eletrônico e o acesso aos recursos de tecnologia da informação. 
  
A Comissão promoveu palestras em conjunto com empresa especializada em segurança da 
informação, com a finalidade de sensibilizar a organização quanto ao tema. Ocorreram três eventos: o 
primeiro foi voltado apenas aos técnicos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O 
segundo evento envolveu diretores, superintendentes e demais gestores da empresa. Nessa 
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oportunidade a Superintendência de TIC realizou também um Workshop sobre governança de 
tecnologia da informação (TI), com o objetivo de disseminar conhecimentos e alinhar a visão e missão 
da área de TI com as metas estratégicas da empresa, aumentando o grau de maturidade da área e a 
agilidade nas ações. Em um terceiro momento, foi realizada também uma videoconferência 
possibilitando a participação de grande parte dos empregados da empresa.  
 
A transferência do Data Center da Embasa para instalações mais adequadas e seguras foi a solução 
adotada para a proteção e garantia de continuidade dos serviços que resulta na delicada combinação 
de fatores físicos e ambientais. Assim foi assinado o contrato com empresa especializada na fabricação 
e montagem de salas-cofre. O projeto no valor de R$6.506.893,60 (seis milhões, quinhentos e seis mil, 
oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) foi iniciado em outubro com conclusão prevista 
para abril de 2014. 
 
Com a implantação do novo Data Center na sede do Centro Administrativo da Bahia (CAB) no primeiro 
semestre de 2014, a Embasa poderá contar com instalações de alta disponibilidade dos sistemas de 
informação da empresa e com mais capacidade de ampliação do ambiente computacional, facilitando 
a implantação de novas aplicações, inclusive do sistema integrado de gestão empresarial (ERP), e do 
projeto de contingência de negócios. 
 
Em dezembro de 2013, ficou concluído um importante projeto para a contingência dos dados 
armazenados em discos que minimizará os impactos causados por interrupções, programadas ou não, 
nos ambientes onde estão instalados os sistemas de informação mais críticos da empresa, o ERP e o 
sistema comercial integrado (SCI). 
 
A solução implantada ajuda a maximizar a disponibilidade desses sistemas e contribuir para a 
continuidade do negócio, mantendo os dados críticos e as aplicações disponíveis aos usuários o maior 
tempo possível. Reduzindo os períodos de indisponibilidade, procura-se preservar a produtividade dos 
empregados e a confiabilidade dos usuários no sistema. 
 
A governança de TI se traduz em um conjunto de políticas, processos, papéis e responsabilidades 
associados a estruturas e pessoas da organização, de modo a se estabelecer claramente o processo de 
tomada de decisões e as diretrizes para o gerenciamento e uso da TI. 
 
Para se implementar um modelo de governança de TI faz-se necessária a criação de uma estrutura de 
tomada de decisão, com definição clara dos papéis organizacionais e respectivos responsáveis nas 
decisões. Assim, em 2013 foi instituído o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CETIC), para contribuir com o fortalecimento da governança corporativa da Embasa, 
uma vez que, é papel desse comitê aconselhar sobre o direcionamento estratégico e analisar os 
principais investimentos a serem realizados na área, além de apoiar na elaboração e execução do 
plano estratégico da tecnologia da informação (PETI), previsto para ser implementado ainda em 2014.  
 
 
Gestão da qualidade 

Sistema de Gestão da Qualidade – Certificações 

O refinamento do processo de monitoramento dá-se através da avaliação dos requisitos de qualidade, 
processos analíticos, visando ao aperfeiçoamento contínuo destes processos, bem como através de 
reuniões de análise crítica. O Laboratório Central e os Laboratórios Regionais das Unidades de Itamaraju e 
Senhor do Bonfim são certificados na Norma NBR ISO 9001:2008, e preparam-se para a acreditação pela 
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norma ISO 17025:2005 no Laboratório Central, de modo a garantir a melhoria permanente dos processos 
técnicos e de gestão. 
  
Temos também, certificação pela ISO 9001: 2008, na Divisão da Oficina de Manutenção (MMEO) cujo 
escopo é “Serviços de Manutenção Corretiva na Oficina para os Equipamentos Eletromecânicos dos 
sistemas de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador e Unidades do 
interior do Estado da Bahia” e no Departamento Técnico de Abastecimento de Água da Região 
Metropolitana de Salvador (MAT) cujo escopo é a “Análise da Viabilidade Técnica de Abastecimento 
de Água e Análise de Projetos de Redes de Distribuição de Água para empreendimentos a serem 
implantados na área de abrangência da Superintendência de Abastecimento de água da RMS (MA), 
constituída pelos municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, 
Mata de São João, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara e 
Simões Filho”. 
  
A Embasa possui dois sistemas de abastecimento de água (SAA) com certificações ambientais por 
instituições externas: o SAA de Porto Seguro e a estação de tratamento de água (ETA) de Santo 
Antônio de Jesus, certificados em gestão ambiental pela Norma ISO 14001: 2004; no caso da ETA, a 
mesma também possui certificação pela Norma ISO 9001:2008 (gestão da qualidade). 
 
 
Pesquisa de satisfação dos usuários 

GRI PR5 A pesquisa de imagem institucional da Embasa e opinião do usuário sobre os serviços 
prestados não foi realizada em 2013, para adequação aos novos requisitos demandados pelas partes 
interessadas, razão pela qual foram conservados os valores da pesquisa de 2012 para 2013, uma vez 
que os resultados, ao longo dos últimos seis anos, encontram-se na média de 71%, o que demonstra 
regularidade na prestação dos serviços. O atributo mais positivo da Embasa é a qualidade da água, 
para o qual, 65% dos usuários pesquisados concordam que a água que recebem é de boa qualidade, 
gerando impacto positivo na saúde e qualidade de vida da população. 
 
 
Pesquisa de satisfação dos titulares 

Para que possa atender melhor os municípios onde opera, a Embasa está realizando pesquisa de 
satisfação com os Prefeitos (ou seu representante autorizado) da sua área de atuação, por meio de 
entrevistas presenciais e questionário on-line de pesquisa de opinião executada por empresa de 
pesquisa independente, contratada especificamente para esse fim. Os resultados obtidos ajudarão a 
empresa a planejar melhor suas ações, tornando-as mais condizentes com as necessidades da 
população. 
 
 
Boas práticas operacionais 

GR1 PR1 e PR2 No ano de 2013 foi dada continuidade às ações do Programa de Boas Práticas 
Operacionais, com avaliações das Estações de Tratamento de Água nas diversas Unidades Regionais. O 
programa consiste de uma avaliação interna com equipes especializadas, onde são avaliados critérios 
e requisitos em cada unidade de tratamento, envolvendo a parte técnica operacional, qualidade da 
água produzida, estrutura, estado de conservação e limpeza, sinalização da área, segurança, pessoal, 
requisitos ambientais e documentação. 
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No processo de avaliação é quantificado cada parâmetro, com faixa de pontuação pré-estabelecida e 
no final do processo é dada a qualificação de acordo com o grau alcançado. No final são feitas 
recomendações, oportunidades de melhorias, baseadas nos critérios avaliativos, para correção das não 
conformidades. 
 
As avaliações têm importância fundamental no processo de sustentabilidade dos sistemas, visto que 
os resultados obtidos servem de parâmetro para tomadas de decisão e implantação das intervenções 
necessárias.  

Dentro desses critérios foram avaliadas dezesseis ETAs, sendo que doze alcançaram a conceituação de 
“conformidade operacional”, duas obtiveram o grau de “certificação interna” e duas estiveram em “não 
conformidade operacional”.  
 
Abaixo o quadro de avaliações internas em ETAs, no ano de 2013, nas diversas Unidades Regionais. 
 
 
Quadro nº 4 – Quantidade de ETAs avaliadas por Unidade Regional 

Unidade 
Regional 

ETAs 
Avaliadas 

Certificação 
Interna 

Conformidade 
Operacional 

Não conforme 

UMA 2 - 1 1 
UNB 4 - 4 - 
UNE1 1 1 - - 
UNF 2 - 2 - 
UNI 1 - 1 - 
UNP 2 - 2 - 
UNS 4 1 2 1 
Total 16 2 12 2 

Fonte: Superintendências de Operação Metropolitana e Norte 

 
 
2.2 Desenvolvimento Operacional e Expansão 

2.2.1 Operação 

No ano de 2013, foram implantadas 130.981 mil novas ligações de água e 82.999 mil novas ligações 
de esgoto. Considerando o período de 2007 a 2013, foram executadas 832.191 mil ligações de água e 
413.081 mil ligações de esgoto, o que equivale a mais de 1 milhão de imóveis conectados à rede de 
água e mais de 570 mil ligados à rede de esgoto. 
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Gráfico nº 3 – ligações existentes de água 
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Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão /Embasa 

 
 
Gráfico nº 4 – ligações existentes de esgoto 
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São atendidas com abastecimento de água cerca de 3,49 milhões de residências, destas, 
aproximadamente 1,26 milhões são servidas com esgotamento sanitário. 
 
 
Gráfico nº 5 – economias residenciais de água 
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Foram 925.830 residências beneficiadas com água no período de 2006-2013. 
 
 
Gráfico nº 6 – economias residenciais de esgoto 
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Foram 522.291 residências beneficiadas com esgotamento sanitário no período de 2006-2013. 
 
Como reflexo da melhora na gestão dos processos de operação, foi reduzido em 17,33% o índice de 
perdas por ligação, desde o ano de 2005.  
 
 
Gráfico nº 7 – Índice de Perdas por ligação 
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Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão/ Embasa 

 
 
O quadro a seguir apresenta as principais informações de desempenho operacional da empresa. 
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Quadro nº 5 – Indicadores 

Indicador Unidade 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Atendimento 

Índices de atendimento em água** % 86,1 89,5 98,0 96,0 93,0 89,0 

Índices de atendimento em coleta de esgoto** % 31,2 31,2 38,0 35,0 34,0 32,0 

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

População residente atendida com coleta de 
esgoto** 

mil hab 4.090 3.845 3.938 3.609 3.452 3.193 

População residente atendida com abastecimento 
de água** 

mil hab 11.290 11.030 11.841 11.350 10.875 10.431 

Percepção positiva de satisfação dos usuários % 70 70 70 72 72 70 

Operacional 

Abastecimento de água 

Ligações de água mil  3.137  3.006 2.888 2.749 2.618 2.515 

Extensão de rede de água km  34.074  31.233 30.627 29.521 28.657 27.383 

ETAS - Estações de tratamento de água un. 441 436 429 426     

Perdas de água % 39,3 37,9 36,8 35,7 36,7 36,3 

Perdas de água por ligação litro/(lig x dia) 282,6 274,5 270,7 273 297 299 

Índice de hidrometração % 96,4 95,4 93,8 91 86,8 87,4 

Volume produzido de água milhão m³ 693 678 660 658 655 639 

Volume anual captado milhão m³ 740 726 707 703 699 681 

Volume anual consumido milhão m³ 394 395 391 399 394 389 

Volume anual micromedido milhão m³ 365 362 352 349 325 313 

Volume anual faturado de água milhão m³ 525 520 506 499 477 475 

Volume anual faturado de água (exceto contratos 
especiais) 

milhão m³ 481 475 462 452 430 424 

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

Número de sistemas de água un. 426 420 417 410 403 410 

Águas não faturadas % 26,3 29,1 29,4 30,6 33,3 32,9 

Número de empregados próprios un. 4.871 5.107 4.681 3.961 3.587 3.671 

Índice de produtividade de pessoal total * 
lig. 

ativas/empregado 
372 750 775 866 906 844 

Esgotamento Sanitário 

Extensão de rede de esgoto km  6.810  6.546 6.434 6.264 5.969 5.808 

ETEs - Estações de tratamento de esgoto un.  285  241 225 217     

Volume anual coletado nos imóveis milhão m³  190  181 174 167 163 157 

Volume anual coletado em outras fontes milhão m³  53  45 10 10 15 25 

Volume faturado de esgoto milhão m³  195  185 177 171 160 154 

Volume anual tratado milhão m³  241  225 182 175 176 180 

Rede coletora em operação km  6.810  6.546 6.434 6.264 5.969 5.808 

Financeiro 

Receita operacional bruta de serviços milhão de reais 2.082,40 1.907,40 1.667,20 1.452,00 1.260,70 1.094,00 

Receita operacional líquida milhão de reais 1.898,50 1.737,10 1.527,70 1.360,00 1.178,80 1.020,60 

EBTIDA milhão de reais 391,3 346,2 306,9 386,1 320,8 125,5 

Margem EBTIDA % da receita líquida 21 19,9 20,1 29,7 28,2 12,7 

Resultado operacional milhão de reais 136,6 145,1 97 195,96 264,7 -154,3 

Margem operacional % da receita líquida 7,2 8,35 6,35 15,1 23,3 -15,6 
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Resultado (lucro/prejuízo) milhão de reais 76,9 124,8 71,6 162,1 332 -144,1 

Margem líquida % da receita líquida 4,05 7,18 4,71 12,5 29,2 -14,6 

Dívida líquida por EBTIDA múltiplo 1,85 1,81 1,11 0,76 0,43 1,79 

Dívida líquida por patrimônio líquido % 14,88 13,22 7,47 6,6 3,4 6,1 

Investimento milhão de reais 527 673 489 643 416 125 

Ambiental 

Consumo total de eletricidade Terajoule (TJ) 2.532,72 2.390,77 2.246,40 2.238,15 2.222,97 2.298,02 

Consumo de eletricidade/m³ de água produzida kWh/m³ 0,88 0,83 0,82 0,85 0,85 0,91 

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 22,5 30 22 28 13 9 

Quantidade de papel A4 utilizado por empregado 
folhas/(empregado 

x ano) 
5.025 4.395 5.141 4.354 5.005 4.840 

Percepção pública positiva da responsabilidade 
ambiental da Embasa 

% 48,4 48,4 52,3 50 48   

Social 

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

1,45 3,94 3 2,01 1,6 3,27 

Valor investido em programas sociais internos milhão de reais 246 212 178 152 126,10 101,52 

Valor investido em programas sociais internos % da receita líquida 10,06 8,93 9,47 11,68 11,08 10,27 

Valor investido em programas sociais e ambientais 
externos 

milhão de reais 306 252 181 160,2 133,25 114,26 

Valor investido em programas sociais e ambientais 
externos 

% da receita líquida 12,48 10,62 9,67 12,31 11,71 11,56 

Percepção pública positiva da responsabilidade 
social da Embasa 

% 48,1 48,1 55,5 54 54   

*A partir de 2013 calculado considerando pessoal total (equivalente). 
 

** Valores de 2012 e 2013 calculados com nova metodologia 
  

Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão/ Embasa 

 
 
2.2.2 Expansão 

O Programa Água para Todos (PAT), promovido pelo governo do estado é voltado para a 
universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na Bahia. 
Tem como principal executora de suas ações a Embasa, que, desde 2007, vem ampliando os índices de 
atendimento à população baiana. 
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Figura nº 3 – Programa Água para Todos - Investimentos 

 
 
 

Nos últimos sete anos a empresa trabalhou de forma a garantir que parte de seus sistemas de água e da 
estrutura instalada (bombas, adutoras, estações de tratamento de água, reservatórios, redes 
distribuidoras) passasse a ter condições de atender à demanda por água, que aumentou devido ao 
crescimento da ocupação urbana nas áreas atendidas pela empresa. 
 
Com as extensões da rede distribuidora, nas cidades e até na zona rural, foi possível levar água de 
qualidade para populações não atendidas, principalmente no semiárido. A Embasa implantou novos 
sistemas de abastecimento de água e também construiu barragens. 
 
Essa foi apenas uma parte do grande trabalho executado, pois a empresa teve que dedicar recursos 
financeiros e humanos à ampliação do atendimento do serviço de esgotamento sanitário. 
 
Em grandes e médias cidades, situadas em bacias hidrográficas de importantes mananciais de abastecimento 
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humano no estado, assim como em localidades turísticas, foram implantados ou ampliados sistemas de 
esgotamento sanitário para garantir a coleta, tratamento e destinação final adequada dos esgotos domésticos. 
As intervenções do PAT desde 2007 contemplaram ações em 312 municípios, sendo 441 obras em 
abastecimento de água, 191 em esgotamento sanitário, perfuração de 383 poços, elaboração de 145 
projetos e quatro ações de desenvolvimento institucional, totalizando cerca de R$ 6,9 bilhões em 
recursos de investimento aplicados ou garantidos. Além destes, existe expectativa de contratação de 
novos recursos da ordem de R$ 1,6 bilhão, alcançando cerca de R$ 8,5 bilhões de investimentos no 
período de 2007 a 2014. 
 
Os investimentos executados pela Embasa contam com recursos próprios, além dos oriundos do 
governo do estado, 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 parceria público-privada, entre outros, tendo como agentes 
financiadores a Caixa (FGTS) e o BNDES (FAT). 
 
Um dos destaques da gestão iniciada em 2007 foi o aumento dos investimentos com recursos 
próprios. Somente em 2013, dos cerca de R$ 448 milhões investidos, a Embasa aplicou, de seu caixa, 
R$ 192 milhões. Em 2012, a empresa investiu, somente com recursos próprios, R$422 milhões, o maior 
de sua história e superior ao que foi aplicado, com recursos próprios, entre 2001 e 2006. 
 
Do total desses investimentos destacamos as grandes obras estruturantes, que estão beneficiando 
milhares de baianos na região do semiárido, como as adutoras do São Francisco, do Algodão e de 
Pedras Altas, até as extensões de rede para pequenas comunidades rurais. Cidades baianas como Feira 
de Santana, Vitória da Conquista, Encruzilhada, Euclides da Cunha, Itamaraju e Teixeira de Freitas 
passaram a contar com sistema de esgotamento sanitário ou tiveram sua cobertura ampliada, levando 
saúde e qualidade de vida para mais baianos. 
 
 
Semiárido 

As intervenções desenvolvidas pela Embasa no semiárido em resposta ao combate a estiagem no 
estado mostram que das novas ligações de água implantadas, desde o início do Programa Água para 
Todos, mais de 50% se encontram em municípios situados no semiárido baiano. No período, a Bahia 
viveu a pior seca dos últimos 60 anos. Os efeitos da estiagem certamente seriam maiores, não fosse a 
prioridade dada através dos investimentos aplicados nessa região. 
 
Além da construção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, a Embasa realizou 
diversas ações emergenciais para garantir o abastecimento nos municípios em situação crítica. 
Entre as ações, estiveram: integração de sistemas de abastecimento de água com disponibilidade 
hídrica aos sistemas que se encontravam em colapso, em função da redução do volume dos 
mananciais; abastecimento alternativo da população por meio de carros-pipa; e montagem de 
poços que apresentam água com qualidade apropriada para consumo humano, integrando-os ao 
sistema distribuidor. 
 
Entre as obras estruturantes concluídas pela Embasa para atender aos municípios localizados na 
região, têm destaque as grandes adutoras, como a do São Francisco e a do Algodão, que utilizam 
como captação as águas do rio São Francisco, e a de Pedras Altas, com a barragem de Pedras 
Altas. Destaque também para a implantação dos sistemas integrados de abastecimento de água de 
Pedro Alexandre, que envolveu investimento de R$ 12,3 milhões, e de Cafarnaum, concluído em 
outubro de 2012, com investimento de R$ 26,4 milhões; e a ampliação e melhorias no sistema 
integrado de abastecimento de água de Serrinha-Conceição do Coité, com investimento de R$ 47,7 
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milhões, servindo a sete municípios (24 localidades) e beneficiando mais de 300 mil pessoas. 
 
Maior obra do Programa Água para Todos na Bahia, o sistema adutor do São Francisco foi concluído 
em fevereiro de 2013, levando a água do Velho Chico à microrregião de Irecê, atendendo aos 
municípios de América Dourada, Central, Irecê, João Dourado, Jussara, São Gabriel e Itaguaçu da 
Bahia. O empreendimento foi a alternativa encontrada para o atendimento à região, que sofria com 
a diminuição continuada dos níveis do lago da barragem de Mirorós, que abastece a área desde 
1994. Com investimento de R$ 188 milhões, a obra conta com 132 km de extensão. A água é 
captada em um braço do rio São Francisco, na localidade de Nova Iguira, em Xique-Xique, e tratada 
na estação de tratamento de água, em Rio Verde, localidade de Itaguaçu da Bahia. A Estação de 
Tratamento de Água, capaz de produzir 750 litros de água por segundo, possui três módulos de 
tratamento e permite o reaproveitamento de toda a água que entra na estação. 
 
A 2ª etapa da obra da Adutora do Algodão e do sistema integrado de abastecimento de água (SIAA) 
de Guanambi, uma das principais obras do Programa Água para Todos (PAT), orçada em R$ 48,1 
milhões, está dividida em três fases. A primeira vai beneficiar os habitantes das sedes de Caetité, 
Lagoa Real e Rio do Antônio e das localidades de Maniaçu e Morrinhos. Serão cerca de 83 km de 
adutoras. Na segunda fase, o sistema será ampliado para Ibitira e Lagoa Real, com a implantação de 
mais 74,5 km de adutora. A última fase contemplará 32 pequenas localidades, com a construção de 
90,3 km de redes de distribuição. 
 
 
2.2.3 Ações Estruturantes 

Micromedição 

O modelo de gestão da Embasa tem como foco a busca da eficiência operacional. Ao longo dos anos, 
a Empresa tem alcançado resultados significativos devido ao investimento em sistemas e processos 
mais eficazes e à qualificação de seus empregados. O esforço aplicado resulta em melhor desempenho 
econômico-financeiro e amplia a qualidade dos serviços oferecidos à população, sempre de maneira 
sustentável. 
 
O Projeto de Melhoria do Parque de Hidrômetros integra o Programa de Desenvolvimento 
Operacional (PDO) 2010-2013 e está sendo financiado pelo BNDES (contrato nº 09.2.1537.1), com 
investimento total da ordem de R$ 63 milhões de reais. 
 
Em 2013, a Embasa investiu cerca de R$ 30 (trinta) milhões de reais para aquisição de 299.000 
(duzentos e noventa e nove mil) hidrômetros e aplicação em ligações novas ou existentes sem 
hidrômetros e manutenção. 
 
Como resultados alcançados, podem ser citados: 
 
1. O índice de hidrometração, conforme cálculo do Acordo de Melhoria de Desempenho (AMD), em 
dezembro de 2013, nos SAAs operados pela Embasa foi de 96,4%, superando a meta em relação ao 
estabelecido no AMD para dezembro de 2013 (94,4%); 
 
2. Na área de manutenção foi reduzida a idade média do parque de hidrômetros de 6,3 anos, em 
2008, para cinco anos em 2012 e conservada esta idade em 2013. A meta é manter esta vida média 
após 2013 e ter hidrômetros em funcionamento com o volume registrado acumulado inferior a 2.000 
m³.  
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Macromedição e Pitometria 

O controle de pressão em uma rede de distribuição de água é de singular importância para a entrega 
de serviços de excelência por permitir um controle operacional melhor da distribuição contribuindo de 
modo eficaz para a continuidade do abastecimento de água. 
 
No ano de 2013 foram realizados investimentos da ordem de R$ 3,9 milhões de reais na aquisição de 
macromedidores de vazão e pressão e de diversos equipamentos para pitometria alcançando os 
seguintes resultados; 
 
1. Índice de macromedição mensal nos SAAs operados pela Embasa: 
 

 Volume Produzido de Água Tratada – 98,2%. 
 Volume Captado de Água Bruta – 61,5%. 
 Volume Aduzido de Água Bruta – 76,1%. 
 A meta estabelecida para o Índice de macromedição do volume produzido no acordo de 

melhoria do desempenho (AMD), para dezembro de 2013, é de 95%, sendo que a Embasa já 
ultrapassou esta referência desde 2010 com 98,5%. 

 
 
Projetos relevantes 

Os programas e projetos socioambientais da Embasa contemplam medidas para mitigação de 
impactos negativos e maximização de impactos sociais e ambientais positivos gerados pela empresa. 
Dentre estes programas destacamos atualmente como os mais relevantes o Projeto de Trabalho 
Técnico Social (PTTS) e o de Recuperação de Matas Ciliares. Informamos que o Projeto de Educação 
Ambiental e Mobilização Social - PEAMSS/BA e o Projeto COM + Água, relatados no Relatório de 2012 
por motivos de financiamento vivenciaram uma descontinuidade no ano de 2013. 
 
O Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) fomenta um dos princípios fundamentais, previsto nas 
diretrizes da lei 11.445/2007 de saneamento básico, o controle social, definido como o “Conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, apresentações técnicas e 
participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico”. O PTTS ocorre concomitante às fases de 
implantação/ampliação de empreendimentos de esgotamento sanitário e abastecimento de água. São 
incorporadas atividades de educação ambiental na implementação das ações de saneamento, objetiva 
contribuir para o exercício do controle social. Nesta perspectiva visa, sobretudo, minimizar os impactos 
negativos gerados nas obras e potencializar os efeitos positivos advindos das ações de saneamento 
para a saúde coletiva. 
  
