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[G4-29, G4-30] Desde 2009 o processo de 
relato dos temas materiais da sustentabilida-
de vem evoluindo na Embasa, podendo ser 
constatado nos relatórios de sustentabilidade 
publicados no site da empresa e da Global 
Reporting Initiative (GRI), sempre lançados no 
ano seguinte ao exercício referido. Assim, o úl-
timo relatório foi lançado em 2015. Todos esses 
relatórios estão baseados na metodologia da 
GRI e têm como premissa básica comunicar o 
desempenho social, ambiental e econômico da 
organização para seus públicos de interesse. 

[G4-23] As ações de melhoria desse processo 
envolvem manutenção da metodologia de 
relato da GRI, adesão dos colaboradores en-
volvidos no processo de relato, adequação dos 
temas materiais ao planejamento estratégico 

da organização visando à definição de indica-
dores, continuidade na realização de eventos 
para engajamento das partes interessadas, 
revisão dos temas materiais e divulgação do 
relatório anualmente, culminando na disse-
minação da Política de Sustentabilidade e do 
Código de Ética e de Conduta, que represen-
tam os instrumentos condutores da gestão da 
sustentabilidade.

[G4-32] O relato da sustentabilidade na 
Embasa, contido neste relatório, é realizado na 
modalidade “De Acordo” – Essencial, que ofere-
ce o arcabouço para a descrição dos impactos 
no desempenho econômico, ambiental, social e 
de governança.

Conforme mostra o Quadro 1 a seguir:

[G4-28] As informações disponíveis neste rela-
tório compreendem os resultados relativos ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2015, contendo os dados globais da empresa. 
Para integrar os indicadores de sustentabilidade 
aos demais indicadores e informações relatados 
pela empresa, foi feita uma nova materialidade 
a partir do Mapa Estratégico e da análise da 
Matriz SWOT (Strengths/Forças, Weaknesses/
Fraquezas, Opportunities/Oportunidades e 
Threats/Ameaças), desenvolvidos nas oficinas 
do planejamento estratégico em 2015, assim 
como das exigências da agência reguladora 
e do Acordo de Melhoria de Desempenho - 
AMD. 

[G4-33] A empresa adota, desde 2010, o 
Padrão Internacional de Contabilidade (IFRS), 

obrigatório para as Demonstrações Financei-
ras do exercício comparativas ao ano anterior. 
Estas informações são auditadas pela KPMG 
Auditores Independentes, com exceção dos 
indicadores socioambientais. 

[G4-31] Os indicadores relatados ao longo do 
texto são apresentados no item Sumário GRI, 
no final deste relatório. O Relatório de Sustenta-
bilidade da Embasa é aprovado pela Diretoria 
Executiva, após verificação do Departamento 
de Responsabilidade Social. Para esclarecimen-
tos sobre este relatório e informações adicionais, 
podem ser encaminhadas mensagens para 
tmr@embasa.ba.gov ou tmrp@embasa.ba.gov.
br.br. A Embasa divulga uma versão eletrônica 
no site www.embasa.ba.gov.br.

Quadro 1: Conteúdos Padrão Gerais por Nível da G4

CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS “DE ACORDO” – ESSENCIAL “DE ACORDO” – ABRANGENTE

ESTRATÉGIA E ANÁLISE G4-1 G4-1, G4-2

PERFIL ORGANIZACIONAL G4-3 A G4-16 G4-3 A G4-16

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICA-
DOS E LIMITES

G4-17 A G4-23 G4-17 A G4-23

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS G4-24 A G4-27 G4-24 A G4-27

PERFIL DO RELATÓRIO G4-28 A G4-33 G4-28 A G4-33

GOVERNANÇA G4-34 G4-34, G4-35 A G4-55

ÉTICA E INTEGRIDADE G4-56 G4-56 A G4-58

CONTEÚDOS SETORIAIS GERAIS
Devem ser incluídos de acordo com o suple-

mento setorial de saneamento.
devem ser incluídos de acordo com o suple-

mento setorial de saneamento.

CONTEÚDOS-PADRÃO ESPECÍFICOS “De acordo” - Essencial “De acordo” – Abrangente

INFORMAÇÕES GENÉRICAS SOBRE A 
FORMA DE GESTÃO

Apenas para aspectos materiais Apenas para aspectos materiais

INDICADORES
Pelo menos um indicador relacionado a 

cada aspecto material identificado.
Todos os indicadores relacionados a cada 

aspecto material identificado.