Quanto à recuperação de matas ciliares, a Embasa mantém um eixo de atuação 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. Concomitante, 
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.  
 
 
Eficientização energética (tema material) 

GRI EN4 A matriz energética da Embasa, para fins de produção/distribuição de água e 
coleta/tratamento de esgotos sanitários, é constituída exclusivamente de energia elétrica, não estando 
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previsto em curto prazo o uso de fontes alternativas de energia, sendo assim caracterizada como 
energia indireta. 
 
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) é o maior fornecedor de energia da 
Embasa, que por sua vez a adquire das empresas geradoras de energia. Portanto, a matriz energética 
consumida pela Embasa pode ser considerada a mesma produzida pelas empresas geradoras de 
energia. Diante da quase total interligação do sistema de produção e transmissão de energia elétrica 
do Brasil, onde apenas 3,4% da capacidade de produção encontram-se fora do sistema, não é possível 
determinar com exatidão o local de produção da energia elétrica distribuída, e, portanto, para 
discriminar o consumo de energia indireta da Embasa por fonte primária, em atendimento ao 
indicador EN4, é necessário recorrer à matriz elétrica nacional, publicada no Balanço Energético 
Nacional (BEN) 2012, por não haver publicação de 2013 até a data de divulgação deste relatório. 
 
 
Quadro nº 6 – Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária 

Fontes primárias 
Participação na Matriz Elétrica 

Brasileira (%) 
Consumo (Gigajoules) 

1) Fontes Não Renováveis 15,5 393.700 

Derivados de Petróleo 3,3 83.820 

Carvão e Derivados 1,6 40.640 

Gás Natural 7,9 200.660 

Nuclear 2,7 68.580 

2) Fontes Renováveis 84,5 2.146.300 

Biomassa 6,8 172.720 

Eólica 0,9 22.860 

Hidráulica 76,8 1.950.720 
Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) 2012 

 
 
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 
caracterizadas 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 
otimização dos procedimentos operacionais. Tais ações minimizam o custo da energia, sem alterar o 
consumo de energia; 
 
2. Projetos de eficiência energética envolvendo diagnósticos, estudos e intervenções nos processos 
operacionais de produção/distribuição de água e coleta/tratamento de esgotos, com foco no uso 
racional do insumo, de modo a reduzir o consumo e despesas com energia elétrica e promover maior 
conforto operacional; 
 
3. Novas práticas de economia de energia, como a utilização de grupos geradores no horário de 
ponta, ingresso no “mercado livre”, encontram-se em processo de estudo, porém não foi efetivado por 
questões de conveniência de mercado (a Embasa poderá adotá-lo, caso haja viabilidade técnica e 
econômica). 
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4. No ano de 2013, em Barra do Pojuca foi colocado em prática um projeto para melhoria da 
eficiência energética. O mesmo consistiu em utilizar a carga hidráulica da adutora que abastecia uma 
das elevatórias, colocação de inversor de frequência, além de monitoramento do sistema. Este projeto 
de eficiência energética contempla um retorno de economia anual de 79.123,80 kWh.  
 
GRI EN6 Energia gerada por recursos renováveis  

Pesquisas e estudos para a implantação de práticas objetivando reduzir o consumo de energia elétrica 
fornecida pela concessionária ou substituir seu uso por fontes alternativas. Existe pesquisa em curso 
no SES de Feira de Santana que objetiva gerar eletricidade a partir do biogás oriundo da estação de 
tratamento de esgoto Bacia do Jacuípe II. A conclusão do trabalho está dependendo de trâmites legais 
entre diversas entidades. 
 
A seguir são apresentadas as evoluções anuais relacionadas a consumos (Mwh), unidades 
consumidoras e despesas (R$ x 1.000), bem como os indicadores que se referem a custo unitário 
(R$/kWh) e consumo específico (kWh/1.000 m³), além do Programa de Redução de Despesas sem 
Investimento.  

 
 

Quadro nº 7 – Consumos Mwh 

Atividade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolução % 

Água – SAA 526.191 534.085 550.303 556.939 569.944 596.317 634.555 6,41 

Prédios 
Administrativos 

4.232 4.376 4.466 4.445 4.508 4.891 5.332 8,27 

Esgoto – SES 62.080 59.775 63.734 62.568 63.436 64.770 65.632 1,33 

Total 592.502 598.235 618.503 625.714 637.888 665.978 705.519 5,94 
Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

 
 
Quadro nº 8 – Número de unidades consumidoras 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolução % 

1.892 1.953 2.046 2.111 2.268 2.451 2.553 4,0 

Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

 
 
Quadro nº 9 – Despesas (R$ x 1.000) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolução % 

132.831 127.808 127.205 137.194 153.595 178.588 155.693 - 14,71 

Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

 
 
Quadro nº 10 – Indicadores de custo unitário e consumo específico 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolução % 
Custo unitário (R$/kWh) 

0,224 0,214 0,206 0,219 0,241 0,268 0,221 - 17,54 
Consumo específico (kWh/1.000 m³) 

795 793 800 808 819 835 876 4,91 
Estes valores foram obtidos através das médias anuais dos referidos anos. 
Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 
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Quadro nº 11 – Programa de redução de despesas sem investimento 

Programas 
Redução Acumulada R$ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1 - Refaturamento de 

contas 
527.791 494.567 1.919.926 2.177.775 1.304.303 625.632 459.680 7.509.674 

2 - Mudança de 
opção tarifária e 

redução de 
demandas 

3.395.052 4.204.249 4.399.827 5.380.924 7.158.911 8.281.411 6.512.416 39.332.790 

3- Ressarcimentos 
Coelba 

(DIC/FIC/DMIC) 
39.261 46.453 65.731 274.094 561.101 329.868 534.544 1.851.052 

Total Geral 3.962.103 4.745.269 6.385.485 7.832.794 9.024.315 9.236.910 7.506.639 48.693.516 
Nota.: 1) Evolução é referente ao último ano em relação ao ano anterior. 

Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

 
 
Responsabilidade do produto 

A comunicação institucional da Embasa mais do que relacionada aos produtos finais dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, respectivamente água tratada distribuída e 
efluente tratado, trabalha por meio de posicionamento nas suas comunicações de promoção 
institucional, pois a empresa é prestadora de serviços públicos essenciais e a materialidade do seu 
trabalho só pode ser evidenciada por indicadores de saúde pública e de qualidade ambiental. 
Relacionar a comunicação institucional da Embasa apenas à qualidade da água distribuída é limitar sua 
atividade empresarial a este produto e não traduzir sua dimensão na saúde e qualidade de vida de 
boa parte da população baiana. 
 
Diante desta constatação, a partir de 2007, a Embasa decidiu criar uma estratégia de comunicação 
institucional amparada em campanhas publicitárias educativas voltadas para o uso racional da água, 
campanhas publicitárias institucionais mostrando a importância da empresa na vida dos baianos, 
publicações de orientação ao usuário, eventos promocionais de caráter também educativo 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 grandes cidades do interior situadas em zonas climáticas com escassez de chuva entre 
dezembro e março. 
 
Com a severa estiagem que se acentuou a partir do mês de março de 2012, a Embasa iniciou 
campanhas publicitárias (rádio, outdoor, cartaz, panfleto e carro de som) visando orientar os usuários 
sobre 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 de Jacobina. 
 
Em 2013, essas campanhas tiveram continuidade, sendo realizada a divulgação do racionamento de 
água na Ilha de Itaparica, em abril, e na região do Sisal, em maio, com a campanha de rodízio de 
distribuição de água entre as barragens de São José do Jacuípe e de Pedras Altas.  
 
Ainda em 2013, entre setembro e outubro, foi iniciada a campanha institucional, com o tema “Embasa. 
Presente na vida dos baianos”, ressaltando os investimentos que a empresa vem fazendo desde 2007. 
A campanha foi veiculada em 18 municípios, a exemplo de Feira de Santana, Vitória da Conquista, 
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Barreiras, Paulo Afonso e Irecê. Em cada um deles, foram destacados os investimentos locais. A 
depender do município, foi utilizado rádio, outdoor, cartaz, internet, busdoor e carro de som. 
 
No dia 18 de dezembro, foi iniciada a quinta edição da campanha de economia de água no verão, com o 
tema “Mostre o seu Poder”, utilizando linguagem em estilo de História em quadrinhos trazendo o humor 
para chamar atenção para a economia de água. (http://www.embasa.ba.gov.br/sala_imprensa/video). 
 
Nesse ano, foram reformulados, atualizados e criados novos panfletos de orientação aos usuários dos 
serviços da Embasa disponibilizados nas lojas de atendimento. Atualmente, podem ser encontradas 
informações de “Conta de água e esgoto: dicas para que ela caiba no seu bolso”, “Esgotamento 
sanitário: dicas para cuidar de sua saúde e do meio ambiente”, “Medição individualizada: saiba o que é 
e como instalar no seu imóvel” e “Reservatório (caixa d´água): saiba porque você deve ter e aprenda 
como limpar e conservar”. Também foi criado o folder “Ô de casa! Tem rede de esgoto chegando em 
sua rua!”, em parceria com as unidades socioambientais, para a fase das obras de implantação ou 
ampliação da rede de esgotamento sanitário. 
 
Foram mantidas quatro cartilhas educativas utilizadas pelas assistentes sociais, cada uma com uma 
tiragem de 25 mil exemplares, em atividades socioambientais: “A criançada quer saber: por que os rios 
das cidades estão poluídos?”, “Com água não se brinca”, “O planeta cactos” e “Vamos falar sobre 
economia de água”. 
 
Os eventos promocionais educativos 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 
previsão orçamentária para os núcleos socioambientais das unidades regionais do interior que 
desenvolveram seus projetos alinhados a um tema sugerido pela Unidade de Comunicação Social. 
Para a semana da água, o tema sugerido, em 2013, foi “Sustentável em cada gota” e, para a semana 
do meio ambiente, o tema foi “Direito de Ter, dever de cuidar”. Os projetos desenvolvidos pelas 
unidades regionais do interior são eventos promocionais em locais de grande circulação, como 
exposições em shopping centers ou atividades de mobilização em centros sociais urbanos ou em ruas 
e avenidas principais das cidades onde eles ocorreram.  
 
Em 2013, a Embasa manteve os patrocínios de jovens atletas da natação, do judô e do karatê que vêm 
sendo apoiados pela empresa desde 2008 e 2009. Também foi mantido o patrocínio ao campeonato 
baiano de remo e a tradicional travessia Mar Grande/Salvador. Na área cultural, merece destaque o 
patrocínio ao Festival de Artes do Sagrado, com a encenação da Paixão de Cristo, no período da 
Semana Santa na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingresso para as 
apresentações foram trocados gratuitamente por 2kg de alimentos não perecíveis e os donativos 
entregues as Obras Sociais Irmã Dulce. 
 
 
Inovação tecnológica 

No sentido de possibilitar a execução de atividades conjuntas visando o desenvolvimento e 
implementação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na busca do uso de 
tecnologias e técnicas de ponta na exploração dos recursos hídricos existentes, a Embasa, celebrou, 
com a Mekorot Enterprises and Development Ltd, entidade subsidiária da Mekorot Water LTD, a 
Companhia Nacional de Águas do Estado de Israel, o acordo de cooperação técnica almejando 
desenvolver projetos de cooperação na indústria de abastecimento de água e contribuir com os 
recursos dos projetos da empresa. 
 

http://www.embasa.ba.gov.br/sala_imprensa/video
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Neste mesmo propósito, a Embasa iniciou tratativas para assinatura de um acordo de cooperação 
técnica com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC) com o objetivo de 
aprimorar técnicas nas áreas de abastecimento e esgotamento, com destaque para o desenvolvimento 
de um modelo de gestão de segurança para as 29 barragens operadas pela empresa.  
 
 
2.3 Crescimento econômico 

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

As análises que se seguem excetuando aquelas relativas ao resultado do exercício - serão conduzidas 
desconsiderando 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 financeiras da Embasa 
desde 2009, por força de pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, têm um 
impacto líquido de pequena monta no resultado 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. 
 
 
Quadro nº 12 – Receita e Custo de construção (R$ x 1.000) 

Discriminação 2013 2012 2011 2010 2009 

Receita de Construção 549.582 639.392 397.085 645.191 453.567 

Custos de Construção (543.700) (632.234) (393.001) (636.758) (447.507) 

Receita de Construção Líquida 5.882 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 2,082 bilhões de reais, 9,2% superior ao 1,907 bilhão 
alcançado em 2012. A receita operacional líquida de serviços alcançou 1,898 bilhão de reais, 9,3% 
acima do 1,737 bilhão de reais registrado no exercício anterior. Contribuíram para esse resultado o 
incremento de 1,16% no volume faturado de água e 5,35% no volume faturado de esgoto, totalizando 
um aumento global de 2,34%, resultante do faturamento das novas ligações executadas no período 
(131 mil de água e 83 mil de esgoto) e de ações visando aumentar o nível e a eficiência da 
hidrometração, além dos incrementos tarifários médios de 12,89% e 9,80%, com vigência, 
respectivamente, a partir dos meses de maio/2012 e junho/2013, conforme já tratado neste relatório e 
que se refletiram no faturamento dos meses subsequentes. 
 
No gráfico a seguir, mostrando a evolução da receita operacional bruta e líquida de serviços, os 
valores da receita 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. 
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Anteriormente incluído na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais”, passou a figurar em 
“Impostos sobre vendas”. 
 
É digno de registro o fato de, por força da Lei Estadual n° 12.811, de 13 de maio de 2013, ter deixado 
de haver incidência de ICMS sobre o fornecimento de água canalizada. 
 
 
Gráfico nº 8 – Evolução da Receita Operacional de Serviços  
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Os custos dos serviços apresentaram um incremento de 8,0%, motivado pelos seguintes fatores 
principais: 

a) a continuidade do processo de contratação de empregados aprovados no último concurso 
público; 

b) o reajuste salarial de 7,16% a partir de maio/2013 (variação em 12 meses do INPC, em 
abril/2013); 

c) o incremento de despesas com incentivo à aposentadoria, decorrente da política de redução 
de custos em andamento;  

d) o aumento geral de custos decorrente da expansão do atendimento para as áreas rurais e da 
prolongada estiagem que assola o Estado. 
 

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 depreciação do imobilizado e a amortização 
do intangível, com o intuito de retirar o impacto da reavaliação do ativo imobilizado ocorrida a partir 
de setembro de 2006, com efeito pleno em 2007. 
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Gráfico nº 9 – Evolução dos Custos dos Serviços 
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Gráfico nº 10 – Evolução das Taxas de Crescimento dos custos dos Serviços 
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A diminuição do aumento percentual dos custos dos serviços, em relação aos dois exercícios 
anteriores, propiciou uma pequena recuperação da margem bruta ajustada (relação entre o lucro 
bruto e a receita operacional líquida, sem considerar a receita e custos de construção). 
 
 
Gráfico nº 11 – Evolução da Margem Bruta Ajustada  
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Quanto às despesas comerciais, houve um aumento significativo (27,8%) em relação a 2012, devido às 
perdas por inadimplência. Excluindo-as do total, o resultado é uma redução de 3,7% nas despesas 
comerciais. 
 
Para fins de visualização gráfica do comportamento 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 crédito, líquidas da reversão de 
provisões e da recuperação de perdas no faturamento. 
 
 
Gráfico nº 12 – Evolução das Despesas comerciais 
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Gráfico nº 13 – Evolução das Taxas de Crescimento das Despesas Comerciais 
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O gráfico abaixo mostra a evolução do percentual de perdas por inadimplência em relação á receita 
operacional líquida dos serviços (isto é, sem considerar a receita de construção). 
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Gráfico nº 14 – Evolução do Percentual Perdas por Inadimplência/ROL 
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As despesas administrativas diminuíram 5,4% em relação ao exercício anterior. 

Observando-se seu comportamento em período mais longo, cabe ressaltar a participação da 
depreciação – já comentada 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 administrativas 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: 

a) a implantação em 2009 do Plano de Cargos, Salários e Carreiras, homologado pelo 
Ministério do Trabalho; 

b) a contratação de concursados a partir de 2010; 

c) o início de pagamento em 2010 da remuneração regulatória ao órgão regulador do 
saneamento básico. 

 
 
Gráfico nº 15 – Evolução das Despesas Administrativas 
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Gráfico nº 16 – Evolução das Taxas de Crescimento das Despesas Administrativas 
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Gráfico nº 17 – Evolução do % Provisões/ROL 
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O resultado do exercício apresentou um lucro de R$ 77,0 milhões, inferior em 38,3% (R$ 47,8 milhões) 
aos R$ 124,8 milhões do exercício anterior, pela influência dos itens "Receitas (despesas) financeiras 
líquidas" (principalmente as variações cambiais líquidas e os juros sobre financiamentos) e "Imposto 
de renda e CSLL" (pela exaustão da compensação de prejuízos fiscais), conforme mostrado no quadro 
seguinte. 
 
 
Quadro nº 13 – Variação das Receitas (despesas) financeiras 

Em milhões de reais 

 2013 2012 Variação 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 75,5 34,9 40,6 

Receitas (despesas) financeiras líquidas 61,0 110,2 -49,2 

IR e CSLL -59,6 -20,2 -39,4 

Total 77,0 124,8 -47,8 
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Gráfico nº 18 – Evolução do Resultado Líquido em Milhões 
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O LAJIDA (ou EBITDA, na sigla em inglês), indicador que representa o resultado operacional antes das 
despesas financeiras líquidas, dos impostos sobre o lucro, das depreciações e amortizações, refletindo 
a geração operacional de caixa, alcançou no período o valor de 391,3 milhões de reais, apresentando 
um acréscimo de 13,0% em relação ao exercício anterior (346,2 milhões de reais), tendo a margem 
EBITDA (relação entre o EBITDA e a receita operacional líquida) passado de 20% para 21%. Conforme 
já registrado, o EBITDA e a margem EBITDA estão sendo apresentados desconsiderando os efeitos da 
receita e custos de construção. 
 
O quadro e os gráficos a seguir mostram a evolução desse indicador nos últimos anos. 
 
 
Quadro nº 14 – Evolução do Ebitda 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

EBITDA 
(R$ x 
1.000) 

391.302 346.222 306.907 377.654 321.107 125.289 180.163 138.524 131.013 95.255 68.691 47.385 10.355 

% de 
Acréscimo 

13,0% 12,8% -18,7% 17,6% 156,3% -30,5% 30,1% 5,7% 37,5% 38,7% 45,0% 357,6%  

Margem 
EBITDA 

21% 20% 20% 28% 27% 12% 21% 18% 20% 17% 14% 12% 3% 
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Gráfico nº 19 – Evolução do EBTIDA  
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Gráfico nº 20 – Evolução da Margem EBTIDA 
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Os índices de endividamento da Empresa continuam em patamares confortáveis, a despeito dos novos 
financiamentos contratados com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Na tabela representativa da evolução do endividamento, foi efetuada uma alteração no cálculo da 
Dívida Líquida, desconsiderando as Aplicações Financeiras Vinculadas. Isso influenciou os valores desse 
indicador e da relação "Dívida Líquida / EBITDA", em relação aos anteriormente informados, de 2010 a 
2012. 
 
 
Quadro nº 15 – Evolução do Endividamento 

Evolução do 
Endividamento 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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 2,38 
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Dívida Líquida 
(milhares de R$) 

632.066 934.428 761.575 651.457 483.270 413.584 241.334 224.079 141.249 342.043 462.752 727.314 812.472 

Dívida Líquida/ 
EBITDA (x) 

61,04 19,72 11,09 6,84 3,69 2,99 1,34 1,79 0,44 0,91 1,51 2,10 2,08 

Dívida de 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% 8,4% 

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% 27,4% 29,1% 

 
 
O exercício de 2013 foi encerrado com um patrimônio líquido de R$ 4,8 bilhões (R$ 4,7 bilhões em 
2012). 

O Índice de Eficiência Operacional (IEO) é o principal 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 rendimentos 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 resultados, 
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 indicador passaram a ser fixadas pela atual Agência Reguladora de Saneamento da Bahia 
(Agersa), antiga CORESAB, válidas para o período 2011 – 2014. A Agersa estipulou em 1,300 a meta 
para 2013, mas a própria Embasa, em revisão orçamentária efetuada em novembro/2013, fixou 
internamente uma meta superior, de 1,335. 

Conforme pode ser observado no gráfico a seguir, a meta foi superada em 2013, uma vez que o IEO 
atingiu 1,346. 
 
 
Gráfico nº 21 – Evolução do IEO  
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Quadro nº 16 – Evolução dos componentes do IEO - Previsto/Realizado  

Discriminação 
2013 

Previsto Realizado 
Realizado x Previsto 

R$ % 
Faturamento de água e esgoto 2.126.480.411 2.100.829.843 (25.650.568) -1,21% 
Parcelamentos 1.914.427.094 1.840.709.442 (73.717.652) -3,85% 
Entrada de recursos 1.972.489.332 1.972.680.243 190.910 0,01% 
Água e Esgoto (3) 1.935.097.174 1.934.884.791 (212.383) -0,01% 
Saída de recursos 1.477.770.661 1.465.715.979 (12.054.683) -0,82% 
IEO (= Entradas de Recursos / Saída de Recursos)  1,335 1,346   
Eficiência da arrecadação de contas de água e esgoto 91,00 % 92,10 % - - 
Volume faturado de água e esgoto (m³) 681.063.942 676.032.748 (5.031.194) -0,74% 
Tarifa média de água e esgoto (R$/ m³) 2,881 2,883 0,002 0,06% 
Questões judiciais trabalhistas 41.008.914 41.632.431 623.516 1,52% 
Bloqueios + processos - - - - 

 
 

Investimentos realizados 
 
O exercício 2013 foi marcado por vultosos investimentos na ordem de R$534 milhões, que equivale a 
cerca de 1,42 vezes a média anual desde o ano de 2001 a 2012 (R$ 375 milhões) e 1,94 vezes em 
comparação à média do período 2001-2006 (R$ 275 milhões), a valores reais indexados ao IPCA. Deste 
total aplicado, R$ 313 milhões (59%) foram originados de recursos próprios da empresa, mantendo 
assim o compromisso da empresa com os investimentos no Estado.  

Nota-se acentuada evolução dos investimentos nos últimos sete anos (2007-2013) com destaque para 
2010 e 2012 que apresentaram montante de R$ 768 e 713 milhões respectivamente, com significativa 
participação de recursos próprios – em média 49% do total investido neste período.  

O montante investido com recursos próprios no período 2007-2013 (R$ 1.667 bilhão) representa uma 
média de 238 milhões ao ano enquanto no período 2001-2006 a média encontrada equivale a R$ 47 
milhões em valores indexados ao IPCA. 
 
 
Gráfico nº 22 – Investimentos 
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1 Investimentos apurados pelo regime de caixa e não incluem despesas capitalizáveis e juros de financiamento no período de carência. 
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Os valores totais investidos pela empresa foram provenientes de diversas fontes, sendo os maiores 
montantes 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 ambiental da Embasa, no ano 2013, envolveram obras 
de implantação, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água (sistemas de produção, 
tratamento e distribuição de água) e de esgotamento sanitário (coleta, transpor-te, tratamento e 
disposição final dos efluentes), assim como ações de educação ambiental que acompanharam a 
execução das obras. Dentre os municípios beneficiados com os investimentos supracitados, destacam-
se: Barreiras, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Chorrochó, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Dias 
D’Ávila, Encruzilhada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, 
Itacaré, Itamaraju, Jacobina, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Muritiba, Paulo Afonso, Porto Seguro, 
Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Vera Cruz, Vitória da 
Conquista, Castro Alves, Laje, Baixa Grande, Andorinha, Maragogipe e Santo Antônio de Jesus. 
 
 
Recursos assegurados 

Considerando o período desde o ano de 2007, 1.164 obras foram ou estão sendo empreendidas em 
364 municípios, perfazendo cerca de R$6,66 bilhões em recursos de investimento 
aplicados/garantidos nesse intervalo. Este esforço contou com recursos próprios e recursos oriundos 
do Orçamento Geral da União (OGU) através dos Ministérios das Cidades, da Integração Nacional 
(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco), do Ministério da Saúde (Fundação 
Nacional de Saúde – Funasa), além de financiamento da Caixa (FGTS), do BNDES (Fundo de Amparo 
ao Trabalho (FAT) e Financiamento de máquinas e equipamentos (FINAME) e do Estado). Existe 
ainda a expectativa de contratação de novos recursos até o ano 2014 da ordem de R$1,6 bilhão, o 
que poderá perfazer cerca de R$8,3 bilhões de investimentos nesse período.  

Além das obras referidas, os montantes citados envolvem a perfuração de 383 poços e elaboração 
de 145 projetos, totalizando 1.692 intervenções neste período. 

Do total das obras, 441 referem-se a sistemas de abastecimento de água, envolvendo recursos da 
ordem de R$2,6 bilhões, e 191, a sistemas de esgotamento sanitário, que perfazem um investimento 
total de R$6,5 bilhões. 
 
 
Quadro nº 17 – Investimentos por fonte de recurso  

Investimentos por fonte de recurso em 2013 
Fonte Valor (em R$ x 1.000) Percentual (%) 

Recursos próprios + Contrapartida da Embasa 312.978 58,62% 
OGU/CEF 86.725  16,24% 
Royalties 0  0,00% 

Prosaneamento/CEF  0  0,00% 
FAT/BNDES  54.402  10,19% 
FGTS/CEF  43.027  8,06% 

Outros  36.808  6,89% 
TOTAL  533.940  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 

Fonte: Superintendência Financeira Contábil/ Embasa 
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Orçamento de investimentos para 2014 

A previsão orçamentária de investimento para o exercício de 2014 totaliza o montante de R$ 1.007 
bilhão (um bilhão e sete milhões de reais), valor aprovado pelo Conselho de Administração em 
dezembro de 2013. Os valores são provenientes de recursos próprios com contrapartida da Embasa 
(20,66%), do Orçamento Geral da União (26,81%), e os 52,53% restantes provêm de repasses do 
governo do Estado e de financiamentos ou convênios contraídos diretamente pela Embasa. Esses 
recursos serão aplicados na elaboração de projetos de obras de água e esgoto, na implantação e/ou 
ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, na perfuração de poços 
para abastecimento de água e no desenvolvimento institucional da empresa. 
 
 
Valor econômico 

GRI EC1 Para alcançar os seus objetivos de sustentabilidade financeira, e tendo em vista as metas de 
universalização, a Embasa busca obter melhores resultados no seu desempenho operacional através 
do aprimoramento 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 investimento na 
realização de empreendimentos para expansão dos serviços.  
 
 
Quadro nº 18 – Valor econômico gerado 

VALOR ECONÔMICO GERADO (R$) MIL 2011 2012 2013 

a) Receitas 2.232.389 2.741.826 2.774.769  

 Valor econômico distribuído 

b) Custos operacionais 1.105.026 1.395.742 1.300.020 

c) Salários e benefícios de empregados 386.447 443.804 510.613 

d) Pagamentos para provedores de capital 95.967 79.420 105.734 

e) Pagamentos ao governo (despesas fiscais) 142.811 197.625 253.667 

f) Investimentos na comunidade 8.451 4.802 879 

Valor Econômico acumulado 493.687 620.433 603.856 
Fonte: Departamento de Contabilidade/ Embasa 

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

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

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

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

(e) Pagamento ao Governo - Composto pelo PIS/Cofins, mais as despesas fiscais, mais o imposto de 
renda e a contribuição social; 
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(f) Investimentos na comunidade - Composto pelo apoio a eventos técnicos e sociais e pelos 
incentivos às atividades culturais, educacionais e esportivas. 
 
GRI EC4 É concedido crédito presumido do saldo devedor em cada período de operação do ICMS nas 
operações efetuadas por estabelecimentos que exerçam a atividade de captação, tratamento e 
distribuição de água de acordo com o Art. 1º do Decreto Estadual 6.734 de 9 de setembro de 1997, 
acrescido pelo Decreto Estadual n. 8.868 de 5 de janeiro de 2004. Este decreto visa apoiar políticas que 
promovam o desenvolvimento do Estado da Bahia. A Embasa, sociedade de economia mista cuja 
participação acionária do governo é de 99,67%, participa deste objetivo. Na Embasa, este crédito é 
classificado como subvenção governamental e em 2013 totalizou R$ 33.548 mil. A redução do valor da 
subvenção em 2013, relativamente a 2012, deve-se ao reconhecimento do ICMS sobre as venda ter 
incorrido apenas até 13 de maio de 2013, em razão de não ser mais devido o ICMS sobre distribuição 
de água, conforme Lei Estadual n° 12.811 de 2013. 
 
 
Quadro nº 19 – Tabela de subvenções 

TABELA DE SUBVENÇÕES 

Ano Valor R$ Mil 

2008 32.110 

2009 40.960 

2010 58.994 

2011 50.092 

2012 67.601 

2013 33.548 

 
 
2.4 Gestão comercial  

Plano de Requalificação do Cadastro Técnico e Comercial 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2012, buscando novas metodologias para auditar e 
propor ações que permitam proporcionar um cadastro comercial mais confiável, a iniciativa estratégica 
“Plano de Requalificação do Cadastro Técnico e Comercial” foi priorizada no ano de 2013, gerando 
alguns avanços, como: 
 

 Aplicação de rotina de validação on-line de cadastros de clientes (confronto com a base de 
dados do Serasa ao ser digitado o nº do CPF), implantada no sistema comercial, garantindo a 
qualidade do cadastro no momento do atendimento; 
 

 Compatibilização das localidades cadastradas no sistema comercial da Embasa com as 
localidades geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

 
  Estudo para aquisição de equipamentos com novas tecnologias GPS que garantem mais 

rapidez e qualidade nos serviços de obtenção de coordenadas em campo; 
 

 Realização de auditorias que possibilitaram a detecção de erros nos cadastros, fazendo com 
que determinadas localidades pudessem saná-los antes da implantação do Webrol. O Webrol 
é um sistema de coleta e leitura de hidrômetros com nova roteirização, visando à automação 
de todo o processo de faturamento da empresa, trazendo maior precisão e confiabilidade dos 
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dados. Em 2013, o Webrol esteve presente em localidades de praticamente todas as Unidades 
Regionais, alcançando, aproximadamente, 76% do faturamento da Embasa. 

 
 
Ações comerciais para elevação do Índice de Adimplência 

Em alinhamento ao objetivo estratégico “elevar índice de adimplência dos usuários”, algumas ações 
comerciais foram promovidas, no decorrer de 2013, para estimular usuários inadimplentes a quitar ou 
renegociar seus débitos junto a Embasa.  
 
A Embasa participou da Campanha “Feirão do Nome Limpo”, promovida pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL, no Centro de Convenções da Bahia em Salvador, entre os dias 26 e 30 de Novembro, 
onde consumidores com inadimplência no mercado tiveram a oportunidade de renegociar débitos. As 
condições especiais de parcelamento e redução de juros e multas, promovidas pela Embasa, foram 
estendidas aos pontos de atendimento de todo estado, sendo prorrogadas até o final de dezembro. 
  
Como resultado da campanha de negociação de débitos, cerca de dez mil usuários foram beneficiados 
e o débito negociado chegou a R$11.023.862,00 (onze milhões, vinte e três mil, oitocentos e sessenta 
e dois reais). 
 
Identificando-se que grande parte do problema de perdas de água, do desabastecimento, do 
consumo clandestino e do comprometimento da qualidade do serviço em áreas de baixa renda está 
atrelada à situação dos débitos considerados impagáveis, pois os usuários que não regularizam sua 
situação consomem de forma desordenada, em 2013 foi elaborada uma proposta para se implantar 
um novo padrão de negociação flexível. 
  
Assim, este novo padrão de negociação, aprovado por Resolução de Diretoria, contemplou a 
capacidade de pagamento de determinados usuários situados e pré-identificados nas áreas de renda 
per capita de até dois salários mínimos, conforme áreas de ponderação dos setores censitários do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), Base de Informações do Censo Demográfico 2010. 
 
Desta forma, de maio até dezembro de 2013, foi realizado um projeto-piloto no bairro de Sussuarana 
em Salvador, onde se disponibilizou uma unidade móvel da Embasa, além da loja de atendimento do 
Cabula, para atender a demanda da população.  
 
Como resultado do piloto em Sussuarana, foram realizadas 384 negociações com usuários que 
apresentavam o débito histórico total de R$1.754.820,49 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro 
mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). 
 
Para atender as demandas do novo padrão de negociação flexível para baixa renda, o sistema 
comercial sofreu ajustes e uma instrução de trabalho foi criada para este fim. Será dada continuidade a 
este trabalho em 2014, abrangendo a outros usuários com perfil pré-identificado pela Embasa. 
 
O novo padrão de negociação flexível possibilita que usuários de baixa renda, que tenham interesse 
em resolver suas pendências, possam negociar, de forma ágil e padronizada, débitos considerados 
irrecuperáveis, o que se espera contribuir, consideravelmente, para a redução da inadimplência e 
proporcionar o acesso regular aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
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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 diretoria executiva. As contas são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Auditoria Geral do Estado, além da auditoria externa 
independente. Atualmente, o ente regulador é a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia (Agersa). 
 
GRI 4.4 e 4.9 A estrutura organizacional da Embasa acompanha a dinâmica das estratégias e dos 
processos 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: composta por 13 unidades 
regionais (URs) no interior e seis na região metropolitana de Salvador, apresentadas no mapa da figura 
nº1 deste relatório. As URs e seus respectivos escritórios locais (ELs) são responsáveis pela operação, 
manutenção, faturamento e cobrança dos serviços regionais. 
  
A diretoria executiva é composta pela presidência e seis diretorias: três diretorias de Operação e 
Expansão (Região Metropolitana 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 Financeira 
e Comercial, a diretoria de Gestão Corporativa. 
 
GRI 4.2, 4.3 e 4.4 A Assembleia Geral elege sete membros para comporem o Conselho de 
Administração para um período de dois anos podendo ser reeleitos. São atribuições do Conselho de 
Administração: fixar a orientação geral dos negócios da sociedade e eleger/destituir os diretores, 
fiscalizando a execução das suas ações. Em 2013, era representado por: Cícero de Carvalho Monteiro 
(Presidente), Abelardo de Oliveira Filho (Vice-presidente) e os seguintes membros titulares: Demetrius 
Ferreira e Cruz, Eugênio Splenger, Rui Costa dos Santos, Jorge José Santos Pereira Solla, Robinson 
Santos Almeida.  
 
Os cinco membros do Conselho Fiscal, órgão com atribuições específicas dispostas na Lei das 
Sociedades Anônimas, são 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 gestores e técnicos da diretoria Financeira e Comercial, responsáveis pela 
elaboração dos balanços e demonstrativos financeiros e contábeis, bem como da ouvidoria e da 
auditoria interna, vinculados à presidência da Embasa. Compõem o Conselho Fiscal: Luis Felipe Vital 
Nunes Pereira, Edelvino da Silva Góes Filho, Eliane Batista Bucar, Eracy Lafuente Pereira, João Batista 
Aslan Ribeiro. 
 
GRI 4.6 e 4.10 Não há processos em vigor que assegurem que conflitos de interesses sejam evitados, 
visto que a própria composição do Conselho de Administração pode ser configurada como um 
processo que assegure que conflitos de interesse não existam. Por outro lado, o desempenho dos 
gestores da organização é fator preponderante para a indicação dos membros do Conselho de 
Administração, eis que o cumprimento das diretrizes da política estadual do saneamento básico 
norteia a atuação geral da sociedade. 
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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 
estatuto da Embasa prevê que o seu Conselho de Administração terá a composição de sete membros 
efetivos, sendo que seis membros são indicados pelo acionista majoritário – o estado da Bahia - e um 
membro pela União, acionista minoritário, mediante exigência de formação em nível superior, qualificação 
técnica e experiência profissional na composição de outros conselhos. Deste modo, não existem membros 
independentes que compõem o Conselho de Administração. De acordo com a mesma lei, a remuneração 
a ser paga aos conselheiros é definida pela Assembleia Geral. 
 
GRI 4.5 Cabe à Assembleia Geral a determinação quanto ao desempenho da organização e dos 
valores das remunerações dos membros do mais alto órgão de governança da diretoria executiva e 
demais executivos. 
 
A Empresa 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 sanitário através de sua participação sistemática 
e efetiva nos fóruns de gestão internos e externos, conforme se observa nos quadros nº 21 e 22 onde 
estão elencados os comitês e comissões existentes, durante o ano de 2013 na Embasa, como evidência 
dessas práticas públicas. 
 
 
Quadro nº 20 – Órgãos internos 

ÓRGÃOS INTERNOS Nº 

GÊNERO COR 

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA 
NÃO 

DECLARADA 

Conselho Administrativo 7 7 - - 1 - 1 - 5 

Diretoria Executiva 7 6 1 - 3 - 4 - - 

Conselho Fiscal 5 4 1 - - - - - 5 

COMITÊS PRINCIPAIS          

Comitê de Regulação 
Comercial 

10 5 5 1 7 - 1 1 - 

Comitê para Elaborar o 
Relatório de 
Sustentabilidade 2012 

10 1 9 - 5 - 5  - 

Comitê Gestor de TI da 
Embasa 

18 9 9 - 8 - 9 1 - 

Comitê Coordenador da 
Proposta Orçamentária de 
2014 

19 7 12 - 6 - 11 2 - 

Comitê Central da Embasa 8 6 2 - 4 - 3 1 - 

Comitê de Redução e 
Controle de Perdas 

7 7 - - 4 - 3 - - 

Comitê de Validação da 
Avaliação de Desempenho 
com Foco em 
Competências 

12 - 12 - 5 - 7 - - 

Comitê de Equidade 16 3 13 - 4 - 5 3 4 

Comitê para Validar o 
Modelo e as 

12 - 12 - 5 - 7 - - 
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ÓRGÃOS INTERNOS Nº 

GÊNERO COR 

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA 
NÃO 

DECLARADA 

Responsabilidades das 
Funções do Novo Plano de 
Cargos, Salários e Carreiras 
(PCSC) 

Comitê de Planejamento e 
Gestão da Embasa 

7 1 6 - 3 - 3 1 - 

COMISSÕES PRINCIPAIS          

Comissão Técnica de 
Garantia Ambiental – CTGA 

20 7 13 - 9 - 7 3 1 

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

21 10 11 - 5 - 16 - - 

Comissão de Segurança da 
Informação 

6 3 3 - 1 - 5 - - 

Fonte: Unidade de Planejamento e gestão/ Embasa 

 
 
Quadro nº 21 – Órgãos externos 

ÓRGÃOS EXTERNOS Nº 
GÊNERO COR 

HOMEM MULHER AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA 
NÃO 

DECLARADA 

AESBE e Câmaras Técnicas 19 14 5 - 9 - 8 2 - 

APA e Conselhos Gestores 18 8 10 - 5 - 10 2 1 

CBH – Comitê de Bacia 
Hidrográfica 

14 10 4 - 3 1 9 1 - 

Comissão Especial - 
Normas de Proteção 
Contra Incêndio e Pânico 

1 1 - - - - 1 - - 

Comitê Consultivo da 
Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão 

1 1 - - - - 1 - - 

Comitê de Educação 
Corporativa do Estado 

2 - 2 - - - 2 - - 

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

1 - 1 - 1 - - - - 

Comitê Gestor do 
programa Água para 
Todos - PAT 

2 2     2         

Comitê Gestor do 
Gespública-BA 

1 - 1 - - - 1 - - 

Comitê Municipal da 
Dengue 

1 - 1 - - - - 1 - 

CONERH e Câmaras 
Técnicas 

4 1 3 1 2 - - - 1 
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Conselho Estadual de 
Meio Ambiente – 
CEPRAM 

1 - 1 - 1 - - - - 

Fundação de Assistência 
Social e Seguridade da 
Embasa - FABASA 

13 11 2 - 6   6 1   

Grupo de Trabalho - 
Pesca e Agricultura no 
Estado da Bahia 

1 1 - - 0 - 1 - - 

Grupo de Trabalho - UHE 
- Pedra do Cavalo 

1 1 - - 1 - - - - 

Grupo de Trabalho de 
Trabalho de Planejamento 
e Gestão Compartilhada 
para a Região 
Metropolitana de 
Salvador 

3 - 3 - 3 - - - - 

Grupo de Trabalho para 
Elaboração da Minuta do 
Decreto Regulamentador 
da Política Estadual de 
Saneamento Básico 

1 1 - - 1 - - - - 

Grupo de Trabalho 
Socioambiental - 
SEDUR/SEMA/CONDER/E
mbasa 

1 - 1 - - - 1 - - 

Grupo de Trabalho 
Sustentabilidade Sistema 
de Abastecimento de 
Água Rural 

1 1 - - 1 - - - - 

Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração – 
Câmara Transversal de 
Meio Ambiente 

1 - 1 - 1 - - - - 

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

1 1 - - - - 1 - - 

Sistema Municipal de 
Proteção e Defesa Civil - 
Prefeitura Municipal do 
Salvador 

1 - 1 - 1 - - - - 

Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão/ Embasa 

 
 
Ouvidoria 

Atuando como um canal aberto entre o cidadão e empresa, a Ouvidoria da Embasa está descrita no 
item “Meios de comunicação”.  
 
GRI 4.1 e 4.2 Estrutura organizacional 
 
GRI 2.3 e 3.6 Estrutura operacional 

As estratégias e os processos funcionais são os elementos orientadores da estrutura organizacional da 
Embasa, nela se prioriza as atividades fins (operacional e comercial), tendo como foco o usuário. 
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O desenho organizacional adotado contempla a departamentalização mista, combinando produto, 
função, processo e território. Assim, pode-se observar na Figura nº 1-Mapa dos municípios atendidos 
pela Embasa – a forma de atuação da área operacional, por localização geográfica, abrangendo toda 
sua área de atendimento, na capital e no interior do Estado. 
 
 
Figura nº 4 – Organograma da estrutura geral 
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Equidade 

As ações de equidade estão pautadas em fomentar debates, implantar e monitorar ações no âmbito 
da empresa. O Comitê de Equidade tem como um de seus propósitos subsidiar as Diretorias 
Embasa/Sindae em questões pertinentes à temática, atuando, de modo consultivo, no combate a todo 
e qualquer tipo de desigualdade na empresa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável com 
responsabilidade social. Seu funcionamento foi assegurado pela cláusula 40ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho de 2007/2008, e se mantém nos acordos celebrados desde então, atuando como um forte 
elo de comunicação e compromisso de promoção de igualdade de oportunidades. 
  
Em 2013 foram realizadas oficinas de Equidade, com atenção especial voltada às temáticas de gênero, 
raça, etnia, acessibilidade, orientação sexual e gerações, nas unidades regionais de Itabuna, Ilhéus e 
Feira de Santana.  
 
Alguns parques passaram por adaptações para garantir uma melhor acessibilidade: foi instalada pista 
tátil para deficientes visuais e cobertura na rampa de acesso localizada no Parque da Bolandeira. 
Assegurando um mapeamento mais fidedigno, e de declaração espontânea, dos tipos de deficiência 
dos (as) empregados (as), foi inserido o campo “deficiência” no formulário do Programa de 
Recadastramento Anual de Empregados (PRAE). 
 
Foram incluídos nos benefícios para dependentes (pecúlio e/ou pensão), os casais homoafetivos, com 
relacionamento estável, além da atualização da Norma e Manual de Fardamento considerando os 
critérios de gênero e biótipos. 
 
GRI 4.8 Código de Ética 

Em vigor há quase 10 anos, o Código de Ética da Embasa estava desatualizado, pois, ao longo desse 
tempo, a Empresa passou por várias mudanças o que motivou a sua reformulação iniciada em agosto 
de 2013, com objetivo de ampliar este instrumento para Código de Ética e de Conduta. Contamos com 
o apoio de consultoria especializada que conduziu oficinas com empregados de todas as diretorias e 
de níveis hierárquicos variados. Em primeiro plano buscou-se um alinhamento conceitual sobre ética 
corporativa e a diferença entre códigos de ética e de conduta. Divididos em grupos de trabalho, 
distribuídos pelos sete temas sugeridos pelo Instituto Ethos (Valores, Transparência e Governança, 
Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores / Clientes, Comunidade e Governo e 
Sociedade), os 50 participantes da Oficina avaliaram o código da Embasa vigente, comparando-o com 
os de grandes empresas do país, assim foi proposto um novo instrumento com adequações na forma, 
linguagem e distribuição da informação pertinente a cada tema. 
 
Posteriormente, estas contribuições foram compiladas, avaliadas e disponibilizadas na intranet, para 
consulta e intervenção crítica de todos os gestores e colaboradores da Empresa de forma a ampliar a 
participação do público interno neste processo. Neste ínterim 884 downloads do arquivo, foram 
registrados o que representa quase 25% do corpo funcional da empresa. Após análise das 
contribuições recebidas, nova minuta foi elaborada. As etapas seguintes serão: a aprovação pela 
diretoria executiva do novo Código de Ética e de Conduta e ampla divulgação do instrumento entre os 
públicos estratégicos da Empresa. 
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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 comunidade. Nesse sentido, a empresa 
identifica e desenvolve novos canais de comunicação com seus públicos internos e externos. 
 
Em 2013, foram desenvolvidas diversas ações buscando reforçar a imagem da Embasa como empresa 
socialmente responsável. 
 
Para sensibilizar a população sobre a necessidade do uso racional da água, a Embasa promoveu o 
evento Semana da Água 2013, com o tema “Sustentável em cada gota”, com uma programação 
especial na capital e interior do estado, com palestras, seminários, caminhadas, blitze educativas, 
corridas exibição de filmes e peças teatrais, dentre outras atividades. 
  
Outra data importante para mobilizar a sociedade sobre questões relacionadas ao uso consciente da 
água aconteceu no dia do meio ambiente, com o evento “Semana do Meio Ambiente”, com o tema 
“Direito de ter, dever de cuidar”. Destinada a estudantes do ensino fundamental, médio e 
profissionalizante, a programação foi composta pela palestra "Água: aprendendo a usar com 
responsabilidade para a manutenção da vida", realizada por equipes socioambientais da Embasa; e 
apresentação da peça "Meu ambiente", realizada pelo grupo Embasart, composta por funcionários da 
empresa. 
 
Com o mesmo objetivo, no final do ano, foi iniciada a tradicional campanha de sensibilização sobre o 
uso consciente da água no verão, época em que as pessoas consomem mais e, por isso, precisam ficar 
mais atentas ao desperdício. Com o tema “Mostre seu poder”, a campanha passou a ser veiculada em 
TVs, rádios, outdoors e busdoor, entre outras mídias, atingido a 34 cidades baianas. 
 
Dentro da política de transparência, a empresa produziu e divulgou relatórios com informações 
contábeis e indicadores econômicos, sociais e ambientais que evidenciam o compromisso com a 
sociedade.  
 
Em 2013, dentre as publicações institucionais, destacam-se os livretos “Seca na Bahia – Ações de 
Enfrentamento”, com informações das ações desenvolvidas pela Embasa de enfrentamento aos efeitos 
da pior seca dos últimos 60 anos no estado; e “Ações da Embasa em Salvador”, com a divulgação das 
ações da empresa nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Somente na capital, a 
empresa está com investimentos superiores a R$ 1,1 bilhão. Essas publicações listam as ações mais 
importantes. 
 
Outra importante publicação concluída em 2013 foi o Manual de Identidade Visual Corporativa, um 
documento com 112 páginas que apresenta as diretrizes e orientações que devem ser seguidas e 
visam consolidar a identidade visual da Embasa, no sentido de manter consonância e uniformidade no 
que diz respeito ao uso da marca em materiais gráficos, peças de comunicação, sinalização, 
publicidade e design. 
  
Dos veículos impressos disponibilizados pela empresa, destacam-se o Jornal da Embasa, que é 
direcionado exclusivamente para o público externo e Embasa da Gente, publicação para os 
funcionários; cada um com tiragem mensal de cinco mil exemplares. Além disso, o público interno 
também conta com um portal corporativo, onde são compartilhadas informações e serviços. 
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Para que os cidadãos possam se manifestar da forma mais conveniente às suas necessidades, a 
empresa disponibiliza canais diversificados de comunicação. Sua rede de atendimento presencial 
conta com lojas na capital e interior, quatro Unidades Móveis de Atendimento, escritórios locais no 
interior; além de call center, Ouvidoria e serviços via internet no site da empresa 
(www.embasa.ba.gov.br). 
  
A Ouvidoria da Embasa atua como um canal aberto entre o cidadão e a empresa. A sua finalidade é 
receber, encaminhar e acompanhar sugestões, reclamações, denúncias e elogios dos cidadãos 
referentes aos serviços prestados pela Embasa, de forma humanizada e eficiente. A Ouvidoria atua de 
forma autônoma e transparente no controle qualitativo dos serviços prestados pela empresa, além de 
ser uma grande aliada na melhoria da gestão. 
 