CONTEÚDOS SETORIAIS ESPECÍFI-
COS

Devem ser incluídos os indicadores do su-
plemento setorial de saneamento, se forem 

materiais.

Devem ser incluídos os indicadores do su-
plemento setorial de saneamento, se forem 

materiais.

APRESENTAÇÃO



8 9

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA 

A gestão estratégica na Embasa evoluiu nos 
últimos anos, proporcionando o suporte neces-
sário para o crescimento do atendimento aos 
usuários e, consequentemente, da operação. 
O modelo de gestão da empresa se consolida 
ao tempo que os cenários se alteram, fazendo 
do planejamento, monitoramento, controle e 
correções de rumo, uma sistemática que pro-
porciona a melhoria contínua dos processos da 
organização.

Ao final de 2015, encerrou-se o período do 
oitavo Planejamento Estratégico participativo 
da empresa. Durante os últimos quatro anos, 
temas estratégicos como a ampliação do 
atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro, 
a gestão da sustentabilidade, dentre outros, fo-
ram trabalhados através de ações estruturantes 
e indicadores de desempenho, utilizando-se da 
metodologia do Balanced Scored Card (BSC) 
para a concepção, execução e monitoramento 
da estratégia. Vale destacar que as metas dos 
indicadores estratégicos representam um pacto 
entre os gestores e empregados responsáveis de 
cada área da Embasa.

O ano de 2015, em especial, apresentou 
grandes desafios diante de uma conjuntura 
econômica com alto grau de imprevisibilidade, 
além das adversidades climáticas que afeta-
ram grande parte do Estado da Bahia. Não 
obstante esta realidade, a Embasa obteve um 
crescimento de 7,6% na sua Receita Opera-
cional Bruta, em relação ao ano de 2014, e 
continuou a investir na ampliação e na quali-
dade da prestação dos serviços, chegando a 
um montante de R$ 501 milhões, 11% superior à 
média dos últimos 14 anos.

Ações estratégicas para a gestão de pessoas 
merecem destaque no ano de 2015, quando 

foi finalizado o novo Plano de Cargos, Salários 
e Carreira – PCSC e realizada a 1ª Avaliação 
de Desempenho por Competência – ADC, que 
traz maior equidade na avaliação dos resul-
tados e abre um constante diálogo entre as 
equipes. A Embasa também recebeu o Selo 
Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Presidên-
cia da República, em reconhecimento às ações 
de combate às desigualdades de gênero e raça 
dentro da organização. No que se refere a 
saúde e segurança do trabalho, cabe ressaltar 
a elaboração do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais PPRA e do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCM-
SO, treinamentos em segurança, adequação 
de infraestrutura física, discussões semanais 
sobre o tema (saúde e segurança do trabalho) 
e acompanhamento mensal das ocorrências 
de acidentes e de gravidades. Atenta às de-
mandas cada vez mais urgentes da sociedade, 
a Embasa, em 2015, fortaleceu sua estrutura 
organizacional, associada à gestão de manan-
ciais e segurança de barragens, proporcionan-
do uma atuação mais integrada e efetiva em 
prol da sustentabilidade hídrica e da prevenção 
de acidentes em barragens. 

Durante os meses de julho a dezembro de 
2015, foi executada a revisão do Planejamento 
Estratégico para o período 2016-2019, utili-
zando uma metodologia customizada para a 
Embasa, aliando-se a visão de longo prazo e 
os projetos estruturantes do Balanced Scored 
Card (BSC), o desdobramento da estratégia 
através da Gestão pelas Diretrizes (GPD) com o 
planejamento tático-operacional e da elabora-
ção de painéis de indicadores de desempenho 
para todas as diretorias. Aliado a isso, todos os 
projetos estratégicos desse ciclo do planejamen-
to estratégico são gerenciados à luz da meto-
dologia de gestão de projetos do Governo do 

[G4-1] MENSAGEM DO PRESIDENTE

Estado e das práticas do Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK).