No ano de 2013, foram registradas 5.476 manifestações na Ouvidoria da Embasa, número 22% superior 
ao ano passado. As principais razões para este crescimento foram: 1) a forte seca que assolou a Bahia, 
com mais de 200 municípios em estado de emergência, notadamente no primeiro semestre, tendo a 
Ouvidoria se transformado num canal importante de atendimento das solicitações e reclamações; 2) a 
maior divulgação da Lei de Acesso a Informação, cujos pedidos de informações são formalizados através 
da Ouvidoria; 3) início das atividades da Agencia Reguladora – Agersa, utilizando, inclusive, o sistema de 
gestão informatizado da Ouvidoria do estado, cujas manifestações são encaminhadas através da 
Ouvidoria da Embasa; e, 4) a política de interiorização da Ouvidoria itinerante promovida pela Ouvidoria 
Geral do estado, através de ônibus, visitando 207 municípios em 2013.  
 
Considerando toda a Rede da Ouvidoria Geral do Estado, composta de 158 Órgãos, a Embasa ficou 
posicionada em 3º lugar em número de manifestações e alcançou a resolubilidade de 95%. Os tipos 
de manifestações estão demonstrados no quadro a seguir: 
 
 
Quadro nº 22 – Ouvidoria da Embasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ouvidoria/ Embasa 

 

 

Tipo de manifestações Quantidade 

Reclamações 4.424 

Denúncias 510 

Solicitações 394 

Pedidos de informações 89 

Elogios 50 

Sugestões 09 

Total 5.476 

Situação em 31/12/2013 Quantidade 

Encerradas 5.204 

Pendentes 272 

Total 5.476 

http://www.embasa.ba.gov.br/
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Reconhecimentos externos – 2013 

 A Embasa vem conquistando importantes prêmios que confirmam sua eficiência na gestão 
alinhada com a sustentabilidade ambiental, destacando-se neste ano, pelos reconhecimentos 
de revistas especializadas como: 

 
 Na revista EXAME – MAIORES E MELHORES, edição especial 40 anos, a Embasa foi classificada 

como a 14º maior prestadora de serviços e como a primeira do setor de saneamento no Norte 
e Nordeste. Subiu 35 posições, passando da 243º para 208º colocação. 

 
 Na revista VALOR 1000, classificação entre as 1000 MAIORES EMPRESAS E AS CAMPEÃES EM 

25 SETORES E 5 REGIÕES, classificada como a 10º maior empresa do Nordeste e em 1º no 
setor de saneamento do Norte e Nordeste. Subiu 22 posições, ficando na posição 180º de 
1000. 

 
 Na revista AS MELHORES DA DINHEIRO, classificação entre as 1000 MAIORES EMPRESAS DO 

BRASIL, classificada como a 5º melhor empresa de serviços Públicos do Brasil nos itens: 
Sustentabilidade Financeira e Responsabilidade Social. 

 
 No RANKING DO SANEAMENTO - TRATA BRASIL, classificação: saneamento é Saúde: Salvador 

ficou como 1ª cidade do Nordeste, Vitória da Conquista 2ª e Feira de Santana como 4ª. 
 

 No ranking nacional Salvador ocupou o 8º lugar entre as 34 capitais. Neste mesmo ranking, 
Vitória da Conquista alcançou a 34ª posição e Feira de Santana na 63ª posição. 

 
 Em especial, o reconhecimento externo do “TROFÉU TRANSPARÊNCIA”, pelo terceiro ano 

consecutivo, no âmbito das empresas de capital fechado, uma das premiações mais 
valorizadas pelo mercado de investidores e pelos executivos de finanças, administração e 
contabilidade do país. A clareza nas demonstrações financeiras, a qualidade 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 Contabilidade (ANEFAC), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e a Serasa Experian. 

 
 A revista SANEAMENTO AMBIENTAL, maior revista especializada em saneamento e meio ambiente 

no Brasil, escolheu a Embasa como Empresa do Ano no Saneamento Ambiental, na categoria 
empresa estadual. Essa é a segunda vez que a revista elege a empresa baiana de saneamento 
como a que apresentou melhor desempenho em indicadores considerados pelo 
periódico.  
O corpo editorial da revista levou em conta as informações fornecidas pela empresa relativas ao 
desempenho em 2013 sobre os investimentos realizados em relação à receita operacional líquida 
anual; o índice de tratamento de esgoto; níveis de perda de água e a receita gerada por 
funcionário próprio. 
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3. GESTÃO SOCIAL  

No aspecto social, o conceito original de responsabilidade social pressupõe que, para compensar os 
impactos negativos da atuação das empresas, faz-se necessário o envolvimento em atividades sociais 
para beneficiar a comunidade. No entanto, é preciso fazer com que o aspecto social faça parte da 
estratégia organizacional. Na Embasa o social insere-se na estratégia da empresa, em atendimento ao 
seu Planejamento Estratégico 2012-2015, ações sociais internas e externas são desenvolvidas, 
destinadas aos empregados e seus familiares, comunidade local e sociedade. O portfólio de projetos 
socioambientais da empresa contempla temas como o desenvolvimento da cultura da 
sustentabilidade, a promoção da preservação do meio ambiente e a valorização da água, bem como o 
desenvolvimento da postura preventiva por meio da gestão de riscos. 
 
Vale destacar, que a gestão socialmente responsável abrange questões que vão desde código de ética, 
práticas de boa governança corporativa, compromissos públicos assumidos pela empresa, até 
mecanismos anticorrupção, diversidade, equidade de gênero, raça/etnia, bem como a extensão desses 
compromissos por toda a cadeia produtiva envolvida na relação com os fornecedores, esses temas 
estão sendo abordados de forma crescente na gestão social da Embasa. O papel da área de 
responsabilidade social na Embasa é atuar como facilitadora, catalisadora e consultora interna desses 
assuntos, além de gestora de projetos socioambientais.  
 
A gestão social na Embasa é compartilhada pelas diretorias, no entanto, a Diretoria Técnica e de 
Sustentabilidade tem a função precípua de estruturar práticas e políticas internas de forma articulada 
com todas as unidades socioambientais, facilitando a convergência, incorporação e desenvolvimento, 
dos princípios de responsabilidade social nos processos organizacionais, consequentemente na 
sociedade.  
 
  
3.1 Engajamento com as partes interessadas 

GRI 4.14, 4.15 e 4.16 Foi mantida a matriz de materialidade do ano anterior, apresentada no capítulo 
final desse relatório que destaca os temas sugeridos como prioritários pelos públicos de interesse da 
Embasa, caracterizando a forma de relacionamento estabelecida para geração dos temas materiais de 
sustentabilidade: água, equilíbrio dos ecossistemas e serviços ambientais, governança corporativa, 
eficiência operacional, tecnologias limpas, implantação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas 
de ocupação desordenada, educação ambiental, retenção de talentos e ação social, apresentados ao 
longo deste relatório na proporção em que se está evoluindo suas aplicações na rotina das unidades. 
 
 
3.2 Relacionamento com o público interno 

3.2.1 Gestão de pessoas 

GRI LA1 - No final do exercício de 2013 o corpo de empregados da Embasa era composto por 4.871 
empregados, com vínculo permanente e subordinados às disposições da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e outras normas que regulam determinadas profissões. Assim, dadas as especificidades e 
legislação de cada profissão, 80 empregados têm carga horária de 30 horas semanais ou meio turno. Dos 
empregados que estão lotados em unidades cuja atividade é de necessidade ininterrupta, 522 trabalharam 
em regime de turno contínuo de revezamento, com jornadas de 6, 8 ou 12 horas diárias, conforme escala 
de trabalho previamente estabelecida pela empresa e validada pelo sindicato da categoria. A lotação dos 
empregados é descentralizada, consoante se nota no quadro a seguir. 
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Quadro nº 23 – Número de empregados 

EMPREGADOS 2011 2012 2013 % 

Capital e RMS 2.810 2.847 2.707 55,57 

Região Norte 950 1.202 1.175 24,12 

Região Sul 921 1.058 989 20,30 

TOTAL 4.681 5.107 4.871 100,00 
Fonte: Departamento de Administração de Pessoal - GPA 

 
 
GRI LA13 - Consoante se viu no início deste relatório, a Embasa é ente da Administração Pública estadual, 
especificamente da administração indireta e, por conseguinte, subordina-se aos princípios constitucionais 
norteadores da Administração Pública, razão pela qual a contratação de seus empregados se dá através de 
concurso público. Decorre da subordinação a estes princípios a impossibilidade de priorizar a diversidade 
na contratação da força de trabalho, excetuado o tratamento diferenciado já previsto em lei, como aquele 
para a contratação de portadores de necessidades especiais, disposto na Lei Federal n.º 8.213/1991. A rigor, 
em 2013, os portadores de necessidades especiais empregados na empresa foram 59, correspondendo a 
1,21% do quadro de pessoal, e cinco deles ocupam função gerencial. Não obstante a impossibilidade de 
estabelecer critérios que promovam a diversidade na contratação, a existência atuante de um Comitê de 
Equidade na empresa, com garantias de plenas condições para funcionamento dispostas no Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), e a obrigação de promover igualdade de oportunidades sem quaisquer formas 
de discriminação, também tratada neste mesmo instrumento, têm favorecido sobremaneira os ganhos 
sociais voltados para a promoção da igualdade. No tocante à representação da diversidade de gênero no 
desempenho de funções gerenciais se percebe que o número de cargos ocupados por mulheres (29%) é 
compatível com o número total de empregados do sexo feminino (27%). Dessa análise conclui-se que, 
muito embora a Embasa não disponha de política formal para a representatividade de gênero no corpo 
gerencial, não há qualquer ação que dificulte tal acesso por razão de sexo. 
 
Os quadros a seguir demonstram como a diversidade entre os trabalhadores está representada na Embasa. 
Em 2013 foi realizada atualização cadastral dos empregados cujos registros contribuem para a auto 
declaração das informações quanto à raça. 
 
 
Quadro nº 24 – Governança corporativa x faixa etária x gênero 

FAIXA ETÁRIA 
Gerência Demais empregados 

TOTAL Empregados  
% 

Gerência  
% Homens Mulheres Homens Mulheres 

<30 42 25 514 249 830 17,04 9,34 

30 a 50 263 122 1.180 528 2.093 42,97 53,70 

>50 205 60 1.364 319 1.948 39,99 36,96 

TOTAL 510 207 3.058 1.096 4.871 100,00 100,00 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 
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Quadro nº 25 – Governança corporativa x raça* 

  
Amarela Branca Indígena Parda** Preta Não declarada 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Diretores 0 0% 3 0% 0 0% 4 0% 0 0% 0 0% 

Gerentes 8 16% 237 23% 6 20% 357 15% 70 9% 32 6% 

Demais 42 84% 809 77% 24 80% 2.091 85% 692 91% 496 94% 

Total 50 100% 1.049 100% 30 100% 2.452 100,0% 762 100% 528 100% 

Total Geral 4.871 
(*) A classificação dos empregados por raça é realizada por autodeclaração 

(**) Embora parda não seja classificada como raça, utilizou-se este termo para ampliar o entendimento sobre a composição do quadro funcional da Embasa. 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
Quadro nº 26 – Função Gerencial e Diversidade de Gênero 

Empregados Função Gerencial 

 Nº  Nº 

Feminino 1.303 27% Feminino 207 29% 

Masculino 3.568 73% Masculino 510 71% 

Total 4.871 100% Total 717 100 
Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
GRI LA14 - A igualdade de condições entre gêneros também é constatada na remuneração, sobretudo 
por obediência ao preceito constitucional que veda a diferença de salário por motivo de sexo. Assim, tanto 
os empregados do gênero masculino, como aqueles do gênero feminino, têm salários iguais. 
 
GRI EC7 Conforme já foi abordado, o sistema de recrutamento e seleção ao qual a Embasa está submetida 
restringe a possibilidade de priorizar a contratação de membros da comunidade local. Contudo, 
costumeiramente, os concursos públicos realizados pela empresa possibilitam que os candidatos escolham 
a região para onde pretende concorrer. Pela mesma razão também a designação de moradores da região 
para a composição do quadro gerencial, cuja escolha é feita dentre os empregados.  
 
No tocante as ações voltadas para o seu corpo funcional, a Embasa vai adiante do que preceitua as 
exigências legais quanto aos benefícios oferecidos. Nesse sentido, o desenvolvimento de sua força de 
trabalho, abrangendo a criação de condições para a promoção da qualidade de vida, é indicador relevante 
no planejamento estratégico da empresa. A rigor, os investimentos voltados para o desenvolvimento de 
competências e habilidades e para a ampliação dos benefícios sociais têm merecido atenção relevante da 
empresa. 
 
GRI EC3 A Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa (FABASA) é uma entidade fechada 
de previdência complementar sem fins lucrativos com autonomia administrativa e financeira, instituída 
como pessoa jurídica de direito privado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa), 
em 4 de julho de 1995, através da Resolução de Diretoria 148/95 sob a forma de fundação, por prazo 
indeterminado, autorizada a funcionar pela Portaria nº 2.078, de 30 de maio de 1995, do Ministério da 
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Previdência e Assistência Social processo MPAS nº 44000.001688/95-46 publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) de 1 de junho de 1995. 
 
A Fundação obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social, através da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), e às resoluções específicas do 
Banco Central do Brasil, estando disciplinada pela Lei Complementar nº 108 e nº 109, de 2001, e 
alterações. 
 
A Fundação tem como principal objetivo oferecer aos seus participantes, assistidos e beneficiários a 
possibilidade de capitalização de recursos para que, após determinado período, possam auferir uma 
renda que lhes garanta um padrão de vida superior ao que é possível obter, exclusivamente, com o 
benefício do Regime Geral de Previdência Social. 
 
A Fundação possui 02 (dois) planos de benefícios e 01 plano administrativo, sendo 01 Plano de 
Benefícios Previdenciário Misto nº 01 (CD), 01(um) Plano Benefícios Previdenciários nº 001 (BD) e 
01(um) Plano de Gestão Administrativa, doravante denominados Plano CD, BD e PGA, 
respectivamente.  
 
Sendo que o Plano BD foi instituído quando da constituição da Fabasa, o mesmo foi fechado a novas 
adesões em 07 de fevereiro de 2000. Já o Plano CD foi instituído em junho de 2000, tendo seu 
regulamento aprovado em 07 de fevereiro de 2000 pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPS), através da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), atual PREVIC. Em dezembro de 2005, 
a PREVIC aprovou as alterações nos regulamentos dos planos previdenciários da Fundação. O PGA foi 
regulamentado a partir da Resolução MPS/CNPC Nº 8, de 31 de outubro de 2011. 
 
A Fundação é uma Entidade multipatrocinada, tendo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A 
(Embasa) como patrocinadora principal e a própria Fundação de Assistência Social e Seguridade da 
Embasa (Fabasa) na qualidade de única patrocinadora que responderá solidariamente ao patrocinador 
principal pelas obrigações previstas nos planos.  
 
Os recursos de que a Entidade dispõe para honrar os seus compromissos são oriundos das 
contribuições de suas patrocinadoras, de participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações 
desses recursos, que obedecem ao disposto na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, 
e na Resolução CMN nº 3.846, de 25 de março de 2010.  
 
A contribuição normal da patrocinadora corresponde a 1,05% do Salário de Participação dos 
Participantes Não Assistidos e da Folha de Remuneração dos empregados da Embasa, não inscritos no 
Plano de Benefícios Previdenciários Mistos Nº 01 da Fabasa. O custeio administrativo da Fundação é 
composto de 10% da contribuição total de participantes ativos e da patrocinadora (0,71% = 10% de 
7,15%) acrescido de 10% do total das contribuições dos aposentados assistidos. 
 
No Plano CD, as patrocinadoras Embasa e Fabasa contribuíram em 2013 e 2012 com valor 
correspondente a 5,88% da folha de salário de participação dos participantes não assistidos para 
cobertura da Aposentadoria Programada, mais 0,43% para benefícios de risco (morte/invalidez), 
acrescida de 1,17% para cobertura das despesas administrativas. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, a FABASA possuía um total de 4.989 (em 2012, 5.046) participantes, 
sendo 4.535 (em 2012, 4.758) participantes ativos, 425 (em 2012, 263) participantes assistidos e 29 (em 
2012, 25) pensionistas, demonstrados a seguir: 
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Quadro nº 27 – Quantidade de participantes - Fabasa 

 Quantidade 

Plano Participantes 
ativos 

Participantes 
assistidos 

Pensionistas Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Benefício definido 19 25 131 131 29 25 179 181 

Contribuição definida 4.516 4.733 294 132 - - 4.810 4.865 

Total 4.535 4.758 425 263 29 25 4.989 5.046 
Fonte: Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa (FABASA) 

 
 
3.2.2 Qualificação profissional 

GRI LA10 - As ações de treinamento dos empregados somaram, aproximadamente, R$ 476,52 mil, 
compreendendo o total de 110.096 horas, ou seja, 22,60 horas/empregado ao ano, e 10.430 oportunidades, 
equivalendo a 2,14 oportunidades/empregado ao ano, excluídos os treinamentos com jovens aprendizes e 
estagiários. As ações foram desenvolvidas através do Programa de Atualização Profissional, de Pós-
Graduação, de Idiomas, de Aceleração Escolar e de Formação de Instrutores Internos. No ano de 2013 o 
destaque foram as ações de treinamento nas áreas de saúde e segurança do trabalhador, viabilizando 3.389 
oportunidades por 28.668 horas de treinamento. Outra iniciativa relevante foi a realização da 1ª Feira de 
Tecnologias Sustentáveis, evento que contou com a presença de 250 participantes, e propiciou a 
disseminação do conhecimento através da apresentação de trabalhos técnicos e da demonstração de 
tecnologias sustentáveis e também proporcionou a sensibilização da comunidade estudantil da localidade, 
fortalecendo a relação da empresa com sua vizinhança. 
 
Consoante se nota nos quadros a seguir, os temas das ações de capacitação são transversais e atingem 
diferentes níveis hierárquicos, razão pela qual não estão segmentadas por categoria funcional. 
 
 
Quadro nº 28 – Treinamento por área 

GRUPOS DE EVENTOS TURMAS PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 
INVESTIMENTO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 28 595 6.919 R$45.720,00 

ÁREA AMBIENTAL 12 567 4.832 R$7.528,00 

ÁREA SAÚDE E SEGURANÇA  187 3.389 28.668 R$33.900,00 

ÁREA FINANCEIRA E COMERCIAL 20 415 5.439 R$150,00 

ÁREA OPERACIONAL E DE PROJETOS 24 617 4.628 - 

ÁREA GESTÃO DE PESSOAS 1 134 1.608 R$44.054,00 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 11 3.648 34.163 - 

CAPACITAÇÃO DO ERP/SAP 1 12 240 R$630,00 
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FORMAÇÃO DE INST. INTERNOS 4 104 3.504 R$10.080,00 

INCLUSÃO E ATUAL. TECNOLÓGICA 4 89 1.268 R$2.400,00 

POLÍTICA, PLANOS GESTÃO PÚB. E 
EMPRESARIAL 

3 83 1.248 - 

CONHEÇA NOSSA EMPRESA 9 210 1.400 R$10.950,00 

ACELERAÇÃO ESCOLAR  3 36 4.560 R$57.219,22 

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 48 282 7.673 R$190.936,69 

PÓS-GRADUAÇÃO 3 4 1.972 R$65.391,72 

INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
CONTRATADOS 

8 122 457 - 

PROJETOS ESPECIAIS 2 74 411 - 

PROGRAMA DE IDIOMAS 5 5 227 R$5.560,26 

DESENVOLVIMENTO GESTORES 2 44 880 
 

FORMAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS* 2 304 1.216 R$2.000,00 

FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES* 29 1.116 15.872 - 

 406 11.850 127.184 R$476.519,89 

Fonte: Universidade Corporativa da Embasa (UCE)/ Embasa 

 
 
Quadro nº 29 – Treinamentos por modalidade 

EVENTOS TURMAS N.º DE OPORTUNIDADES 
HORAS 
TOTAIS 

INVESTIMENTO 

CONGRESSOS 11 142 5.589 R$119.247,59  
CURSOS 229 7.120 95.373 R$272.920,40  
ENCONTROS 20 608 3.963 R$49.804,00  
OFICINAS 35 643 5.311 R$4.778,00  
PALESTRAS 3 62 168 -  
SEMINÁRIOS 25 639 3.291 R$5.110,00  
TREINAMENTO EM SERVIÇO 33 551 4.439 R$5.599,90  
VIDEOCONFERÊNCIA 37 1.723 6.891 -  
VISITA TÉCNICA 9 310 1.800 R$10.950,00  
WORKSHOP 4 52 360 R$8.110,00  

 406 11.850 127.185 R$ 476.519,89 
Fonte: Universidade Corporativa da Embasa (UCE)/ Embasa 
 
 
GRI HR3 / HR 8 Ainda que a capacitação e desenvolvimento dos empregados tenham ocorrido em diversas 
áreas de conhecimento, neste ano não foram realizadas capacitações em temas diretamente ligados a 
aspectos de direitos humanos para quaisquer dos empregados. Todavia, por outro lado, a empresa investe no 
desenvolvimento da carreira de profissionais ainda em processo de formação. Nesse sentido foram 
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contratados 111 jovens, por meio do “Programa Jovem Aprendiz”, e 191 estudantes, pelo do “Programa de 
Estágio”. Ambos os grupos são integralmente acompanhados e avaliados pelos gestores imediatos e pelos 
coordenadores dos programas, cujos resultados permitem intervir no processo de formação profissional 
quando constatada a superveniência de desvios indesejados. Outra ação relevante é o “Programa de 
Aceleração Escolar” que objetiva a formação no ensino fundamental e médio dos empregados próprios ou 
de empresas prestadoras de serviços que ainda não concluíram o curso, beneficiando 85 pessoas no 
exercício de 2013. 
 
GRI LA 12 O Programa de Avaliação de Desempenho por Competência da Embasa está em fase de 
implantação e entrará em vigor a partir do exercício de 2014. Os 193 empregados recém-contratados foram 
avaliados quanto à adequação técnica às atividades da função, ao relacionamento interpessoal, a ética 
profissional, ao compromisso com as metas da empresa, dentre outros critérios que favoreçam tanto o 
alcance dos objetivos e missão organizacionais quanto o desenvolvimento profissional. A avaliação, que 
ocorre durante o período de experiência profissional e através de rede intranet, visa ainda oportunizar ao 
novo empregado a auto-avaliação e, também, avaliar a forma com a qual foi recebido na organização. 
 
GRI LA 11 Até que seja implantado formalmente o Programa de Avaliação de Desempenho por 
Competência, com o propósito de identificar as competências ausentes que são imprescindíveis para o 
alcance dos objetivos da Embasa, mas também de recompensar o desempenho do empregado, a 
identificação de necessidades de melhorias profissionais têm sido apontadas pelos gestores imediatos, ou 
solicitadas diretamente pelo empregado, e as ações de treinamento e capacitação desenvolvidas através da 
universidade corporativa da empresa. Após a implantação, a Embasa pretende criar programa de Gestão de 
Competência, fundamentado nas informações do plano individual de desempenho do empregado, 
resultado do referido processo de avaliação, no qual estarão formalizadas as necessidades do 
desenvolvimento de competências reclamadas pela organização e para o desenvolvimento do profissional. 
Enquanto isso, a empresa dispõe do Programa de Atualização Profissional que em 2013 investiu R$ 190,9 mil 
em treinamentos, correspondendo a 1,6 oportunidade/empregado, além de outros canais de capacitação, 
consoante dito anteriormente. 
 
 
3.2.3 Saúde e segurança no trabalho 

GRI LA 6 - A Embasa também investe no bem-estar dos seus empregados. As ações voltadas para as 
políticas de saúde e segurança do trabalho são desenvolvidas por um departamento organizacional, 
estruturado em divisões que atuam nas áreas de saúde, segurança no trabalho, assistência social e 
qualidade de vida. A equipe é composta por 47 empregados e as ações, especificamente aquelas 
voltadas para a segurança, são implementadas conjuntamente com o trabalho de engenheiros e 
técnicos de segurança distribuídos em todas as unidades regionais onde a Embasa atua, e conta com a 
participação dos 354 empregados que integram as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(Cipas), eleitos pelos empregados, e dos 25 empregados que integram as Brigadas de Incêndio. Neste 
exercício contou-se também com a colaboração de ações realizadas por um comitê ad hoc, constituído 
para a solução de questões especificas de segurança do trabalho em todas as unidades, visando a 
adequação das condições estruturantes da empresa aos instrumentos normativos de segurança. As 
questões de saúde e segurança são transversais e objetivam alcançar 100% dos colaboradores em todos 
os níveis da organização, de modo que muitas delas estão garantidas no Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT). 
 
GRI LA 9 - Das cláusulas que compõem o ACT, 22,72% referem-se a obrigações voltadas diretamente 
para questões de saúde e segurança no trabalho. Disposições acerca de assistência médica e 
odontológica, exames médicos preventivos, programas de ergonomia, ações educativas em saúde e 
trabalho, distribuição gratuita de filtro solar e equipamentos de proteção individual (EPIs), e outras 
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obrigações assistenciais e preventivas são exemplos de responsabilidades assumidas pela empresa e 
garantidas ao trabalhador e, em alguns benefícios, também estendidas aos seus dependentes. 
  
GRI LA 8 – Além das responsabilidades assumidas pela Embasa perante os empregados nos ajustes de 
negociação coletiva, diversas iniciativas foram realizadas através de oito programas institucionais 
também voltados para a promoção da saúde e segurança dos empregados, sejam através de ações 
educativas de caráter preventivo ou de caráter assistencial, dentre eles destacamos o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) que tem como objetivo a promoção da saúde dos 
empregados. A Embasa reconhece a necessidade de maior efetividade das ações dos programas, mas 
o número de atendimento foi considerado razoável, conforme se extrai do quadro a seguir: 
 
 
Quadro nº 30 – Programas de Assistência à Saúde, Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida 

PROGRAMA OBJETIVO ATENDIMENTOS 

ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOS 
Subsidiar a aquisição de medicamentos de uso 
contínuo em 40% para doenças crônicas e de 100% 
para possíveis acidentados do trabalho 

165 

CUIDAR-SE 
VIVA LEVE 

Atendimento e orientação nutricional, objetivando 
mudança nos hábitos alimentares 

1.350 

VIDA NOVA 
Orientar e acompanhar os colaboradores em relação 
aos danos decorrentes do suo abusivo de álcool, 
tabaco em outras drogas 

5 

PROVIDA 
Atender voluntariamente as necessidades de doação 
de sangue aos empregados, dependentes e amigos 

35 

PRODENTE 
Promover ações sócio-educativas de prevenção à 
cárie, doença periodontal e diagnóstico precoce do 
câncer 

866 

PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO – PISST 

Identificar os potenciais de riscos e perigos que 
possam comprometer a saúde e a segurança do 
empregado para propor ações preventivas e/ou 
corretivas. 

1.530 

ATENÇÃO AO USO DOS PLANOS DE SAÚDE 
Promover ações educativas para utilização adequada 
dos planos de saúde e odontologia. 

2.048 

Fonte: Departamento de Saúde, Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida (GPS)/ Embasa 

 
 
GRI LA7 – Apesar de os resultados das práticas de gestão de saúde e segurança apresentarem taxas 
cada vez mais satisfatórias, a Embasa entende que ações mais abrangentes e com maior grau de 
efetividade são necessárias para extinguir patologias decorrentes das atividades regulares do trabalho, 
de acidentes, ou qualquer outra incidência que dificulte a garantia de melhores condições de saúde e 
de segurança para seu corpo de empregados. Neste ano foram investidos aproximadamente R$ 
500.000,00 em Sinalização de Segurança e em Equipamentos de Proteção Individual.  
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Quadro nº 31 – Absenteísmo 

  
Absenteísmo 

Dias Perdidos 
Doenças 

Ocupacional 
Lesão (dias perdidos/total de 

dias programados) x 100 

2013  4,37 0,03 0,05 1,64 

NOTAS:  

1. As taxas de absenteísmo, de doenças ocupacionais e de lesão foram calculadas consoante a metodologia 

proposta pelo GRI.  

2. Foram incluídos todos os tipos de lesão.  

3. Foram considerados dias de trabalho programado. 

Fontes: Departamento de Administração de Pessoal – GPA e Departamento de Saúde e Segurança do 
Trabalho – GPS 

 
 

A Taxa de Lesão expressada acima reflete redução significativa em número de acidentes. Evoluímos de 
54 casos em 2012 para 35 em 2013, redução equivalente a 35,18% no período. Ressalta-se ainda que 
42,85% dos acidentes foram ocorridos no trajeto para o trabalho, não tendo a Embasa a gestão direta 
de prevenção destes acidentes. Também não houve caso de óbito. 
 
 
3.2.4 Relação com o sindicato 

GRI HR 5 Ainda que muitos benefícios sejam oferecidos por vontade unilateral da Embasa, todos os 
funcionários têm preservada a liberdade de se associar a entidades diversas, sobretudo ao sindicato da 
classe, de modo que já no momento da contratação há a possibilidade de o empregado se filiar. Assim 
neste exercício não houve qualquer registro da negativa ou impedimento do exercício deste direito. 
 
 GRI LA4 A rigor, o ACT foi negociado no primeiro semestre do ano, com efeitos retroativos ao mês de 
maio, sempre através de assembleias e de reuniões com participação das partes. A relação com o Sindicato 
dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia é cordial e assertiva, zelando 
sempre pelos benefícios dos empregados e atendimento de suas expectativas, respeitadas a capacidade 
financeira e as diretrizes governamentais da empresa. Em decorrência do ACT, no exercício passado foram 
desembolsados R$ 100 milhões, contemplando 100% dos empregados, muito embora 74,58% do quadro 
funcional estivessem sindicalizados. 
 
 
Quadro nº 32 – Empregados sindicalizados 

EMPREGADOS 
Total de  

empregados 
Empregados 

sindicalizados 
% 

Capital e RMS 2.707 1.686 62,28% 

Região Norte 1.175 960 81,70% 

Região Sul 989 792 80,08% 

TOTAL 4.871 3.438 74,58% 
Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 
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GRI LA3. O quadro a seguir contempla benefícios mensuráveis financeiramente, decorrentes do ACT, de 
obrigações legais e de iniciativa da própria empresa, e todos eles contemplam a totalidade dos 
empregados, exigindo-se para alguns deles apenas o cumprimento de requisitos específicos. 
 
 
Quadro nº 33 – Benefícios (valores) 

BENEFÍCIOS Unidades 2010/2011 2011/2012  2012/2013  2013/2014 EMPREGADOS 
BENEFICIADOS 

Adicional de 
Periculosidade % do 

salário base 

30% 30% 30% 30% Todos 

Anuênio R$ R$25.498.160,00  R$25.145.953,00 R$22.749.273,61 R$27.754.018,74 Todos 

Assistência 
médica R$ R$26.574.634,00  R$22.068.500,00  R$23.115.769,41  R$31.261.849,60 Todos 

Assistência 
Odontológica R$  -   -   R$89.829,71  R$436.988,21  Todos 

Auxilio Creche R$ R$450,00   R$530,00   R$595,00  R$650,00  

Todos 

Total Pago R$ R$2.556.253,00   R$3.842.750,00   R$5.327.880,00  R$7.544.340,00 

Auxilio por 
Filho portador 
de necessidade 
Especial 

R$ R$830,00   R$930,00   R$1.000,00  R$1.100,00  Todos 

 Total Pago R$ R$502.020,00  R$641.880,00  R$704.900,00  R$880.900,00 - 

Auxílio 
Educação R$  -   R$ 130,00   R$ 150,00   R$ 155,00  

Pais com Filhos 
menos de 7 anos 

 Total Pago R$  -  R$843.700,00  R$1.202.000,00  R$1.736.545,00 

Auxilio Funeral R$ 

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) 

R$ 4.838,00 
(empregado) R$ 

4.838,00 
(dependente) 

Todos 

Brinde Natalino 
e Junino R$/brinde  R$120,00   R$180,00   R$200,00   R$220,00  Todos 

Gratificação de 
Férias (sobre a 
remuneração) 

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

Gratificação 
Motorista 
Usuário 

- 30% motorista 
(fx 03) 

30% motorista 
(fx 03) 

30% motorista 
(fx 03) 

40% motorista 
(fx 03) 

Empregados 
habilitados como 

motorista 
usuário 
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Participação 
por Resultados 
- PPR 

- 1,5 x 
remuneração 

1,6 x 
emuneração 

1,6 x 
emuneração 

1,6 x 
emuneração 

Todos 

Total PPR Pago R$ R$19.438.482,80  R$20.518.259,64  26.378.859,60 A ser pago em 
2014 

Previdência 
Privada 
(FABASA) 

R$ R$9.824.460,47  R$12.033.010,98 R$12.108.741,28 R$14.949.727,30 Todos 

Prêmio 
Aposentadoria R$ 

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  

40% multa FGTS 
+ 85% Salário 

base x tempo de 
serviço  Todos 

 Total Pago R$ R$2.123.487,00  R$6.264.130,00  6.893.481,92 25.754.609,42 

Reajuste 
Salarial 

% 6,30% 8,00% 6% 7,16% 

Todos 

- INPC – 5,47% INPC - 6,30% INPC – 4,86% INPC – 6,95% 

Vale 
Alimentação R$  R$17,00   R$20,00  R$ 22,50  R$ 25,00  

Todos 

Total de Vale 
Alimentação R$ R$14.127.976,08  R$19.079.463,98 21.398.182,91 28.448.013,83 

 Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 
 
NOTA: (*) Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014. (**) Valor orçado Além dos itens discriminados no quadro anterior, diversos outros majoram o 
conjunto de benefícios oferecidos aos empregados, dentre os quais: complementação de benefício previdenciário por até 24 meses para o empregado sob 
auxílio-doença; 180 dias de licença-maternidade; 10 dias de licença-paternidade; flexibilização da jornada de trabalho; dilatação do mandato dos 
componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para 02 anos, com direito a uma reeleição; auxílio-creche para filhos até 07 anos de 
idade; bônus natalino e junino; e redução do desconto de Vale Transporte para 1%. 

 
GRI EC5 Um item relevante da discussão para o ACT é o reajuste salarial que nos últimos anos tem sido 
acima da inflação auferida para os respectivos períodos, resultando em ganhos reais para o empregado. 
Neste exercício o menor salário foi de R$ 6,54/hora (considerando 176 horas mês), superior ao salário 
mínimo vigente em 169,85%. Além deste, todo empregado recebe o acréscimo de 1,00% por cada ano de 
trabalho e possui participação nos resultados do exercício. 
 
 
Quadro nº 34 – Salários 

 SALÁRIO % 

Embasa 1.151,59 169,85 

Salário mínimo local 678,00 100,00 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
GRI LA2 - Ainda que os esforços da Embasa para a promoção de benefícios sejam evidentes, entende-se 
que é natural a rotatividade de profissionais em qualquer organização. Nesse contexto, no ano de 2013 o 
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total de empregados que foram desligados somou 430 pessoas, correspondendo a 8,83% do total de 
trabalhadores. Contudo, 68,14% se desligaram por adesão ao benefício do Prêmio Aposentadoria, 
programa que garante o pagamento de 85,00% do valor do salário-base por cada ano efetivo de serviço 
prestado para a empresa. 
 
 
Quadro nº 35 – Número de desligamentos 

DESLIGAMENTO 
FEM MAS 

D A F D A F 

SALVADOR E RMS 

<30 12 0 0 21 0 0 

30 a 50 17 2 0 17 0 0 

>50 1 60 0 1 50 4 

TOTAL 30 62 0 39 50 4 

REGIÃO NORTE 

<30 2 0 0 4 0 0 

30 a 50 5 0 1 17 3 0 

>50 0 8 0 0 100 3 

TOTAL 7 8 1 21 103 3 

REGIÃO SUL 

<30 4 0 0 9 0 0 

30 a 50 5 0 0 12 0 0 

>50 0 12 0 2 57 1 

TOTAL 9 12 0 23 57 1 

TOTAL GERAL 430 

Legenda: D = Demissão A= Aposentadoria F = Falecimento 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
Quadro nº 36 – Taxa de rotatividade por gênero 

 EMPREGADOS DESLIGADOS % 

Masculino         3.568           301 8,44 

Feminino         1.303           129 9,90 

TOTAL         4.871 430 8,83 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
 



 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa 

74 

 

Quadro nº 37 – Taxa de rotatividade por região 

 EMPREGADOS DESLIGADOS % 

Capital e RMS         2.707 185    6,83 

Região Norte         1.175 143    12,17 

Região Sul        989 102    10,31 

TOTAL        4.871 430    8,83 
Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
Quadro nº 38 – Taxa de rotatividade por faixa etária 

 EMPREGADOS DESLIGADOS % 

<30         787 52    6,61 

30 a 50        1.971 76    3,86 

>50        2.113 302    14,29 

TOTAL        4.871 430    8,83 

Fonte: Departamento de Administração de Pessoal (GPA)/ Embasa 

 
 
O maior índice de rotatividade ocorreu na região norte (12,17%), entre as mulheres (9,90%) e empregados 
acima de 50 anos de idade (14,29%). Este último dado demonstra como a adesão ao benefício do Prêmio 
Aposentadoria influenciou a taxa de rotatividade. 
 
GRI HR1 - Ainda não constitui prática da Embasa a inclusão de cláusulas contratuais que vinculem seus 
fornecedores e prestadores de serviços à práticas de defesa e preservação dos direitos humanos. 
  
 GRI HR2 - Contudo, o processo de seleção para contratação, que ocorre sob disposições legais da 
federação e do estado, exige a conformidade dos interessados com requisitos intimamente relacionados à 
defesa e preservação da dignidade da pessoa humana, tais como: 1. comprovação de regularidade com o 
cumprimento dos direitos dos trabalhadores, através de certidão expedida pela Justiça do Trabalho; 2. 
comprovação de regularidade com as obrigações previdenciárias e trabalhistas; 2.declaração da renúncia à 
contratação de menores de idade; 3.conformidade com os valores éticos da Embasa; dentre outras.  
 
GRI HR 6, HR 7 e HR 9 A empresa reconhece a necessidade de política mais assertiva para nortear o 
processo de contratação, visando melhor assegurar a prática e o zelo de seus contratados para com os 
direitos humanos. Todavia, embora o número de contratos celebrados seja significativo, não há qualquer 
registro de operações identificadas como agressiva a tais direitos, a exemplo da ocorrência de trabalho 
infantil e de trabalho forçado ou análogo ao escravo, ou de violação a direitos indígenas, ou de desrespeito 
a comunidades locais. 
 
GRI SO8 Valor monetário pago pela Embasa decorrente de multas de processos trabalhistas em 2013 
foi de 19,9 milhões aproximadamente, que estavam devidamente provisionados para os fins de ações 
trabalhistas pagas. 
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3.3 Relacionamento com o público externo  

3.3.1 Relacionamento com os usuários  

O Planejamento Estratégico 2012-2015 da Embasa possui como um dos seus temas a “Satisfação dos 
usuários e Titulares”, e desenvolver projetos e ações para alcançá-lo tornou-se um desafio diário. 
 
Em 2013, a Embasa atendeu, através do seu teleatendimento, 1.113.241 usuários, enquanto no 
atendimento presencial recebeu 1.504.034 usuários, com a geração de 2.065.240 solicitações de 
serviços.  
 
Neste ano a Central de Serviços Web, lançada em 10 de dezembro de 2012, já forneceu excelentes 
resultados, demonstrando que realmente existe uma forte tendência na utilização do mercado virtual, 
justamente por conta da facilidade e comodidade que o mesmo representa. Encerrou o ano de 2013 
com 30.941 atendimentos, superando 2012 em 126,49%. Esse acréscimo é devido à quantidade de 
serviços que passou a ser ofertado pela nova Central Web, agora cerca de 30 (trinta), quanto no 
modelo anterior eram apenas 03 (três). 
 
Os serviços mais solicitados presencialmente foram: parcelamento, análise de consumo, alteração de 
titularidade, nesta ordem. Este terceiro chegou ao ranking dos serviços mais solicitados, após a 
mudança do padrão de atendimento disseminada em 2012, onde passou a ser exigida apresentação 
do RG e CPF do titular da matrícula, ou a sua devida autorização, para a solicitação de qualquer 
serviço, exceto os emergenciais. 
 
Essa iniciativa somada aos novos cadastros da rotina em 2013, gerou melhorias de 33,06%. É 
importante salientar que esta informação é fundamental para que os processos de cobrança e 
faturamento tenham bons resultados, além da minimização dos riscos relativos a processos judiciais.  
  
Foram disseminadas também, duas novidades diretamente relacionadas à satisfação do usuário, que 
foram: 
 

 A Embasa ampliou o escopo do seu trabalho, passando a prestar atendimento especializado 
para solução de conflitos, conciliação e minimização de prejuízos, tanto para a Embasa quanto 
para os usuários. Através deste trabalho, foi estudado o comportamento do consumidor, bem 
como o da justiça, sendo analisadas as decisões judiciais por matéria que envolvesse a nossa 
prestação de serviço, reformulando procedimentos e normas, para melhor adequação a esta 
realidade. Este trabalho foi amplamente divulgado entre as unidades de todo estado.  

 
 Assim, foi possível a resolução, sobretudo, de reclamações de consumo, ainda na esfera 

administrativa, chegando este ano em 90% de acordos antes mesmo da instauração do 
processo no órgão, evitando assim os custos e prejuízos de um processo judicial. 

 
Foram realizados 3.538 atendimentos, sendo 2.650 pré-queixas e 888 esclarecimentos e informações. 
 
 
Recuperação de usuários  

Em busca do aumento do faturamento, traçaram-se estratégias para que contemplavam, sobretudo, a 
recuperação de usuários. Para isso, foram pesquisados principais motivos de migração para fontes 
alternativas de abastecimento, e foram criados novos procedimentos e planos de trabalho para essa 
reconquista. Assim, além de gerar a redução do saldo de contas a receber, ainda é possível gerar um 
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incremento no faturamento mensal. Esse modelo também foi disseminado junto às coordenações e 
gerencias comerciais de todas as unidades do estado. 
 
O projeto piloto implantado já rendeu bons resultados. Obtivemos 27,44% dos clientes contatados 
apresentaram-se à Embasa com interesse em negociar e 97,44% finalizaram a negociação. Ou seja, a 
dificuldade maior é fazer com que o usuário venha até a empresa, pois a eficácia da negociação é 
elevada. 
 
Com esses acordos, foi possível reduzir o saldo de contas a receber em R$4.852.922,65 (quatro 
milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) 
e gerar um incremento de faturamento em 2013 de R$ 1.199.784,30 (um milhão, cento e noventa e 
nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) de usuários que voltaram a utilizar os 
serviços o abastecimento de água e esgotamento sanitário com a Embasa. 
 
Essas entre outras ações reafirmam o compromisso da Embasa em assumir um posicionamento cada 
vez mais voltado aos usuários e ao mercado, ampliando os seus canais de comunicação e permitindo a 
aproximação da empresa junto à comunidade. 
 
Em 2014, espera-se fortalecer ainda mais essa estrutura, com as constantes revisões dos 
procedimentos e normas, adequação destes aos cenários mutantes do mercado e da esfera judicial, 
bem como, na construção de projetos que contribuam com o fortalecimento da imagem da empresa, 
focando sempre na satisfação dos nossos usuários. 
 
 
Programa Aprendendo a Usar 

O “Aprendendo a Usar” é um programa que a Embasa vem desenvolvendo desde o ano de 2004, 
objetivando, principalmente, orientar o cidadão sobre o uso consciente da água, evitando 
desperdícios, com consequente redução nos valores das contas de água e/ou esgoto. 
 
Até 2011, foram realizadas palestras mensais, na última terça-feira de cada mês na Universidade 
Corporativa da Embasa (UCE), assim como em outros locais e datas, quando solicitadas por instituições 
públicas ou privadas.  
 
Os beneficiários do “Minha Casa Minha Vida”, programa habitacional do governo federal, com renda 
familiar entre zero a três salários mínimos, cadastrados na tarifa social, também passaram a receber as 
palestras do “Aprendendo a Usar” desde o ano de 2011 e mantiveram-se em 2012 como o principal 
público do programa. Em 2013, o conteúdo do programa foi encaminhado às assistentes sociais de 
Salvador e região metropolitana para condução das palestras a este público específico. 
 
No ano de 2013, foram realizadas palestras externas em entidades públicas e privadas, como: Instituto 
Nacional do Seguro Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Faculdade Visconde Cairú e Secovi. 
Também foi utilizado o formato do “Aprendendo a Usar”, no que tange ao conteúdo comercial, em 
audiências públicas, a exemplo das audiências ocorridas na Câmara de Vereadores de Morro de 
Chapéu e Câmara Municipal de Dias D´Ávila. 
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Quadro nº 39 – Número de participantes 

 Ano Número de Participantes 
2009 135 
2010 84 
2011 605 
2012 1.004 
2013 249 

Fonte: Superintendência Comercial/ Embasa 

 
 
 Diante da constante procura por informações esclarecedoras, por parte da população baiana, e 
verificando que o Programa “Aprendendo a Usar” é um veículo eficaz para disseminar conhecimentos 
e esclarecer práticas comerciais, em 2013, iniciou-se uma reestruturação para segmentar os públicos e 
agendar as palestras para usuários distintos, em alinhamento ao objetivo estratégico “maximizar a 
satisfação de usuários e titulares”. Uma equipe de trabalho foi constituída para este fim, e será dada 
continuidade ao trabalho em 2014. 
 
 
Programa Tarifa Residencial Social  
 
GRI EC9 Criado pela Lei Estadual 9.840/2005, o objetivo deste Programa é oferecer água mais barata 
para quem mais precisa e possibilitar à população carente, integrante dos Programas Sociais do 
Governo Federal “Bolsa Família” e “Minha Casa Minha Vida”, na área de atuação da Embasa, ter acesso 
ao saneamento básico de qualidade e baixo custo.  

Nesta tarifa diferenciada, as comunidades de baixa renda pagam por 10 mil litros de água menos 
55,15% que o valor da tarifa normal (Tabela de Tarifas de 2013). Até o ano de 2013, foram concedidos 
R$ 100.842.471 (cem milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais) em 
benefícios na tarifa social. 
 
 
Gráfico nº 23 – Tarifa Social - Ligações Residenciais 
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Tarifa Filantrópica 

Tarifa reduzida para instituição que comprove desempenhar atividades exclusivamente voltadas para 
trabalhos voluntários e sociais de caráter beneficente e filantrópico, mantida por doações e constituída 
para atender às camadas mais carentes da população, não possuindo fonte de renda própria.  
 
É uma iniciativa que busca contribuir socialmente para ações de voluntariado sem fins lucrativos. A 
Tarifa Filantrópica chega a ser 84,52% mais barata, para 10 mil litros de água, se comparada à Tarifa 
Comercial e Pública (Tabela de Tarifas 2013).  
 
 
Quadro nº 40 – Entidades atendidas 

ANO Entidades Atendidas 
2009 489 
2010 507 
2011 521 
2012 600 
2013 587 

Fonte: Superintendência Comercial/ Embasa (SCI / RLEA) 

 
 
3.3.2. Relacionamento com a comunidade (tema material) 

GRI 4.16 e SO1 Para assegurar o cumprimento das diretrizes nacionais estabelecidas pela Lei de 
Saneamento nº 11.445, de 05/01/2007, que traz como um dos princípios fundamentais o controle 
social, a Embasa vem incorporando nas ações desenvolvidas junto às comunidades, dos municípios de 
sua área de abrangência, reflexões, conceitos e práticas relacionadas ao exercício desse instrumento 
normativo.  

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 saneamento básico”, o controle social exercido na 
Embasa em 2013 se fez presente em ações relevantes a seguir mencionadas:  
 

 Reformulação da metodologia e planilha de orçamento do Trabalho Social visando à melhoria 
nos processos licitatórios; 

 
 Revisão do Caderno de Metodologias e Preços do Trabalho Social para adequação aos novos 

preços compostos pela área de orçamento da empresa e inclusão de novas atividades 
fundamentadas no Caderno Metodológico de Educação Ambiental do Ministério das Cidades; 

 
 Revisão dos Termos de Referência para contratação dos serviços da área social para as obras e 

Estudos de Concepção e viabilidade dos projetos;  
 

 Execução de ações sociais na fase de obra e pós- obra, através dos Projetos de Trabalho 
Técnico Social (PTTS); 

 
 Ampliação das turmas de Formação para Técnicos Sociais que atuam na 

supervisão/fiscalização dos projetos com recursos PAC, como resultado da articulação Sema - 
Cerb e sistema Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) - Embasa e Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) promovendo a integração entre as 
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políticas de habitação e saneamento, visando uma atualização metodológica e o 
enriquecimento da qualificação técnica das equipes sociais;  

 
 Execução de ações sociais na fase pós-obra e de operação dos sistemas implantados, através 

de projetos sociais comunitários, que estreitam a relação da empresa junto à comunidade. 
 
O detalhamento das principais atividades socioambientais, 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 nº43 Gestão dos impactos Sociais nas comunidades e Quadro 
nº 42 Quadro de Boas-Práticas Socioambientais. 
 