A revisão do novo ciclo do planejamento estraté-
gico teve como premissa a avaliação dos fatores 
econômicos, sociais, ambientais e institucionais 
que compõem o atual cenário em que a Emba-
sa está inserida, resultando na formulação das 
estratégias que visam o aumento da eficiência 
empresarial e da qualidade na prestação dos 
serviços. Para tanto, objetivos estratégicos foram 
desdobrados em metas a serem alcançadas. 
Podemos destacar a reorganização da empresa 
através da gestão por processos, integrando a 
estratégia organizacional com a operação e as 
necessidades dos clientes e partes interessadas, 
promovendo o desenvolvimento de uma cultura 
organizacional orientada à colaboração entre as 
áreas e ao aprimoramento dos processos críticos. 
Ressalta-se também a elaboração e execução 
de um plano corporativo envolvendo diversas 
diretorias para atingir as metas de contratualiza-
ção com os titulares, a melhoria no planejamen-
to e execução dos empreendimentos, inclusive 
com a finalização do plano de investimentos 
da Embasa, a implementação de um amplo 
programa de combate às perdas de água e a 
elaboração de um plano de capacitação de 
longo prazo para os colaboradores de diversos 
níveis hierárquicos, alinhado às estratégias.

Essas importantes ações foram concebidas em 
conjunto pela diretoria e colaboradores, visando 
proporcionar aos usuários um serviço de qua-
lidade e efetivo, bem como, aos empregados, 
o orgulho e a satisfação de trabalhar em uma 
empresa que leva saúde e qualidade de vida à 
sociedade.

Parabenizo e agradeço a toda força de trabalho 
pelo empenho despendido para o alcance dos 

resultados, assim como agradeço ao Governo do 
Estado da Bahia, à Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento e aos municípios parcei-
ros pelo trabalho realizado em prol da melhoria 
da qualidade de vida e da preservação do meio 
ambiente em nosso Estado.

Prezado Leitor,
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1. QuEm SomoS

[G4-3, G4-4, G4-7] A Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento S.A. - Embasa, criada 
em 11 de maio de 1971 pela Lei Estadual nº 
2.929, é uma sociedade de economia mista de 
capital autorizado, pessoa jurídica de direito 
privado, que possui como acionista majoritário 
o Governo do Estado da Bahia. 

A Embasa foi constituída no período em que 
surgiram as primeiras iniciativas em saneamen-
to básico no Brasil, com o objetivo de desen-

volver projetos, construir, ampliar e reformar 
diversos sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário em todo o Estado da 
Bahia, 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 metropoli-
tana e do interior baiano. Contudo, em 1975, 
essas companhias foram extintas e seus serviços 
incorporados à Embasa.

Quadro 2 - Composição dos acionistas

ACIONISTAS

QUANTIDADE DE AÇÕES

ORDINÁRIAS % PREFERENCIAIS % TOTAL %

ESTADO DA BAHIA 369.629.987 99,99 199.688.378 99,10 569.318.365 99,68

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DA DATA-

PREV
0 0,00 488.708 0,24 488.708 0,09

PARTICULARES PESSOA 
JURÍDICA

0 0,00 31.294  0,02 31.294 0,01

UNIÃO 33.333 0,01 336.939   0,17 370.272 0,06

MUNICÍPIOS 0 0,00 275.016   0,14 275.016 0,05

DNOCS – DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE OBRAS CON-

TRA A SECA
0 0,00 116.878   0,06 116.878 0,02

PARTICULARES PESSOA FÍSICA 117 0,00 195.112   0,10 195.229 0,03

OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS 0 0,00 57.035   0,03 57.035 0,01

EM TESOURARIA 0 0,00 313.863    0,16 313.863 0,05

TOTAL 369.663.437 100% 201.503.223 100% 571.166.660 100%

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: 4.044 milhões de reais. Atualizada conforme AGO/AGE 28/04/2015

VALOR NOMINAL POR AÇÃO: R$ 7,08

[G4-13] O capital autorizado, conforme 
Estatuto, é de R$ 5.664.000, representa-
do por 800.000.000 ações nominativas, 
sendo 520.000.000 ações ordinárias e 
280.000.000 ações preferenciais. 

As ações preferenciais não têm direito a voto, 
mas oferecem a seus titulares dividendos 
iniciais, não cumulativos, de até 6% ao ano, 
sobre o lucro líquido do exercício. 

O Governo do Estado da Bahia é o acionista 
majoritário e possui 99,68% do capital total 
da Companhia. 