 
Programas e Ações para Minimizar Impactos das Intervenções nas Comunidades do Entorno 

Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS 

Na área de saneamento, a operacionalização das políticas públicas e a potencialização dos 
investimentos advindos dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atuam no 
eixo infraestrutura social e urbana, e fortalecem estratégia de atuação integrada entre o trabalho 
social, a obra, a articulação com o poder concedente e as demais políticas públicas. Esta prática tem 
contribuído com o cumprimento das metas desafiadoras de universalização do acesso aos serviços 
básicos do saneamento. Este fato trouxe resultados significativos na melhoria dos sistemas 
implantados e na expansão da cobertura de atendimento.  

As ações socioambientais desenvolvidas pela Embasa para minimizar os impactos negativos gerados 
nas obras e maximizar os efeitos positivos advindos das intervenções de saneamento, estão 
distribuídas em 05 eixos temáticos: Planejamento; Fomento à participação comunitária e articulação de 
parcerias; Educação Ambiental e Comunicação Social; Mobilização Social e Adesão ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário/Abastecimento de Água; assim como, Monitoramento e Avaliação. 
 
O Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), desenvolvido paralelamente às obras de Implantação ou 
Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) 
contempla, entre outras atividades, o diagnóstico socioambiental local, ressalta a importância da 
participação comunitária a fim de envolver o público de interação em todas as fases do projeto, 
fomentando assim o exercício do controle social, conforme previsto na Lei de Saneamento. Nele 
também são inseridas ações como mobilização para intervenção física, articulação de parcerias, 
audiências e consultas públicas, validação do diagnóstico/plano de trabalho, assembléia para 
formação da Comissão de Acompanhamento da Obra (CAO), monitoramento das reuniões da CAO, 
encontros com as comunidades, mobilização para adesão individual ao sistema implantado, curso para 
formação de educadores ambientais, palestras educativas, oficinas, dentre outros. A divulgação e todo 
processo comunicativo das ações realizados através de estratégias mobilizadoras e de comunicação 
social é feita através de faixas, carro de som, spots, cartilhas, jornais locais e programas de rádio. 
Estabelecido entre as empresas executoras das obras e dos PTTS’s, exercem um importante papel no 
estreitamento da interlocução com a sociedade civil, fortalecimento de parcerias com instituições e 
organizações sociais, bem como na contribuição para a melhoria da qualidade de vida das populações 
atendidas. 
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Quadro nº 41 – Quantitativo de atendimento do trabalho social em 2013 

DADOS Diretoria Metropolitana  Diretoria Norte Diretoria Sul Total 

Fase de implantação do empreendimento (Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS) 
PROJETOS (un) 11 5 11 27 
AÇÃO (un) 4.763 467 30.389 35.619 
PARTICIPAÇÃO (usuários) 30.095 24.991 40.646 95.732 

Fase pós implantação do empreendimento (Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS) 
AÇÃO(un) 5.540 2.035 3.356 10.931 
PARTICIPAÇÃO (usuários) 66.371 27.879 66.182 160.432 

Total das ações implantadas nas 2 fases de atuação (Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS) 
AÇÃO(un) 10.303 2.502 33.745 46.550 
PARTICIPAÇÃO (usuários) 96.466 52.870 106.828 256.164 

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 

 
 
Peamss/Ba - etapa II 

Fortalecer a participação da sociedade nas questões relativas ao saneamento com vistas ao exercício 
do controle social, por meio de ações de mobilização e educação ambiental, de maneira que estas se 
consolidem como estratégias contínuas e transformadoras, traduzido no principal objetivo do Projeto 
de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento (Peamss), desenvolvido pela Embasa que 
contemplou em suas duas etapas 26 municípios da Bahia durante o período de execução de 2009 a 
2013. 

Caracterizado por ações de capacitação modular, mediante o desenvolvimento de oficinas, cursos, 
palestras e atividades lúdicas, o projeto contou nas duas etapas, com 10.553 participantes diretos nos 
diversos municípios, em cerca de 350 oficinas, propiciando 8.466 certificações emitidas pela 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), instrumentalizando, nesse processo participativo de ensino-
aprendizagem, as comunidades para uma participação efetiva na construção dos seus Planos 
Municipais de Saneamento. 

Com investimento total de cerca de R$ 6,4 milhões, com recursos da Sedur e Embasa, o projeto 
formou só na Etapa II (2012-2013) aproximadamente 585 educadores ambientais populares e deixou 
em cada um dos 26 municípios o Grupo de Acompanhamento do Projeto (Gapeamss), constituído por 
líderes comunitários, representantes da sociedade civil e do poder público, dentre outros, que 
voluntariamente se estabeleceram como um coletivo de educador popular, com o compromisso de 
replicar as informações, e continuar com o desenvolvimento de ações socioeducativas. 

Encerrado oficialmente (ETAPA II) em setembro de 2013, a equipe responsável pela gestão do projeto 
na Embasa, enfrentou dois desafios: o primeiro foi buscar recursos externos para dar continuidade ao 
processo de expansão (Etapa III) do Peamss/Ba; e o segundo: identificar e inserir práticas exitosas do 
projeto nos processos operacionais de rotina da Organização. Para tanto, inscreveu em agosto de 
2013, na Chamada Pública do Programa Banco do Brasil Patrocínios 2014, uma proposta de ampliação 
desta iniciativa para mais 52 municípios na sua área de concessão. Quanto ao outro item desafio, 
alguns aspectos da metodologia e dos instrumentos da educomunicação, tais como, oficinas de 
produção de sabão com reaproveitamento do óleo de cozinha residual, de teatro, de fotografia, e 
produção cultural vêm sendo inseridas nos Projetos de Trabalho Técnico Social - PTTS e já compõem o 
Caderno de Orientações e Preços (peça documental e referencial da área Social). 

Com isso espera-se que dentro os processos relativos ao compromisso social, a Embasa obtenha 
resultados cada vez mais satisfatórios nos próximos anos, assegurando o cumprimento da missão e 
visão previstas no Planejamento Estratégico 2012-2015.  
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Processo formativo - Educação ambiental (EA) no PAC 

Em 2013, o Grupo de Trabalho responsável pela organização e acompanhamento da Formação em 
Educação Ambiental (EA) no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) composto pela Sema, 
Sedur, Embasa e Conder iniciou o Módulo II referente aos Processos legais e pedagógicos da 
Fiscalização. Nesse sentido, realizou-se encontro com o tema “Ética”, para as turmas I e 
II. Paralelamente, houve a ampliação das turmas da formação, para contemplar técnicas sociais da 
Cerb, e outras com potencial de fiscalização que atuam nos contratos de execução da Embasa e 
Conder. Essa medida gerou abertura de mais 80 vagas, proporcionando a atualização e qualificação 
técnica na área socioambiental para um maior número de profissionais. 

Foram realizados em 2013 para as turmas III e IV, encontros sobre os temas: “Educação Ambiental”, 
“Mobilização Social e Participação” e “Controle Social”. No entanto, devido ao contingenciamento dos 
recursos pelas demandas provenientes das ações de enfrentamento da seca, bem como problemas 
relacionados à disponibilidade de instrutoria especializada, as atividades foram suspensas e retomadas 
as negociações referentes à garantia de instrutores.  
 
 
Boas práticas 

A Embasa investe em ações que visam o fortalecimento do controle social, assim como a afirmação da 
sua vocação como disseminadora de uma cultura de valorização da água, sustentabilidade e 
preservação ambiental. No quadro Boas Práticas são apresentadas, as ações socioambientais 
realizadas no período. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa 

82 

 

Quadro nº 42 – Resumo de Boas Práticas Socioambientais - 2013 

PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

 
Eventos 

Comemorativos 
de 

responsabilidade 
socioambiental: 

 
 
 

Dia Mundial da 
Água 

 
 

Dia do Meio 
Ambiente 

 
 
 

Dia da Árvore 

Sensibilizar a 
população para o 

consumo consciente, 
bem como a 

preservação dos 
recursos naturais; 

 
Aproximar a 

comunidade de 
interação da empresa 

e fortalecer as 
parcerias com o 
Poder Público e 

demais Instituições 
locais; 

 
Estimular a 

preservação dos 
recursos naturais; e, 

 
Divulgar projetos e 

processos 
desenvolvidos pela 
empresa, visando a 

contribuir para a 
consciência 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Sociedade de um 

modo geral, 
principalmente a 

rede de ensino e as 
comunidades da área 

de entorno. 
Colaboradores da 

Empresa. 

Abrangência: 54 municípios:  
 
Aramari, Arataca, Aurelino Leal, 
Barra do Choça, Barreiras, 
Brumado, Cabaceiras do 
Paraguaçu, Caetité, Camacã, 
Camaçari, Campo Formoso, 
Canavieiras, Capim Grosso, 
Cardeal da Silva, Cotegipe, Cruz 
das Almas, Entre Rios, Euclides 
da Cunha, Eunápolis, Feira de 
Santana, Floresta Azul, Glória, 
Guanambi, Ibirapuã, Ilhéus, 
Irecê, Itabuna, Itacaré, Itaju do 
Colônia, Itamaraju, Itanhém, 
Itaparica, Iuiu, Luiz Eduardo 
Magalhães, Palmas de Monte 
Alto, Paramirim, Paulo Afonso, 
Poções, Porto Seguro, Ribeira 
do Pombal, Salvador, Santa 
Brígida, Santo Antônio de 
Jesus, São Roque do Senhor do 
Bonfim, Serra Grande, 
Taboquinhas, Teixeira de 
Freitas, Vera Cruz e Vitória da 
Conquista. 
 
Total de Participantes: 6.274 
 
Ações: Visitas aos mananciais, 
ETAs e ETEs; palestras de 
Educação Ambiental; peças 
teatrais, mostras de vídeos e de 
cinema com temática de meio 
ambiente; caminhadas 
ecológicas e passeios ciclísticos; 
Diálogos Ambientais Semanais 
- DASs com exibição de vídeos; 
diagnósticos de degradação 
ambiental; plantio de mudas; 
oficinas educativas; seminários 
educativos e culturais em 
praças públicas; Feiras de 
cunho socioambiental; 
Reuniões de sensibilização para 
a força de trabalho; mutirões 
de Limpeza das áreas da 
empresa com diagnósticos de 
focos de infestação predial 
(pragas) e das margens dos rios 
dos municípios contemplados 
nos projetos sociais; 
participações em sessões 
especiais nas câmaras 
municipais, conselhos e comitês 
de bacia. 
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

 
 

Operação Caça - 
Esgoto 

Inspecionar e atestar 
as ligações de 
esgotamento 

sanitário existentes;  
 

Adequar as ligações 
intra - domiciliares 

de esgoto dos 
imóveis com 

estrutura fora dos 
padrões; e, 

 
Orientar o público 
participante sobre 
uso adequado dos 

sistemas. 
 

Público Alvo: 
Comunidade em 

geral. 

Abrangência: 16 municípios:  
 
Cabaceiras do Paraguaçu, 
Cachoeira, Eunápolis, 
Guanambi, Ilhéus, Itacaré, 
Itaparica, Jaguaquara, Jequié, 
Laje, Maragogipe, Morro de 
São Paulo, Muritiba, Santo 
Antônio de Jesus, São Félix e 
Vera Cruz. 
 
Total Participantes: 1.859 
 
Ações: Visitas domiciliares; 
reuniões com os mobilizadores 
e técnicos de campo; registro e 
entrega de notificações do 
órgão ambiental - INEMA; 
pesquisa e diagnóstico 
socioambiental estratificado 
por área de atuação local.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Suporte 
Operacional em 

SAAs e SESs 

Informar os usuários 
dos sistemas sobre 

os serviços prestados 
pela empresa, tarifas 

e procedimentos, 
bem como orientá-

los a respeito do uso 
adequado dos 

recursos 
disponibilizados, com 

vistas à 
sustentabilidade dos 

mesmos e do meio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Comunidades, 

colaboradores e 
sociedade de um 

modo geral. 

Abrangência: 48 municípios:  
 
Anagé, Alcobaça, Barra do 
Rocha, Cabrália, Cachoeira, 
Caetité, Camaçari, Candeias, 
Conceição do Almeida, 
Contendas do Sincorá, Dias 
D’Ávila, Eunápolis, Gandu, 
Guajerú, Guanambi, Ibiritaia, 
Ipiaú, Itagi, Itagibá, Itamaraju, 
Itaparica, Itarantim, Iuiu, 
Jaguaquara, Jequié, Jussiape, 
Lauro de Freitas, Madre de 
Deus, Mata de São João, Morro 
de São Paulo, Muritiba, 
Mutuípe, Nazaré, Palmas de 
Monte Alto, Paramirim, Poções, 
Pojuca, Rio de Contas, Salvador, 
Santo Antônio de Jesus, São 
Francisco do Conde, São Félix, 
São Sebastião do Passé, Simões 
Filho, Tanhaçu, Teixeira de 
Freitas, Ubaíra e Vera Cruz. 
 
Total Participantes: 8.729 
 

Ações: Reuniões comunitárias; 
palestras educativas; visitas 

domiciliares; participação em 
eventos com foco na temática 

ambiental; participação em 
Conselhos de Saúde Municipais 

e Locais; participação em feira 
de serviços do SESI: exibição do 

Documentário lixo 
extraordinário; ciclo de 

diálogos; parceria com o 
Programa Pacto pela Vida; 
visitas para composição de 

processos de desapropriação e 
faixa de servidão.  
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

 
 

Projeto 
Com+Água 

 
ou 

 
 

Projeto de 
Suporte 

Operacional - 
Perdas 

 
Fomentar a 

participação social 
das comunidades das 

áreas que possuem 
altos índices de 
perdas de água 

promovendo ações 
de uso sustentável 

dos recursos e 
sistemas 

disponibilizados 
através de uma 

gestão integrada e 
participativa; e, 

 
 
 

Estimular a discussão 
interna com 

colaboradores sobre 
o combate a perdas 

integrando ações 
conjuntas de forma 

participativa. 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Comunidades, 

colaboradores e 
sociedade de um 

modo geral. 

Abrangência: 18 municípios: 
 
Barreiras, Camaçari, Candeias, 
Feira de Santana, Ilhéus, Itacaré, 
Itamaraju, Itaparica, Lauro de 
Freitas, Livramento de Nossa 
Senhora, Paramirim, Paulo 
Afonso, Salvador, Ubaitaba, 
Ubatã, Vera Cruz e Vitória da 
Conquista. 
 
Total de Participantes: 4.344  
 
Ações: Diagnóstico para 
mapeamento das necessidades 
relacionadas ao abastecimento 
de água; Reuniões comunitárias 
e visitas domiciliares; Pesquisa 
socioeconômica com 
intervenções operacionais; 
Visitas às ETA's e ETE's; 
Acompanhamento das ações 
integradas nos municípios 
ligados ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário - SES; 
Apresentação do projeto em 
escolas municipais e estaduais; 
Exibição de vídeos temáticos no 
cine Com + Água; “Projeto Lixo 
Zero” praia do sul; “Domingão 
da Criança”; atividades 
esportivas para integração dos 
públicos participantes. 

 

 

 
Campanha de 

Combate à 
Dengue 

Sensibilizar as 
comunidades quanto 

à importância de 
adotar medidas 
preventivas no 

combate ao 
mosquito da Dengue 

e erradicação de 
possíveis focos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Comunidade em 

geral, colaboradores. 
 
 
 
 

Abrangência: 25 municípios:  
 
Barreiras, Camaçari, Candeias, 
Conceição do Almeida, 
Eunápolis, Feira de Santana, 
Ibirapuã, Ilhéus, Itamaraju, 
Itaparica, Lauro de Freitas, 
Madre de Deus, Morro de São 
Paulo, Muritiba, Nazaré, Nova 
Viçosa, Paulo Afonso, Porto 
Seguro, Salvador, Santo Amaro, 
Santo Antônio de Jesus, São 
Félix, São Francisco do Conde, 
São Sebastião do Passé e 
Saubara. 
 
Total de Participantes: 3.797  
 
Ações: Palestras educativas 
para os públicos: interno e 
externo; vistorias nos Escritórios 
Locais - ELs da Embasa; 
panfletagem com material 
educativo de combate à 
Dengue; Projeto Agentes Mirins 
Contra à Dengue - AMCD; 
caminhadas ecológicas; mostra 
de vídeos; visitas técnicas à 
Estação de Condicionamento 
Prévio - ECP do emissário e a 
área do entorno, no bairro da 
boca do rio em Salvador, para 
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

 
 
 
 
 

diagnóstico das lideranças 
locais; reuniões comunitárias, 
visitas domiciliares e mutirões 
com faxinaço para diagnosticar 
possíveis focos do mosquito da 
dengue; sensibilização da 
comunidade quanto à 
importância da prevenção dos 
focos da dengue e desperdício 
da água. 

Projeto Embasa na 
Escola 

Desenvolver ações 
socioeducativas nas 

escolas, 
possibilitando aos 
envolvidos melhor 

compreensão a cerca 
dos serviços 

prestados pela 
empresa, além de 

fomentar reflexões 
sobre o papel de 

cada individuo e sua 
responsabilidade 
com o ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público Alvo: Rede 
de ensino pública e 

privada e as 
comunidades da área 

de entorno. 

Abrangência: 26 municípios:  
 
Aramari, Barreiras, Brumado, 
Caetité, Camaçari, Candeias, 
Cardeal da Silva, Cotegipe, Dias 
D’Ávila, Guanambi, Ibirapuã, 
Ipiaú, Ipupiara, Irecê, Itaberaba, 
Itamaraju, Lauro de Freitas, 
Mairi, Maragogipe, Pojuca, 
Salvador, Santo Antonio de 
Jesus, São Sebastião do Passé, 
Saubara, Senhor do Bonfim e, 
Vera Cruz. 
 
  
Total de Participantes: 1.551  
 
Ações: Realização de palestras 
educativas; levantamento de 
questões ambientais; mostra de 
peças teatrais, jogos educativos 
e de cartazes produzidos; 
exibição de filmes; caminhadas 
e visitas a Estação de 
Condicionamento Prévio - ECP, 
ao aterro sanitário, à Exposição 
Água - ODEBRECHT e a Estação 
de Tratamento de Água - ETA; 
formação de multiplicadores 
com alunos das escolas 
públicas; diálogos 
socioeducativos; campanha de 
consumo consciente dos 
recursos naturais e sistemas 
disponibilizados; implantação 
de coleta seletiva; reuniões de 
planejamento das ações 
socioambientais; oficinas 
ambientais; dinâmicas de 
grupo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Campanhas de 
Solidariedade 

 

 

Projeto Adote 

 
Sensibilizar os 

colaboradores para 
prática do 

voluntariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrangência: 3 municípios:  
 
Camaçari, Lauro de Freitas e 
Salvador.  
 
Total de Instituições 
Participantes: 06 
 
Ações: Divulgação nos murais 
sobre as campanhas de apoio a 
instituição; diálogos e 
mobilizações junto aos 
colaboradores para 
acompanhar as visitas e a 
entrega das doações; palestra 
sobre AUTISMO; levantamento 
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

 
 
 
 

Público Alvo: 
Instituições sem fins 

lucrativos. 

de Instituições; mobilização nos 
setores para arrecadação de 
notas fiscais; divulgação das 
ações da instituição; doações 
de roupas, brinquedos e notas 
fiscais; festa de carnaval 
“Bailinho das Pérolas” e dia das 
crianças; visita dos alunos da 
Creche Apito às instalações 
internas da Unidade Regional 
da Embasa em Camaçari - 
UMC; exposição de atividades 
elaboradas pelos alunos.  

 
Projeto de 
Educação 

Ambiental e 
Mobilização Social 
- Sistemas Críticos 

 
Possibilitar a adoção 

de medidas 
pactuadas com a 

sociedade capazes 
de minimizar 

eventuais carências 
do serviço ofertado 

em algumas 
localidades em razão 

de limitações 
técnicas (sistemas 

críticos); 
 

Envolver os usuários 
nas busca pela 
otimização do 

funcionamento de 
sistemas em situação 

crítica; 
 

 
Inserir o poder 

concedente e as 
lideranças 

comunitárias na 
problemática. 

Abrangência: 43 Municípios:  
 
Arembepe, Baianópolis, 
Barreiras, Brumado, Caatiba, 
Caetité, Camacã, Camaçari, 
Cardeal da Silva, Catu de 
Abrantes, Conceição do Coité, 
Contendas do Sincorá, 
Cotegipe, Dias D'Ávila, Entre 
Rios, Eunápolis, Irecê, Itaberaba, 
Itamaraju, Itaparica, Itarantim, 
Ituaçu, Jaguaquara, Jussiape, 
Maetinga, Malhadas, Manoel 
Vitorino, Mata de São João, 
Matina, Poções, Rio de Contas, 
Santo Antônio de Jesus, São 
Félix, Senhor do Bonfim, 
Serrinha, Teofilândia, Tremedal, 
Una, Vera Cruz e Vitória da 
Conquista. 
 
 

 

 

Projeto de 
Recomposição 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 

atendimento das 
demandas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Público Alvo: 

Colaboradores, rede 
de ensino pública e 

Abrangência: 05 municípios:  
 
Caetité, Camamu, Candeias, 
Firmino, Itamaraju, Morro do 
Chapéu, Santo Amaro, São 
Sebastião do Passé, Saubara e 
Seabra. 
 
Total de Participantes: 1.296 
 
Ações: Manutenção do Horto 
florestal da ETA Principal com 
doação de 1.367 mudas para 
Unidades da Embasa e para 
outras instituições; 
Levantamento Florístico; 
Produção de 15.000 mudas 
nativas da região; plantio de 
3.000 mudas no entorno dos 
mananciais; diagnóstico 
socioambiental; ações 
socioambientais (visitas 
domiciliares, articulação de 
parcerias, palestras, teatro e 
oficinas de vídeo); formação de 
multiplicadores em educação 
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

privada e 
Comunidade em 

geral. 

ambiental e arborização em 
escolas; implantação e 
manutenção de 8,0 hectares de 
matas ciliares no entorno dos 
mananciais: Rio da Prata e Rio 
Jacuípe.  

Coleta seletiva e 
Projeto de 

Reutilização dos 
Residuais  

 
Sensibilizar a força de 
trabalho no combate 

ao desperdício de 
materiais evitando 

impacto negativo ao 
meio ambiente;  

 
Reduzir o volume de 
resíduos produzidos 
que são descartados 

no aterro sanitário, 
contribuindo com a 

minimização dos 
impactos 

socioambientais 
negativos;  
 

Contribuir para a 
preservação do meio 

ambiente, 
promovendo 

mudança de hábitos 
e procedimentos na 

coleta e o 
reaproveitamento do 

óleo de fritura 
residual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Colaboradores e 
integrantes das 

Cooperativas de 
Catadores, donos e 

funcionários de 
estabelecimentos 

doadores ou 
possíveis doadores 

de OGR. 

Abrangência: 09 municípios: 
 
Arembepe, Camaçari, Dias 
D’Ávila, Ilhéus, Itamaraju, Mata 
de São João (Praia do Forte), 
Salvador, Sauípe e Vitória da 
Conquista 
. 
Total de Participantes: 2.487 
 
Total de Resíduos Coletados: 
3.295 litros de óleo/26 kg  
 
Ações: Reuniões com parceiros; 
inspeção técnica no ambiente 
de trabalho para sensibilização 
dos colaboradores e 
identificação de erros quanto à 
utilização dos cestos; 
monitoramento da pesagem 
dos materiais coletados; 
reuniões com agentes 
ambientais; destinação de 
recicláveis para a cooperativa 
de catadores; palestra para o 
público interno sobre resíduos 
sólidos; Projeto de Olho no 
Óleo; Projeto Parque Limpo 
Lucaia; Projeto Coleta de Óleo 
e gordura Residuais (OGR); 
realização de logística reversa 
da borra de sulfato, residual do 
sistema de tratamento da água; 
levantamento e cadastro de 
estabelecimentos identificados 
como possíveis doadores nas 
áreas com maiores índices de 
obstrução por gordura; visitas 
aos estabelecimentos doadores 
de OGR para orientação e 
avaliação do projeto; 
monitoramento da coleta de 
OGR; acompanhamento das 
ações do Projeto ÁGUA SEM 
ÓLEO/ coleta das bombonas 
cheias de óleo nos restaurantes; 
doação dos resíduos do óleo 
para as cooperativas locais. 
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PRÁTICA OBJETIVOS / 
PÚBLICO ALVO 

 
ABRANGÊNCIA / 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES / AÇÕES 

 

PACTO GLOBAL ODM 

Projeto Formação 
Continuada de 
Multiplicadores 

Ambientais 

Contribuir para a 
formação de 

multiplicadores 
ambientais, 

objetivando o 
desenvolvimento do 
senso de observação 
e criticidade no que 

tange aos aspectos e 
atitudes relacionadas 

à responsabilidade 
socioambiental e 

estilo de vida 
saudável. 

 
Público Alvo: 

Colaboradores e 
Comunidade em 

geral. 

Abrangência: 12 municípios:  
 
Belo Campo, Caatiba, 
Contendas do Sincorá, Ibicoara, 
Itarantim, Ituaçu, Metinga, 
Nova Canaã, P. J. Quadros, 
Poções, Tanhaçu e Tremedal.  
 
Total de Participantes: 2.012 
 
 

Ações: 21 Capacitações em 
Educação Ambiental, Saúde e 

Saneamento.  
 
 
  

 

 

Projeto de 
Suporte 

Operacional -  
Ampliação e 

Novos Sistemas 

Orientar as 
comunidades 

beneficiárias sobre os 
serviços prestados 

pela Embasa, sua 
importância para a 

saúde, o uso 
sustentável da água 

tratada, coleta e 
tratamento dos 

efluentes domésticos 
visando uma maior 

interação com a 
comunidade. 

 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Colaboradores e 
Comunidade em 

geral. 

Abrangência: 24 municípios:  
 

Angical, Aurelino Leal, 
Baianópolis, Barreiras, Camacã, 
Canápolis, Canarana, Cotegipe, 
Firmino Alves, Ibotirama, Irecê, 
Itaguaçu, Itapé, Jussara, Lapão, 
Luis Eduardo Magalhães, 
Mansidão, Morro do Chapéu, 
Muquém de São Francisco, 
Santana, São Desidério, Serra 
Dourada, Várzea Nova e 
Wanderley. 
 
Total de Participantes: 435 
 
Ações: Mobilização e 
Sensibilização nas comunidades 
envolvidas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campanha de 
racionamento do 
uso - AÇÃO 
EMERGENCIAL 
PARA 
ENFRENTAMENTO 
DA SECA 

 
Sensibilizar a 

comunidade em 
situação de escassez 

de água, a (re) 
conhecer a situação, 
levando-os a refletir 

seus hábitos e 
atitudes em prol de 

um agir responsável 
e consciente. 

 
 
 
 
 
 
 

Público Alvo: 
Colaboradores e 
Comunidade em 

geral. 

Abrangência: 15municípios:  
 
Andorinha, America Dourado, 
Caém, Campo Formoso, 
Capim Grosso, Euclides da 
Cunha, Feira de Santana 
(região), Irecê, Jacobina, 
Jaguarari, João Dourado, 
Jussara, Mairi, Mundo Novo e 
Senhor do Bonfim 
 

Total de Participantes: Não 
informado 

  
Ações: Mobilização e 
Sensibilização nas 
comunidades envolvidas. 

 
 

  

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 
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Mapeamento de Impactos nas Comunidades 

Os impactos sociais positivos e negativos gerados pela Embasa, assim como as medidas mitigadoras 
encontram-se relacionadas em quadro de gestão de impactos sociais.  
 
 
Quadro nº 43 – 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
 d

o 
pr

oj
et

o 

Ex
ec

uç
ão

 d
a 

ob
ra

 

Té
rm

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 fixa 
no período de realização do empreendimento 
ou Projeto   

X 

  
Qualificação 
Profissional 

Treinamento em Serviço 
Treinamento de equipes locais nas funções 
para as quais foram contratados 

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 conflitos   

X X 

Formação de Comissão de Acompanhamento 
da Obra-CAO, e articulação de parcerias junto 
a outras organizações, fomentando o controle 
social   

X X 

Realização de Seminário de Avaliação no final 
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 profissionais 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 
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Impactos Sociais Negativos 

Aspecto Impactos Potenciais Medidas Mitigadoras 

Fases do 
Empreendimento 

El
ab

or
aç

ão
 d

o 
pr

oj
et

o 

Ex
ec

uç
ão

 d
a 

ob
ra

 

Té
rm

in
o 

da
 O

br
a 

Qualidade de 
vida das 

comunidades 

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 panfletos, cartilhas, carro de som, 
faixas, visitas domiciliares e reuniões 
comunitárias 
2) Criação de Comissão de Acompanhamento 
da Obra 
3) Implantação de sinalização adequada 

X X 

  

Insatisfação da comunidade pela 
não implantação ou ampliação de 
rede coletora de esgoto em áreas 
de risco, ou ambientalmente 
protegidas, ou que demandam a 
implantação prévia de infra-
estrutura mínima por parte de 
outros órgãos governamentais, 
para possibilitar o funcionamento 
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 
incremento de pessoas do sexo 
masculino nas localidades, 
provocando mudanças de hábitos 
e rotinas, podendo influenciar, na 
maioria das vezes, negativamente 
os costumes e as 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 a proposição de ações na 
fase de obras, como palestras com temas 
específicos relacionados a DST, reuniões, e 
parcerias com órgãos de saúde 

X X X 

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 financeiros.  

X X 
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Saúde e 
segurança 

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 
detonações 

Realização de pesquisa através de visita 
domiciliar para caracterizar as famílias da área 
de abrangência, identificando e quantificando 
crianças, animais, idosos, portadores de 
deficiências e veículos. As informações sobre a 
execução do serviço são passadas às famílias, 
bem como a órgãos públicos visando 
segurança de rodovias e apoio nas interdições 
de vias. Durante a detonação a equipe social 
acompanha a evacuação das residências 
situadas nas áreas consideradas de risco, 
encaminhando as pessoas para áreas seguras, 
garantindo o deslocamento de pessoas com 
dificuldade de locomoção.    

X 

  

Risco de acidentes com crianças, 
idosos, animais transeuntes, 
bicicletas, etc.  

1) Realização de reuniões de sensibilização e 
visitas domiciliares 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 problemas de saúde 

1) Distribuição das frentes de serviço de forma 
a reduzir ao máximo os transtornos causados, 
agilizando a finalização do serviço 
2) Umedecimento de ruas sem calçamento, 
evitando a geração de poeira 

  

X 

  

Pavimentação 
de ruas 

Dificuldade na compactação de 
solo nos casos de recomposição da 
pavimentação, com a criação de 
desníveis nas ruas (valas) 

Articulação com as Prefeituras para celebração 
de convênio referente a recomposição do 
pavimento, dado que as mesmas possuem 
conhecimento técnico, estrutura própria e/ou 
contratos para execução rotineira de serviços 
de pavimentação de vias    

  X 

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 
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4. GESTÃO AMBIENTAL (TEMA MATERIAL) 

O tripé da sustentabilidade que reúne as áreas ambiental, econômica e social deve servir para orientar 
os gestores das empresas. A variável ambiental diz respeito ao uso racional dos recursos naturais e 
maximização dos impactos ambientais positivos no ciclo de vida dos produtos, desde a extração da 
matéria-prima até a sua disposição final, assim como a mitigação dos impactos negativos, a fim de 
garantir o acesso das futuras gerações aos recursos naturais. No entanto, implementar essas premissas 
requer um sistema de gestão, com objetivos claramente estabelecidos. Dessa forma, estão em curso 
na Embasa, quatro indicadores corporativos para o controle e a avaliação do desempenho 
socioambiental. 

A empresa dispõe também de uma Política Ambiental com compromissos e diretrizes para nortear as 
ações ambientais. A gestão ambiental é coordenada pela Superintendência de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social, que realiza reuniões mensais com os gestores das áreas de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social para coordenação e acompanhamento das atividades , avaliação da 
implementação da política ambiental , e tomada de decisão.  

 
4.1 Indicadores ambientais  

GRI EN26 O Planejamento Estratégico da Embasa referente ao período 2012-2015 definiu o conjunto 
de Objetivos Estratégicos necessários à condução da Embasa rumo à sua visão de futuro, qual seja a 
universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sua área de 
atuação de modo sustentável. Dentre esses objetivos, dois tratam especificamente de questões 
ambientais, sendo eles: “Promover a preservação do meio ambiente e a valorização da água” e 
“Incorporar a responsabilidade socioambiental aos processos”. 
 
Como forma de mensurar o desempenho no alcance dos Objetivos Estratégicos, foram definidos 
Indicadores Estratégicos com metas associadas. Esse processo resultou na criação do “Indicador de 
Mitigação de Impactos Ambientais” e do “Indicador de Atendimento a Condicionantes”. 
 
O primeiro indicador representa o percentual dos impactos ambientais associados às atividades da 
Embasa que se encontram devidamente gerenciados, a partir de medidas de controle adequadas. O 
segundo afere o percentual dos condicionantes de licenças ambientais que estão cumpridos e 
devidamente evidenciados. O advento desses dois Indicadores Estratégicos inaugurou um período de 
maior controle sobre a gestão ambiental da empresa. Com o acompanhamento periódico da evolução 
desses indicadores, tem sido possível traçar um diagnóstico dinâmico do desempenho ambiental da 
Embasa, identificando 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 10.431/06, alterada pela Lei nº 12.377/11) dispõe 
que para implementar o autocontrole ambiental, as instituições públicas ou privadas devem constituir 
a Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA), com o objetivo de coordenar, executar, acompanhar, 
avaliar e pronunciarem-se sobre os programas, planos, projetos, empreendimentos e atividades 
potencialmente degradadoras desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação. 

Constituída desde 1998, a Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) da Embasa teve sua 
composição reformulada no ano de 2012, de modo a estar em sincronia com a nova estrutura 
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organizacional adotada pela Embasa no final de 2011. Em 2013, o Regimento Interno da CTGA foi 
reformulado, tendo sido incluídos mecanismos de planejamento e acompanhamento das ações.  

Atualmente a CTGA possui 21 membros que se reúnem mensalmente ou quando convocados em 
caráter emergencial. Este também é o fórum de participação dos Comitês de Gestão Ambiental (CGA) 
através das Unidades Regionais, que têm como atribuição principal a aplicação da Política Ambiental 
da Empresa nos mais distantes recantos do Estado. Esses Comitês têm como objetivos acompanhar e 
fiscalizar o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais, monitorar projetos e programas 
ambientais, atuar como agentes multiplicadores em Educação Ambiental e propor ações que 
minimizem os impactos resultantes das obras e da operação dos sistemas. 
 
 
4.3 Colegiados ambientais  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97) tem como um de seus fundamentos 
a gestão descentralizada dos recursos hídricos, a partir da articulação entre Poder Público, 
comunidades e usuários. A Embasa, ciente de sua responsabilidade como importante 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 todos os 13 Comitês de Bacia Hidrográfica 
estaduais instituídos em sua área de atuação, além do CBH do rio São Francisco, de âmbito federal. 
Essa ampla participação visa integrar as políticas de gestão de recursos hídricos e conservação 
ambiental, com a promoção e a expansão do acesso aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Além da participação nos Comitês de Bacia Hidrográfica, a Embasa é membro titular de 19 Conselhos 
Gestores de Unidades de Conservação em todo o Estado da Bahia, além de integrante de diversas 
Câmaras Técnicas sobre temas relativos a recursos hídricos e saneamento ambiental.  
 
 
4.4 Água (tema material)  

GRI EN8 A mensuração deste indicador ocorre desde 2010. Em 2013 manteve-se o monitoramento do 
volume de água captada para tratamento e distribuição por tipo de fonte. Este acompanhamento 
permite avaliar a eficiência e sustentabilidade dos Sistemas de Abastecimento de Água operados pela 
empresa e o alinhamento com o objetivo de universalização dos serviços de abastecimento de água. 
Destaca-se que em 2013, mesmo com a grande estiagem pela qual o Estado passou, afetando os 
principais mananciais utilizados pela Embasa, o volume captado em mananciais superficiais continuou 
aumentando na mesma proporção que o volume captado em poços, ratificando os esforços envidados 
pela empresa em ações de minimização dos efeitos da seca, com o objetivo principal de garantir o 
abastecimento humano contínuo. 

 
 

Quadro nº 44 – Volume de água bruta captado 

ANO 
VOLUME DE ÁGUA BRUTA 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 
2013 79.671.516 693.879.242 773.550.758 

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 
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 GRI EN 10 e EN 21 O ciclo produtivo da Embasa gera um passivo em uma etapa fundamental à 
manutenção da qualidade da água tratada: no processo de remoção das impurezas. Nesta etapa a 
lavagem e descargas para limpeza dos filtros e decantadores de ETAs, utilizam e descartam grande 
volume de água. Em busca da melhoria do processo, contribuindo com a racionalização da nossa 
matéria prima e preservação das suas fontes, a Embasa vem continuamente pesquisando tecnologias 
na área de reaproveitamento de água em suas ETAs. Em 2011, 60 ETAs contavam com sistema de 
reaproveitamento e em 2013 esse número subiu para 100, o que representa 29,67% das 337 ETAs em 
operação. O volume reaproveitado (cerca de 7 milhões de metros cúbicos) seria suficiente para 
abastecer aproximadamente 2 milhões de pessoas durante o período de um mês, levando em conta 
que a ONU considera satisfatório para as necessidades diárias um gasto per capita de 110 litros/dia. 
 
 
Quadro nº 45 – Volume total de água de reaproveitamento 

SISTEMA 

Embasa - VOLUME TOTAL DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (m³)  
VOLUME TOTAL DE 

ÁGUA DE LAVAGENS E 
DESCARGAS 

VOLUME TOTAL 
REAPROVEITADO 

% DE 
REAPROVEITAMENTO 

DM 16.439.469 836.581 5,09% 
DS 9.224.814,00 5.578.146 60,47% 
DN 11.408.949 711.441 6,24% 

TOTAL 
Embasa 37.073.232 7.126.168 19,22% 

SISTEMA 
Embasa - NÚMERO TOTAL DE ETAs COM REAPROVEITAMENTO  

NÚMERO TOTAL DE 
ETAs 

Nº DE ETAs C/ 
REAPROVEITAMENTO  

% DE ETAs C/ 
REAPROVEITAMENTO 

DM 10 5 50,00% 
DS 204 64 31,37% 
DN 123 31 25,20% 

TOTAL 337 100 29,67% 
Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 

 
 
Gráfico nº 24 – Número de ETAs com reaproveitamento 
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Quadro nº 46 – Evolução do número de ETAs com reaproveitamento de águas de lavagem 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ETAs COM REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS DE LAVAGEM 

Ano 2011 2012 2013 

Nº de ETAs com reaproveitamento 60 92 100 

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 

 
 
Gráfico nº 25 – Evolução do número de ETAs com reaproveitamento de águas de lavagem 
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Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 

 
 
4.5 Biodiversidade  

GRI EN13 Os corpos d’água são profundamente influenciados pelo meio terrestre que os circunda. A 
existência de áreas degradadas e desprovidas de vegetação no entorno das nascentes, rios e 
reservatórios ocasiona uma série de impactos negativos à qualidade e disponibilidade hídricas, 
tornando o meio aquático vulnerável a fontes de contaminação e ao assoreamento.  

Essa vegetação que se desenvolve no entorno dos corpos d’ água – chamada de mata ciliar – 
desempenha papel fundamental não só na conservação da água, como também na proteção da 
biodiversidade, uma vez que funciona como local de abrigo e alimentação de animais silvestres, 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 no entorno das áreas de captação dos 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. 

Em 2013, a Embasa deu continuidade à manutenção dos 16 hectares de matas ciliares recuperados em 
2012 no Rio Jacuípe, no município de Morro do Chapéu, e no Rio da Prata, em Seabra. Além disso, 
foram recuperados 2,3 hectares de matas ciliares degradadas do Rio Acaraí, em Camamu, e 4,5 
hectares do Rio do Ouro, município de Itamaraju, totalizando mais de 7.500 mudas de espécies nativas 
da mata atlântica plantadas nas áreas de preservação permanente desses dois mananciais.  
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Em 28/08/2013 foi assinada a ordem de serviço do contrato referente à 3ª etapa da reabilitação da 
área de preservação permanente do entorno do lago da Barragem do Rio da Dona, em Santo Antônio 
de Jesus. Esse projeto, conduzido pela Embasa desde 2007, já efetuou o plantio de 66 hectares de 
matas ciliares, aliados a ações de educação ambiental com a comunidade do entorno. No decorrer de 
2013 foram realizadas as etapas de manutenção de todo o plantio já realizado, contemplando 
atividades de reparo de cercas, combate a formigas, coroamento, adubação e replantio, indispensáveis 
à mitigação dos efeitos negativos ocasionados pela severa estiagem que abateu todo o território 
baiano nos anos de 2012 e 2013. Ainda no âmbito da 3ª etapa, em 2014 está previsto o plantio de 
mais 30 hectares de espécies nativas de mata atlântica, representando um investimento de mais R$ 
839.253,09 e a recuperação da mata ciliar da totalidade do perímetro do reservatório.  
 
 
4.6 Resíduos sólidos  

GRI EN22 A Embasa vem gerenciando resíduos sólidos, desde o processo de segregação na fonte 
geradora, até sua destinação final, conforme previsto na legislação ambiental e normas técnicas 
pertinentes.  

Dentre as ações realizadas pela empresa destacam-se a devolução de resíduos aos fornecedores, 
conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS) para 
sistemas de logística reversa e a separação de materiais para reciclagem, mediante a doação destes às 
cooperativas. 

A participação da Embasa no programa Recicla Já Bahia foi de 456,5 toneladas de resíduos recicláveis 
em Salvador nas unidades do Centro Administrativo da Bahia - CAB, Rio Vermelho, Cabula 
(Suprimento e Processos), Federação e Alphaville entre os meses de Janeiro a Setembro de 2013. 
Deste quantitativo, 94% consistem em papéis e papelão. Importante salientar a contrapartida de 
desenvolvimento local que este programa possibilita com a geração de renda e inclusão social, além 
de contribuir com a redução de impactos ambientais. Iniciativas semelhantes têm sido realizadas em 
outras unidades situadas no interior do Estado, como por exemplo, a continuação do Projeto 
Reciclapel na Unidade Regional de Feira de Santana, a qual tornou possível a reutilização e o 
encaminhamento para reciclagem de 1.353 Kg de papel durante o ano de 2013. 

Boa prática importante é o reuso do lodo da ETE de Guanambi posteriormente ao processo de 
higienização por caleação e compostagem, ação realizada em convênio com a Renova Energia S.A. 
Estima-se que haverá a geração de 80 toneladas de lodo desidratado (torta) a cada 120 dias, com 
incentivo à aplicação na agricultura local e no próprio cinturão verde da ETE. Em 2013 foi investido um 
montante de R$ 271.678,67 nesta parceria. 

O quadro a seguir apresenta uma visão panorâmica dos resultados do controle e da mensuração dos 
resíduos gerados pela empresa. 
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Quadro nº 47 – Destinação final dos resíduos 

RESÍDUO CLASSE DESTINAÇÃO TOTAL 

LODO DE ETA (t) Não Perigoso Aterro Sanitário 17.246.198,57 t 

LODO DE ETEs E RESÍDUO COMUM DE 
ELEVATÓRIAS, ETEs E ECP (m³) 

Não Perigoso Aterro Sanitário 65.080,75 m³ 

AREIA (SAA E SES) (t) Não Perigoso Aterro Sanitário 13.318,46 t 

RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(BORRA DE CAL) (t) 

Não Perigoso 
Aterro 

Sanitário/Retorno 
ao fornecedor 

206,9 t 

EMBALAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(t) 

Não Perigoso 
Retorno ao 
fornecedor 

3,9 t 

EMBALAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(Und) 

Não Perigoso 
Retorno ao 
fornecedor 

11.183 unid 

PLÁSTICOS (t) Não Perigoso Reciclagem 5,81 t 

METAIS (SUCATA) (t) Não Perigoso Reciclagem 102,93 t 

VIDROS (t) Não Perigoso Reciclagem 1,03 t 

PAPELÃO (t) Não Perigoso Reciclagem 5,16 t 

PAPEL (t) Não Perigoso Reciclagem 11,71 t 

CARTUCHOS DE IMPRESSORA (Und) Não Perigoso Reuso/reciclagem 1.226 un 

PNEUS (Und) Não Perigoso 
Devolução ao 

fornecedor 
740 un 

PILHAS E BATERIAS (Un) Perigoso 
Devolução ao 

fornecedor 
557 un 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (Un) Perigoso Descontaminação 1.063 un 

Fonte: Unidades Socioambientais/ Embasa 
 
 
Produtos e Serviços 

GRI EN26 As iniciativas para mitigação de impactos socioambientais dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário iniciam-se na fase de concepção dos projetos. 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 
operacionais, a exemplo dos sistemas de reaproveitamento de água de lavagem de filtros e 
decantadores nas Estações de Tratamento de Água, relatados no subitem “ÁGUA”. 
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Transporte  

GRI EN29 Em 2013, a Embasa intensificou as ações de implantação da análise bacteriológica da água 
tratada através do método do Substrato Cromogênico, substituindo a técnica da membrana filtrante 
em grande número de suas Estações de Tratamento de Água e nos Escritórios Locais. Esta substituição 
resultou em uma redução de 335.072 km que deixaram de ser percorridos em 2013, pelos veículos 
responsáveis pelas coletas de amostras para análises de água tratada, em relação à distância 
percorrida por estes em 2012 (1.599.324 km), o equivalente a 21% da quilometragem anterior. O 
investimento realizado para construção e adequação de laboratórios para realização do método do 
Substrato Cromogênico, além de permitir reduzir a quilometragem rodada para coleta de amostras e 
consequentemente os custos com o monitoramento da água tratada, a emissão de gases de efeito 
estufa (CO/CO2) e os impactos ambientais daí decorrentes, maximiza a viabilidade de realização do 
monitoramento bacteriológico duas vezes por semana para cada Estação de Tratamento de Água, 
conforme preconiza a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, tornando o processo mais sustentável. 
Destaca-se ainda, que desde o início da implantação da metodologia, em 2010, a redução foi de 
1.509.860 km mesmo tendo havido ampliação do número de Sistemas de Abastecimento de Água 
neste período, totalizando 54,4% de redução entre 2010 e 2013. 

 
 

Quadro nº 48 – Quilometragem percorrida no transporte rodoviário de Amostras da Embasa 

  2010 2011 2012 2013 
Quilometragem percorrida (km) 2.774.112,00 1.788.864,00 1.599.324,00 1.264.252,00 

Redução de Quilometragem (km) - 985.284,00 189.540,00 335.072,00 

Redução km Total (%) - 35,5 10,6 21,0 
Fonte: Unidade Socioambiental Norte (NSA)/ Embasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa 

99 

 

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 atendimento aos princípios da GRI, esta edição tem como tema: 
Universalização: o desafio é de todos , trabalhado intensamente durante o ano de 2013 em toda a 
organização, culminando como título do encontro do final do ano, quando são mostrados os resultados 
empresariais para grande parte do público interno e representantes das partes interessadas. Essa 
iniciativa 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 no âmbito de toda 
a organização. 
 
GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 e 3.10 Este é o quinto Relatório Anual de Sustentabilidade da Embasa, ele 
descreve o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Pela primeira vez essa edição está 
sendo publicada simultaneamente com o Relatório de Administração da empresa conforme decisão da 
diretoria em cumprimento às melhores práticas do mercado no que tange a transparência na 
prestação de contas aos nossos públicos de interesse. Esse relato está de acordo com as diretrizes da 
Global Reporting Initiative (GRI), versão G3 e aborda os resultados do ano de 2013 e, quando aplicável, 
também são apresentados os resultados de 2011 e 2012. 
 
GRI 3.2 O presente documento reúne e torna públicas informações referentes 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 
anteriores e conta com a condução do grupo de trabalho (GT) para a elaboração e avaliação de 
relatórios de sustentabilidade e do processo de relato.  
 
O GT é composto por representantes de todas as diretorias e que são responsáveis por colher as 
informações, analisar e compilar os dados, além de diagramar o documento final, contando, para isso, 
com os grupos setoriais de sustentabilidade (ambiental, social interno, sociedade, econômico e de 
responsabilidade do produto) conta com o apoio da assessoria de comunicação da Embasa.  
 
Tem-se evidenciado evoluções no processo deste relato, refletindo no amadurecimento do contexto 
da gestão da sustentabilidade para a organização. O GT contribui com a análise das informações 
publicadas, enquanto que a promoção e o desenvolvimento de ações de melhoria de gestão da 
empresa é tarefa de todos. Com esse propósito, esforços estão sendo dispensados para construção de 
um Painel de Desafios de Sustentabilidade (PDS) fundamentado na materialidade, sugerida pelas 
partes interessadas, de forma a contemplar indicadores e metas que direcionem a empresa no 
caminho da gestão da sustentabilidade. 
 
Outra atribuição de destaque do GT consiste na ampliação do alinhamento conceitual dos temas do 
relatório e a busca de sua validação com a diretoria. Dentre as oportunidades de melhorias apontadas 
pelo GT, merece ainda destaque o desenvolvimento de um plano de comunicação para a gestão da 
sustentabilidade, incluindo 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 reflexo dessa atuação começa a alterar o escopo desse relato no aspecto de 
combate à seca que, em 2012, motivou o fortalecimento da atuação da Embasa com a aplicação de 
recursos para construção de empreendimentos visando a atenuar os efeitos desse fenômeno na área 
de atuação no estado da Bahia.  
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A maneira de apresentação dos capítulos do relatório orienta o leitor quanto ao posicionamento e resultados 
alcançados pela Embasa nos últimos três meses, através de suas descrições nos capítulos que falam da gestão 
empresarial, 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 empresarial apresenta o atual 
modelo da gestão estratégica da organização, dos desempenhos econômico-financeiro, operacional e de 
expansão, evidenciando o compromisso de alcançar resultados para a eficiência operacional. 
 