Conforme Ata da Assembléia Geral Extraor-
dinária, realizada em 28 de abril de 2015, 
foi deliberado o aumento do capital social 

com a incorporação de adiantamentos 
para futuro aumento de capital e auxílios 
para obras nos montantes de R$ 36.604 
milhões e R$ 9.907 milhões, respectivamen-
te. Em consequência do aumento, emitiu-
-se 4.251.705 ações ordinárias e 2.317.600 
ações preferenciais, todas nominativas, no 
valor de R$ 7,08 cada.

Dessa forma, em 31 de dezembro de 
2015, o capital social, subscrito e integra-
lizado no montante de R$ 4.043.860 (R$ 
3.997.349 em 2014), está representado por 
369.663.437 ações ordinárias (365.411.732 
em 31 de dezembro de 2014) e 201.503.223 
ações preferenciais (199.185.623 em 31 de 
dezembro de 2014), todas nominativas e no 
valor de R$ 7,08 cada uma, conforme segue:

Quadro 3 - Quantidade de ações

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL %

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 369.629.987 199.688.378 569.318.365 99,68

MINORITÁRIOS 33.450 1.814.845 1.848.295 0,32

 369.663.437 201.503.223 571.166.660 100,00
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 UNIDADES REGIONAIS QTDE

RMS 12
CAMAÇARI - UMC 03
CANDEIAS - UMS 06
UMB/UMF/UMJ/UML 03

Região Norte 177
ALAGOINHAS - UNA 32
BARREIRAS - UNB 20
FEIRA DE SANTANA - UNF 38
IRECÊ - UNI 24
ITABERABA - UNE 25
PAULO AFONSO - UNP 09
SENHOR DO BONFIM - UNS 29

Região Sul 176
CAETITÉ - USC 25
ITABUNA - USI 26
ITAMARAJU - USU 21
JEQUIÉ - USJ 32
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - USA 36
VITÓRIA DA CONQUISTA - USV 36

TOTAL 365

A
B
C

D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P

Laboratório Central
Laboratórios Regionais

[G4-5, G4-6, G4-8] Atualmente, a Embasa, 
cuja sede encontra-se estabelecida no Brasil, 
especificamente no município de Salvador, ca-
pital do Estado da Bahia, atua como uma das 
executoras da Política de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia, vertentes abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário, e atua 
nas prioridades de Governo definidas dentro 
do “Programa Água para Todos - PAT”,  cujo 
principal objetivo é a busca da universalização 
dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no Estado da Bahia. 

Neste contexto, atende prioritariamente à 
população urbana de sua área de concessão, 
bem como uma considerável parcela da popu-
lação rural localizada na periferia das locali-
dades urbanas e, principalmente, dispersa ao 
longo dos diversos sistemas integrados, como 
também o semiárido baiano afetado pela 
estiagem.

Os serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário são fornecidos para 
366 municípios do Estado da Bahia, por meio 
de 19 Unidades Regionais, sendo 13 unidades 
no interior do Estado e 6 Unidades na Região 
Metropolitana de Salvador, auxiliados por 
243 Escritórios Locais, que são responsáveis 
pela operação, manutenção, faturamento e 
cobrança dos referidos serviços, além da inte-
ração direta com os usuários, as comunidades 
e os titulares dos serviços da sua área de atu-
ação. Os municípios atendidos pela Embasa 
estão dispostos no Mapa a seguir.

Figura 1 - Municípios atendidos

AB
C
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As unidades usuárias/economias atendidas 
com serviços de abastecimento de água e/
ou de esgotamento sanitário são classificadas 
de acordo com as características físicas e a 
utilização dos imóveis, nas seguintes catego-
rias: residencial; serviços, comercial e outras 
atividades; industrial e pública.

A categoria residencial é definida como 
unidade usuária para fins de moradia, deven-
do ser incluídos nesta categoria o serviço de 
abastecimento de água e/ou de esgotamento 
sanitário para instalações de uso comum em 
condomínios, desde que não haja exploração 
para fins comerciais.