GRI 4.12 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 Objetivos do Milênio, por projetos e programas expressando o compromisso da 
empresa com a sustentabilidade. 
 
 
Autodeclaração 

As informações do Relatório de Sustentabilidade 2013 foram verificadas internamente pela equipe da 
Unidade de Planejamento e Gestão e equipe técnica do relatório de sustentabilidade, constatando 
aderência à metodologia GRI no que se refere às informações sobre itens de perfil, forma de gestão e 
desempenho, confirmando, mais uma vez, a autodeclaração de nível de aplicação B. Para essa 
avaliação, o GT contou com o Relatório de Análise de Falhas (Gap Analysis) do Relatório de 
Sustentabilidade 2011, realizada no ano anterior, através de nova comparação entre o conteúdo e os 
requisitos exigidos para o relatório analisado, baseado nas diretrizes GRI G3 gerando insumos para a 
redação do presente relatório.  
 
O relatório de 2013 mantém a classificação de 2012 no nível de aplicação B da GRI, contemplando o relato 
de todos os itens de perfil, bem como a descrição sobre a forma dos aspectos recomendados pela GRI, e as 
informações de 49 indicadores de desempenho, além de seguir o princípio de materialidade, resultando no 
aprimoramento do relato dessa edição e, consequentemente, contribuindo com a melhoria dessas práticas 
com foco na sustentabilidade. O relatório completo está disponível em www.embasa.ba.gov.br. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embasa.ba.gov.br/
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Figura nº 5 – Aplicação de Nível 
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Informações  
sobre a Forma  
de Gestão da  
G3 

Não exigido. 

Informações sobre a 
Forma de Gestão para 
cada Categoria de 
Indicador. 

Forma de Gestão 
divulgada para 
cada Categoria de 
Indicador 

 
 
 
 
Indicadores de 
desempenho  
da G3 &  
Indicadores 
de  
Desempenho 
do Suplemento 
Setorial 

 
Responder a um 
mínimo de 10 
indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes 
áreas de desempenho: 
Social, Econômico e 
Ambiental 
 

Responder a um mínimo 
de 20 Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas 
de desempenho: 
Econômico, Ambiental, 
Direitos Humanos, 
Práticas Trabalhistas, 
Sociedade e 
Responsabilidade pelo 
Produto. 

Responder a cada 
indicador esencial 
da G3 e do 
Suplemento 
Setorial com a 
devida 
consideração ao 
Princípio da 
Matemática de uma 
das seguintes 
formas: 
(a) respondendo ao 
indicador ou 
(b) explicando o 
motivo da omissão. 

Fonte: Global Reporting Initiative (GRI) 

 
 

GRI 3.4 e 3.5 Esta edição se destina a todas as partes interessadas da Embasa e outros que tiverem 
interesse na estratégia de negócio com foco na sustentabilidade. Nosso desejo é que esse relatório seja 
um documento informativo e que possibilite a interação entre os públicos interessados nos propósitos 
dessa organização. 

 
Para informações sobre esse processo de relato da sustentabilidade, contate: 
lucia.bugarin@Embasa.ba.gov.br. 
 
 
5.1 Materialidade  

GRI 3.6, 3.7, 4.15, 4.16 e 4.17 A Matriz de Materialidade é um dos princípios da GRI que fundamenta a 
gestão da organização e seu relato com foco na sustentabilidade, nela ficam evidenciados os temas 
materiais identificados pelos públicos de interesse e importantes para a organização, de forma a orientar 
o gerenciamento desses temas no dia–a-dia.  

A matriz de materialidade da Embasa reflete o encontro de interesses da organização e de seus 
públicos. A exemplo do ano anterior, nessa edição foram mantidos como destaque os temas materiais: 
Gestão Ambiental, Energia, Educação para a sustentabilidade, Água, Governança corporativa, Eficiência 
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Operacional, Ação Social e Gestão de riscos. Nas suas descrições foram evidenciados o 
posicionamento e os resultados da empresa. 

A forma de engajamento com as partes interessadas foi mencionada no item 3.1 deste relatório. 

Os temas materiais identificados figura abaixo são resultantes de uma listagem inicial que permanece 
desde a primeira matriz de materialidade da Embasa, que em 2012 incorporou novos desafios apontados 
em pesquisas realizadas para esse fim.  
 
 
Gráfico nº 26 – Matriz de Materialidade | Dimensão Social e Ambiental 
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5.2 Indicadores da GRI 

Quadro nº 49 – Quadro de indicadores 

INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

PERFIL 

ASPECTO: ESTRATÉGIA E ANÁLISE 

1.1 

Declaração do detentor do cargo com maior poder de 
decisão na organização (como diretor-presidente, 
presidente do conselho de administração ou cargo 
equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para 
a organização e sua estratégia. 

Mensagem do Presidente 
Identidade organizacional 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

1.2 
Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades. 

Mensagem do Presidente 
Gestão de Riscos 

Saúde e Segurança no trabalho 
Relacionamento com a comunidade 

Relação com o sindicato 
Biodiversidade 

Semiárido 
Resíduos sólidos 

Transporte  

ASPECTO: PERFIL ORGANIZACIONAL 

2.1 Nome da organização. Perfil 
Informações Corporativas 

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. Ambiente Regulado 

2.3 
Estrutura operacional da organização, incluindo 
principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e 
joint ventures. 

Estrutura organizacional 
Estrutura Operacional 

2.4 Localização da sede da organização. Área de Atuação 
Informações Corporativas 

2.5 

Número de países em que a organização opera e nome 
dos países em que suas principais operações estão 
localizadas ou são especialmente relevantes para as 
questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. 

Área de Atuação 
 

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. Perfil 
Informações Corporativas 

2.7 
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, 
setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). 

Área de Atuação 
 

2.8 Porte da organização. Capa 
Perfil 

2.9 
Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório referentes a porte, estrutura ou participação 
acionária. 

Em 2013 não ocorreram mudanças referente ao 
porte e participação acionária. 

Estrutura organizacional 
Governança Corporativa 

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. Premiação 

ASPECTO: PERFIL DO RELATÓRIO 

3.1 
Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) 
para as informações apresentadas. 

Parâmetros do relatório 

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). Parâmetros do relatório 

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). 
Anualmente o relatório é publicado. Para o 

exercício de 2014 está previsto publicação em 2015. 
Parâmetros do relatório 

3.4 
Dados para contato em caso de perguntas relativas ao 
relatório ou seu conteúdo. 

Lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

ASPECTO: ESCOPO E LIMITE DO RELATÓRIO 

3.5 

Processo para a definição do conteúdo do relatório, 
incluindo: determinação da materialidade; priorização de 
temas dentro do relatório; identificação de quais 
stakeholders a organização espera que usem o relatório. 

Materialidade 

3.6 

Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, 
instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Para 
outras orientações, consulte o protocolo para definição de 
limite da GRI (“GRI Boundary Protocol”) 

Parâmetros do relatório 
Estrutura Operacional 

3.7 
Declaração sobre quaisquer limitações específicas 
quanto ao escopo ou ao limite do relatório. 

Parâmetros do relatório 

3.8 

Base para a elaboração do relatório no que se refere a 
joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras organizações que 
possam afetar significativamente a comparabilidade 
entre períodos e/ou entre organizações. 

A Embasa não tem subsidiária 

3.9 

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, 
incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam as 
estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e 
outras informações do relatório. 

Parâmetros do relatório 

3.10 

Explicação das consequências de quaisquer 
reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para tais reformulações (como 
fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, 
na natureza do negócio, em métodos de medição). 

Parâmetros do relatório 

3.11 
Mudanças significativas em comparação com anos 
anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos 
de medição aplicados no relatório. 

Parâmetros do relatório 

3.12 
Tabela que identifica a localização das informações no 
relatório. 

Índice remissivo GRI 

ASPECTO: VERIFICAÇÃO 

3.13 

Política e prática atual relativa à busca de verificação 
externa para o relatório. Se a verificação não for incluída 
no relatório de sustentabilidade, é preciso explicar o 
escopo e a base de qualquer verificação externa 
fornecida, bem como a relação entre a organização 
relatora e o(s) auditor (es). 

Parâmetros do relatório 

ASPECTO: GOVERNANÇA 

4.1 

Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitês sob o mais alto órgão de governança 
responsável por tarefas específicas, tais como 
estabelecimento de estratégia ou supervisão da 
organização. 

Governança Corporativa 
Estrutura Organizacional 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

4.2 

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de 
governança também seja um diretor executivo (e, se for 
o caso, suas funções dentro da administração da 
organização e as razões para tal composição). 

Estrutura Organizacional 
Governança Corporativa 

4.3 

Para organizações com uma estrutura de administração 
unitária, declaração do número de membros 
independentes ou não executivos do mais alto órgão de 
governança. 

Estrutura Organizacional 
Governança Corporativa 

4.4 
Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão 
de governança. 

Estrutura Organizacional 
Governança Corporativa 

 

4.5 

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

Estrutura Organizacional 
Governança Corporativa 

 

4.6 
Processos em vigor no mais alto órgão de governança 
para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados. 

Governança Corporativa 
 

4.7 

Processo para determinação das qualificações e 
conhecimento dos membros do mais alto órgão de 
governança para definir a estratégia da organização para 
questões relacionadas a temas econômicos, ambientais 
e sociais. 

Governança Corporativa 
 

4.8 

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

Código de Ética 
Identidade organizacional 
Governança Corporativa 

4.9 

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

Governança Corporativa 
Conselho de Administração 

Órgãos Internos 

ASPECTO: COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS 

4.13 

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

Meios de comunicação institucional 
A Embasa participa de organizações ligadas ao setor, 
tais como: Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), Associação das 
Empresas Estaduais de Saneamento Básico Estaduais 
(Aesbe) e Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (Aidis). 

ASPECTO: ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS 

4.14 
Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização. 

Engajamento com as partes interessadas 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

4.15 
Base para a identificação e seleção de stakeholders com 
os quais se engajar. 

Engajamento com as partes interessadas 

4.16 
Abordagens para o engajamento dos stakeholders, 
incluindo a frequência do engajamento por tipo e por 
grupos de stakeholders. 

Engajamento com as partes interessadas 
 Relacionamento com investidores 

Diálogo com fornecedores 
Relacionamento com a comunidade 

4.17 
Principais temas e preocupações que foram levantados 
por meio do engajamento dos stakeholders e que 
medidas a organização tem adotado para tratá-los. 

Principais demandas e medidas adotadas 
Diálogo com fornecedores 

Avaliação de impactos 

DESEMPENHO ECONÔMICO 

EC1 

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo 
receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros investimentos na 
comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos. 

Valor Econômico 
 
 

EC3 
Cobertura das obrigações do plano de pensão de 
benefício definido que a organização oferece. 

Gestão de Pessoas 

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. 
Valor Econômico 

 

ASPECTO: PRESENÇA DE MERCADO 

EC5 
Variação da proporção do salário mais baixo comparado 
ao salário mínimo local em unidades operacionais 
importantes. 

Relação com o sindicato 

ASPECTO: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 

EC7 
Procedimentos para contratação local e proporção de 
membros de alta gerência recrutados na comunidade 
local em unidades operacionais importantes. 

Relação com o Público Interno 
Relação com o Sindicato 

EC9 
Identificação e descrição de impactos econômicos 
indiretos significativos, incluindo a sua extensão. 

Programa Tarifa Residencial Social  
e Tarifa Filantrópica  

ASPECTO: ENERGIA 

EN4 
Consumo de energia indireta discriminado por fonte 
primária. 

Eficientização Energética 

EN5 
Energia economizada devido a melhorias em 
conservação e eficiência. 

Eficientização Energética 

EN6 

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo 
consumo de energia, ou que usem energia gerada por 
recursos renováveis, e a redução na necessidade de 
energia resultante dessas iniciativas. 

Eficientização Energética  
Produtos e serviços 

EN7 
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e 
as reduções obtidas. 

Eficiência energética 

ASPECTO: ÁGUA 

EN8 Total de retirada de água por fonte. Água 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

ASPECTO: BIODIVERSIDADE 

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Água 

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. Biodiversidade 

EN14 
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para 
gestão de impactos na biodiversidade. 

Biodiversidade 
Gestão de riscos e impactos 
Áreas sensíveis e protegidas 

Ações de proteção à biodiversidade 

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS 

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. Água 

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. Resíduos sólidos 

ASPECTOS: PRODUTOS E SERVIÇOS 

EN26 
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de 
produtos e serviços e a extensão da redução desses 
impactos. 

Indicadores Ambientais 
Produtos e Serviços 

Responsabilidade sobre o produto 
Gestão da Qualidade 

 

EN29 

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

Transporte  

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

Governança Corporativa 

DESEMPENHO REFERENTE A PRÁTICAS TRABALHISTAS E DE TRABALHO DECENTE 

ASPECTO: EMPREGO 

LA1 
Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região. 

Relação com o Público Interno 
Relação com o sindicato 

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

Relação com o sindicato  

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. 

Relação com o sindicato 

ASPECTO: RELAÇÃO ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA 

LA4 
Percentual de empregados abrangidos por acordos de 
negociação coletiva. 

Relacionamento com o público interno 
Relação com o sindicato 

 

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA 

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. 

Relacionamento com o público interno Saúde e 
Segurança no trabalho 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

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

Saúde e Segurança no trabalho 
 

 

LA8 

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

Saúde e segurança no trabalho 
 

 

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

Saúde e segurança no trabalho 

ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 

LA10 
Média de horas de treinamento por ano, por 
funcionário, discriminadas por categoria funcional. 

Qualificação profissional  

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 fim 
da carreira. 

Qualificação profissional  

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

Qualificação profissional  

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. 

 
Relacionamento com o público interno 

 
 

LA14 
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional. 

 
Relacionamento com o público interno 

 
 

 

DIREITOS HUMANOS 

ASPECTO: INVESTIMENTOS E PROCESSOS DE COMPRA 

HR1 

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

Relação com o sindicato 
 

Direitos humanos na cadeia de negócios 
Nos contratos de investimentos significativos 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 humanos e as medidas tomadas. 

Relação com o sindicato 
 

HR3 
Total de horas de treinamento para empregados em 
políticas e procedimentos relativos a aspectos de 
direitos humanos relevantes para as operações, 

Qualificação Profissional 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

incluindo o percentual de empregados que recebeu 
treinamento. 

HR5 

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

 
Relação com o sindicato 

  

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL  

HR6 
Operações identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas 
para contribuir para a abolição do trabalho infantil. 

Relação com o sindicato 
 

ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO 

HR7 

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

Relação com o sindicato 
 

 

HR8 

Percentual do pessoal de segurança submetido a 
treinamento nas políticas ou procedimentos da 
organização relativos a aspectos de direitos humanos 
que sejam relevantes às operações. 

Qualificação Profissional 

HR9 
Número total de casos de violação de direitos dos povos 
indígenas e medidas tomadas. 

Relação com o sindicato 
 

DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE À SOCIEDADE 

ASPECTO: COMUNIDADE 

SO1 
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e 
práticas para avaliar e gerir os impactos das operações 
nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. 

Relacionamento com a comunidade 
 

 

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS 

SO5 
Posições quanto a políticas públicas e participação na 
elaboração de políticas públicas e lobbies. 

Pesquisa de Satisfação do Usuário 
 
A Embasa atua em consonância com as políticas e 
objetivos de sustentabilidade ambiental e com as 
políticas públicas ligadas ao tema. Participa 
ativamente do Sistema Nacional e Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos em todas as 
instâncias, tendo representação em câmaras 
técnicas, comitês e subcomitês de bacias 
hidrográficas do estado da Bahia. 

SO6 
Valor total de contribuições financeiras e em espécie 
para partidos políticos, políticos ou instituições 
relacionadas, discriminadas por país. 

“ A Embasa não adota esta prática.”  

SO8 
Valor monetário de multas significativas e número total 
de sanções não monetárias resultantes da não 
conformidade com leis e regulamentos. 

Relação com o sindicato 
Não conformidades com leis e regulamentos 
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INDICADOR DESCRIÇÃO ONDE ENCONTRAR 

DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE À RESPONSABILIDADE DO PRODUTO 

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE 

PR1 

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

Boas Práticas operacionais 

PR2  

Número total de casos de não conformidade com os 
regulamentos e códigos voluntários relacionados aos 
impactos causados por produtos e serviços na saúde e 
segurança durante o ciclo de vida, discriminados por 
tipos de resultados 

Boas Práticas operacionais  
 
 
(Não conformidades com leis e regulamentos) 

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 publicidade, 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 
regulamentos 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 
inconformidade. 

Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão/ Embasa 

 
 
5.3 Princípios do Pacto Global 

Quadro nº 50 – Princípios do Pacto Global 

Localização dos princípios do Pacto Global Indicador do GRI 

DIREITOS HUMANOS 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos SO1/HR7/HR6/HR5/LA13/LA14/LA4/LA6/LA7/LA8 

2. Impedir a violação de direitos humanos HR7/EC1 

DIREITOS DO TRABALHO 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho HR5/LA4 

4. Abolir o trabalho forçado HR7 

5. Abolir o trabalho infantil HR6 

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho LA13/LA14/LA3 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais SO1/HR7 

8. Promover a responsabilidade ambiental SO1 

9. Desenvolver tecnologias que não agridam o meio ambiente SO1 
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5.5 Balanço Social Anual/2013 
 
GRI EN30 

1 - Base de Cálculo 2013 Valor (Mil reais) 2012 Valor (Mil Reais) 
Receita Líquida (RL) 2.448.054 2.376.543 
Resultado operacional (RO) 76.973 124.819 
Folha de pagamentos bruta (FPB) 379.819 340.253 
2 – Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL 
Alimentação 29.862 7,86% 1,22% 27.949 8,21% 1,18% 
Encargos sociais compulsórios 121.747 32,05% 4,97% 97.292 28,59% 4,09% 
Previdência privada 14.459 3,81% 0,59% 13.030 3,83% 0,55% 
Saúde 33.367 8,79% 1,36% 30.638 9,00% 1,29% 
Segurança de saúde e trabalho 2.563 0,67% 0,10% 1.767 0,52% 0,07% 
Educação 619 0,16% 0,03% 520 0,15% 0,02% 
Cultura 15 0,00% 0,00% 61 0,02% 0,00% 
Capacitação e desenvolvimento profissional 528 0,14% 0,02% 712 0,21% 0,03% 
Assistência social 10.462 2,75% 0,43% 8.227 2,42% 0,35% 
Participação nos lucros ou resultados 28.534 7,51% 1,17% 27.849 8,18% 1,17% 
Outros 2.703 0,71% 0,11% 1.970 0,58% 0,08% 
Total – Indicadores sociais internos 246.386 64,87% 10,06% 212.149 62,35% 8,93% 
3 – Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 
Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Cultura 315 0,41% 0,01% 630 0,50% 0,03% 
Saúde e saneamento 2 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Esporte 159 0,21% 0,01% 2.063 1,65% 0,09% 
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Outros 7.185 9,33% 0,29% 8.883 7,12% 0,37% 
Eventos técnicos sociais externos 435 0,57% 0,02% 3.576 2,86% 0,15% 
Total das contribuições para a sociedade 8.097 10,52% 0,33% 15.152 12,14% 0,64% 
Tributos (excluídos encargos sociais) 295.254 383,58% 12,06% 235.619 188,77% 9,91% 
Total – indicadores sociais externos 303.351 394,10% 12,39% 250.771 200,91% 10,55% 
4 – Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 1.842 2,39% 0,08% 1.766 1,41% 0,07% 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 2.319 3,01% 0,09% 1.683 1,35% 0,07% 
Total investimentos em meio ambiente 4.161 5,41% 0,17% 3.449 2,76% 0,15% 
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar 
a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa 

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

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

5 – Indicadores do Corpo Funcional 2013 2012 
N° de empregados(as) ao final do período 4.871 5.107 
N° de admissões durante o período 193 695 
N° de empregados(as) terceirizados(as) 5.364 5.512 
N° de estagiários(as) 144 130 
N° de empregados(as) acima dos 45 anos 2.451 2.681 
N° de mulheres que trabalham na empresa 1.302 1.377 
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 28,73% 28,83% 
N° de negros(as) que trabalham na empresa  762 790 
% de cargos de chefia ocupados por negros 9,62% 9,33% 
N° de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 62 64 
6 – Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial 

2013 Valor (mil reais) Metas 2014 

Relação entre a maior a menor remuneração na empresa 11,8 - 
Número total de acidentes de trabalho 35 - 
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por: 

( ) direção (X) direção e 
gerências 

( ) todos(as) 
empregados(as) 

( ) direção (X) direção e 
gerências 

( ) todos(as) 
empregados(as) 

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

( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

( ) todos (as) + 
Cipa 

(X) direção e 
gerências 

( ) todos (as) 
empregados(as) 

( ) todos(as) + 
Cipa 

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e a 
representação interna dos (as) trabalhadores (as), a empresa: 

( ) não se 
envolve 

(X) segue as 
normas da OIT 

( ) incentiva e 
segue a OIT 

( ) não se 
envolverá 

(X) seguirá as 
normas da OIT 

( ) incentivará e 
seguirá a OIT 

A previdência privada contempla: ( ) direção 
( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

( ) direção 
( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

A participação dos lucros ou resultados contempla: ( ) direção 
( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

( ) direção 
( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

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

( ) não são 
considerados 

(X) são 
sugeridos 

( ) são exigidos 
( ) não serão 
considerados 

(X) serão 
sugeridos 

( ) serão exigidos 

Quanto à participação de empregados (as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa: 

( ) não se 
envolve 

(X) apóia 
( ) organiza e 

incentiva 
( ) não se 
envolverá 

(X) apoiará 
( ) organizará e 

incentivará 

Número total de reclamações e críticas de consumidores (as): 
na empresa 

_______________ 
no Procon 

_________________ 
na Justiça 

__________________ 
na empresa 

_______________ 
no Procon 

_________________ 
na Justiça 

__________________ 

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: 
na empresa 

_______________% 
no Procon 

_______________% 

na Justiça 
__________________

% 

na empresa 
_______________% 

no Procon 
______________% 

na Justiça 
________________% 

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) Em 2013: 996.302 Em 2012: 917.727 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 33,52% governo             43,19%  
colaboradores (as)                ____% acionistas  

29,08% governo                 40,81%  
colaboradores (as)                       ____% acionistas 

7 – Outras Informações 
Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está 
envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. 
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5.6 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 na Internet: www.embasa.ba.gov.br 
 
Relatório de Sustentabilidade: lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br 
 
Central de serviços: (atendimento online) 
Atendimento: http://www.Embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php 
Disponibiliza 23 serviços online, além de todas as informações necessárias para realizar solicitações 
nos canais de atendimento da empresa. O cliente da Embasa pode obter orientações e fazer 
solicitações sem ter que se dirigir, necessariamente, aos pontos de atendimento presencial. 
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
 
Atendimento 195 (http://www.Embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/fale/85-central/85-iframe-
contatooffline) Consiste em um formulário para o cliente preencher com solicitações, informações ou 
denúncias. É obrigatório informar um e-mail para que a equipe da empresa responda através do 
mesmo.  
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
 
0800 0555 195 
Telefone de ligação gratuita para solicitação de serviços, solicitações diversas, informações e 
denúncias.  
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
 

http://www.embasa.ba.gov.br/
mailto:lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/fale/85-central/85-iframe-contatooffline
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/fale/85-central/85-iframe-contatooffline
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7. Capa 
A ilustração da capa é uma composição de trabalhos feitos pelos alunos do Programa de Aceleração 
Escolar, promovido pela Embasa, descrito nos indicadores GRI HR1 e HR8 deste relatório. Esta 
composição representa a valorização dos objetivos do programa e a integração dos 
alunos/empregados à empresa, a partir da exposição de suas obras num dos mais importantes 
instrumentos institucionais da Embasa. Acrescente-se a isto, a total adequação dos trabalhos ao tema 
da sustentabilidade e aos serviços que prestamos, retratando elementos como as aguadeiras, o meio 
ambiente e a água. Ao mesmo tempo, as obras contidas no projeto da capa serão abordadas nos 
capítulos internos, estabelecendo uma linha evolutiva, que irá traçar um paralelo entre o Programa de 
Aceleração Escolar e os temas abordados no relatório. 
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