A categoria serviços, comercial e outras ativi-
dades abrange a economia em que seja exer-
cida atividade comercial ou de prestação de 
serviços, ou outra atividade não prevista nas 
demais categorias. Esta categoria de serviços 
está dividida em 04 subcategorias:

a) Subcategoria serviços, comércio e outras 
atividades - associações esportivas, recrea-
tivas, sociais, estabelecimentos hospitalares, 
de educação, propriedades rurais, órgãos de 
comunicação, templos, sindicatos e congê-
neres, bem como qualquer outra economia 
que não se enquadre nas demais categorias, 
todos os imóveis com ligações de caráter tem-
porário, cinemas, centros comercias, hotéis, 
apart-hotéis, estabelecimentos prestadores de 
serviços de atividade mista, hospitais, escolas, 
templos, órgãos e entidades da administração 
pública indireta das esferas federal, estadual 
e municipal, fundações e propriedades rurais;

b) Subcategoria pequenos comércios - abran-
ge os pequenos shoppings ou galerias com 
máximo de 20 unidades usuárias, com área 
menor ou igual a 30m² por unidade, os imó-
veis que não sejam localizados em shopping 
ou galeria, mesmo fazendo parte de uma es-

trutura residencial, e que apresentem, simulta-
neamente, as seguintes características - área 
construída da unidade usuária menor ou igual 
a 30m²; não utilização de água como insumo 
na sua atividade final; máximo de 02 pontos 
de utilização de água na unidade usuária;

c) Subcategoria filantrópica - são imóveis 
que abrigam entidades que comprovem uma 
das seguintes situações - ser instituições fi-
lantrópicas detentoras de registro do CEBAS 
- Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social,  expedido para a área de 
assistência social ou que atendam simultane-
amente a alguns critérios;

d) Subcategoria derivação comercial de 
água bruta - imóveis com abastecimento 
de água bruta para consumo comercial, 
atendidos por meio de ligações em aduto-
ras, excetuando-se as ligações que possuem 
contratos especiais.

A categoria industrial, por sua vez, é definida 
como unidade consumidora em que sejam 
exercidas atividades que são inerentes à 
transformação de matéria-prima em bens de 
consumo, sem finalidade de comércio varejis-
ta. Está dividida em 2 (duas) subcategorias: 
a) Subcategoria industrial da construção civil; 
e b) Subcategoria industrial.

Por fim, a categoria pública engloba os 
imóveis utilizados por órgãos ou entidades 
da administração pública direta e indireta 
(autarquias e fundações públicas) das esfe-
ras federal, estadual ou municipal, que não 
exerçam atividades econômicas.

Os imóveis usados para fins residenciais, 
comerciais e industriais, bem como as de-
rivações rurais, serão classificados nas suas 
respectivas categorias mesmo com responsa-
bilidade pública.

Além das categorias supracitadas, a Embasa 
ainda presta seus serviços para os casos deno-
minados “situações especiais”, que envolvem 
derivação rural (enquadram-se nesta situação 
as ligações de água para uso comunitário 
localizadas em área rural) e contratos de 
abastecimento de água e/ou de esgotamento 
sanitário (contrato especial) para as unidades 
consumidoras industriais e comerciais que pos-
suam características especiais de consumo. 

[G4-9, G4-10] O porte da Embasa pode ser 
mensurado a partir do número de seus empre-

gados, receita e número de operações. A em-
presa opera 431 sistemas de abastecimento de 
água, distribuídos em 366 dos 417 municípios 
do Estado (87,77% dos municípios do Estado), 
dos quais 119 são sistemas integrados (atendem 
diversas localidades pertencentes a um ou mais 
municípios) e 312 são locais. Em relação ao es-
gotamento sanitário, são operados 94 sistemas 
que atendem a 122 localidades na Bahia, em 
96 municípios do Estado.

Ao fim de 2015, a Embasa possuía 4.878 em-
pregados, assim distribuídos:

Quadro 4: Empregados por categorias funcionais por região geográfica e gênero

REGIÃO

TOTAIS

CAPITAL E RMS NORTE SUL

GÊNERO

M F M F M F

NÚMERO TOTAL 
DE EMPREGADOS

1.826 873 931 243 813 192 4.878

TÉCNICO 230 124 104 26 68 14 566

ANALISTA 411 258 76 27 66 30 868

NÍVEL MÉDIO 1.185 491 751 190 679 148 3.444

Quadro 5: Força de trabalho por contrato de trabalho e gênero

GÊNERO
TOTAIS

M F

ESTAGIÁRIOS 48 78 126

EFETIVOS 3.570 1.308 4.878

MENORES APRENDIZES 100 145 245

NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS POR CONTRA-
TO DE TRABALHO E GÊNERO

3.718 1.531 5.249
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O quadro da força de trabalho soma, aos 
efetivos, os estagiários que não possuem vínculo 
celetista e os menores aprendizes, totalizando, 
em 2015, 5.249 colaboradores, distribuídos por 
região conforme demonstrado. Durante o ano 
não há uma variação acentuada no número de 
empregados. A jornada de trabalho é de 40 
horas/semana, excetuando as profissões cuja 
carga horária obedece à legislação específica 
– 98 empregados – ou aquelas cujas atividades 
necessitam ser realizadas ininterruptamente, em 
turnos de revezamento – 590 empregados.

No âmbito interno especificamente, a Embasa, 
entidade integrante da Administração Públi-
ca, na forma de empresa de economia mista, 
realiza a contratação de seus empregados me-
diante concurso público. Assim, os requisitos de 
contratação são definidos por lei, não havendo 
critérios de recrutamento e seleção por gênero, 
idade, cor/etnia para nenhuma das funções 
que compõem o quadro de pessoal.

Nas atividades terceirizadas, não existe registro 
de classificação desses profissionais com base 
em gênero ou nenhuma forma de discrimina-
ção pessoal. A contratação de serviços terceiri-
zados, em maioria absoluta, decorre de contra-
tos ajustados com pessoas jurídicas. 

Na análise da perspectiva financeira é possível 
verificar que a estratégia da organização está 
contribuindo para a sua sustentabilidade e, 
com isso, para a concretização dos objetivos 
voltados à sociedade.

[G4-9] 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 esgotamento sanitário. A receita e os 
custos de construção, introduzidos nas demons-
trações financeiras da Embasa desde 2009, 
por força de pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, têm um 
impacto líquido de pequena monta no resulta-
do final, conforme demonstrado no quadro a 
seguir, mas a Administração entende que não 
se coadunam com a análise histórica do de-
sempenho econômico-financeiro da entidade.

A receita operacional bruta de serviços da 
Embasa atingiu 2,417 bilhões de reais, 7,6% 
superior aos R$ 2,246 bilhões alcançados 
em 2014. A receita operacional líquida de 
serviços alcançou 2,198 bilhões de reais, 7,2% 
acima do 2,050 bilhões de reais registrados 
no exercício anterior. Contribuíram para esse 
resultado o incremento de 1,16% no volume 
faturado de água e 4,37% no volume faturado 
de esgoto, totalizando um aumento global de 
2,11%, resultante do faturamento das novas 
ligações executadas no período e de ações 
visando aumentar o nível e a eficiência da 
hidrometração, além dos incrementos tarifá-
rios médios de 7,80% e 9,97%, com vigência, 
respectivamente, a partir dos meses de ju-
nho/2014 e junho/2015, e que se refletiram 
no faturamento dos meses subsequentes.

No gráfico a seguir, mostrando a evolução da 
receita operacional bruta e líquida de servi-
ços, 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. Anteriormente 
incluído na rubrica “Outras receitas (despesas) 
operacionais”, passou a figurar em “Impostos 
sobre vendas”.

[G4-11] Conquanto o número de sindicalizados 
em 2015 corresponda a 68,76% do quadro 
de empregados, os benefícios decorrentes do 
Acordo Coletivo, assim como os demais ofere-
cidos diretamente pela Embasa, alcançam a 
todos. O percentual do total de empregados 
cobertos por acordos de negociação coletiva é 
inclusive 100%. 

A Embasa incentiva a existência de um 
sindicato ativo. A rigor, o sindicato é infor-
mado sobre datas e locais de contratação, 
garantindo-lhe acesso de comunicação com 
os empregados durante o ato. O número de 
empregados liberados para o exercício de 
atividades sindicais, bem como a garantia de 
estabilidade provisória concedida, é superior à 
exigência legal. 

[G4-12] A Embasa possui uma ampla e diver-
sificada base de fornecedores que inclui desde 
prestadores de serviços (pessoas físicas) até com-
panhias de grande porte, inclusive estrangeiras. 

O processo de seleção desses fornecedores 
e/ou prestadores na Embasa é pautado nos 
princípios administrativos da moralidade e 

da eficiência, norteando-se, principalmente, 
através de procedimentos licitatórios. 

Visando garantir o atendimento de suas 
necessidades e a defesa do interesse público, 
todos os processos de compra baseiam-se em 
normas legais já consagradas no ordenamen-
to jurídico nacional e regional, a saber: Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 123/06, 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 
9.433/05, dentre outras. 

Dessa forma, respeitando todo o regramen-
to vigente para a escolha do contratado, a 
Embasa entende estar resguardando, em seus 
processos de aquisição e contratação, o inte-
resse público e a legalidade dos atos adminis-
trativos, limitando assim o poder discricionário 
de seus administradores. 

Ao cumprir o estabelecido na Lei Federal nº 
123/06, Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte, a Embasa 
concede tratamento diferenciado e simplifica-
do às microempresas e empresas de pequeno 
porte, respeitando assim o objetivo desse 
regramento, que é a promoção do desen-

Quadro 6: Receitas e Custos de Construção (em R$ mil)

DISCRIMINAÇÃO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

RECEITA DE CONSTRUÇÃO 398.292 528.218 549.582 639.392 397.085 645.191 453.567

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO (398.292) (528.218) (543.700) (632.234) (393.001) (636.758) (447.507)

RECEITA DE CONSTRUÇÃO LÍQUIDA 0 0 5.882 7.158 4.084 8.433 6.060
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Gráfico 1: Evolução da Receita operacional de Serviços
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volvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, além da ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica.

Atualmente a carteira de fornecedores da em-
presa é constituída por 2.458 prestadores de 
serviços – pessoa jurídica, 6.803 fornecedores 
de materiais – pessoa jurídica, 5.486 presta-

dores/fornecedores – pessoa física e 2 forne-
cedores estrangeiros, perfazendo um total de 
14.749 prestadores/fornecedores. Deste total,  
1.653 prestadores/fornecedores foram inseri-
dos no cadastro da Embasa em 2015, distri-
buídos da seguinte forma: 355 prestadores de 
serviços – pessoa jurídica, 474 fornecedores de 
materiais – pessoa jurídica, 824 prestadores/
fornecedores – pessoa física.

Quadro 7: Quantidades de fornecedor Pessoa Jurídica por tipo

TIPOS

MATERIAIS SERVIÇOS

CADASTRADOS 6.803 2.458

PRINCIPAIS
BAUMINAS, QUIMIL, TIGRE, 

SAINT-GOBAIN E CORR PLASTIK

ODEBRECHT AMBIENTAL, MAF 
PROJETOS E OBRAS, POLICARD, VIA 

ENGENHARIA

Todos os prestadores de serviço da Embasa 
assinam contrato com cláusulas de compro-
metimento com o cumprimento da legislação 
trabalhista, inclusive quanto ao trabalho 
de menores, com as especificações técnicas 

quanto à segurança do trabalho, medicina 
ocupacional e meio ambiente, bem como pelo 
integral cumprimento do “Termo de Compro-
misso e Ajustamento de Conduta” e “Cláusula 
Primeira de Acordo Judicial”.

Os órgãos de deliberação superior da Em-
basa, definidos no estatuto social, são a 
Assembleia Geral dos Acionistas, o Conselho 
de Administração e a Diretoria Executiva. 
O Conselho de Administração é a mais alta 
instância administrativa, sendo composto por 
sete membros eleitos por um período de dois 
anos, reelegíveis. O Conselho Fiscal, órgão 
com atribuições específicas dispostas na Lei 
das Sociedades Anônimas, é composto por 
cinco membros efetivos. 

A Assembleia Geral elege sete membros para 
comporem o Conselho de Administração para 
um período de dois anos, podendo ser reelei-
tos. São atribuições do Conselho de Adminis-
tração: fixar a orientação geral dos negócios 
da sociedade e eleger/destituir os diretores, 
fiscalizando a execução das suas ações. 

Os cinco membros do Conselho Fiscal, órgão 
com atribuições específicas dispostas na Lei das 
Sociedades Anônimas, são eleitos pela Assem-
bleia 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 repre-
sentantes. Embora não façam parte do con-
selho, estão sempre presentes às suas reuniões 
gestores e técnicos da diretoria Financeira e 
Comercial, responsáveis pela elaboração dos 
balanços e demonstrativos financeiros e contá-
beis, bem como da Ouvidoria e da Auditoria 
Interna, vinculados à Presidência da Embasa. 

Somado a isso, há também uma estrutura de 
governança subjacente, formada pelos órgãos 
de controle externo, a exemplo da Agência 
Reguladora de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia (Agersa), do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, entre outros, que fortalecem 
os mecanismos de controle e o desempenho 
da organização.

[G4-13, G4-22] Em 2015, a estrutura organi-
zacional da Embasa passou por melhorias a 
fim de promover uma gestão mais integrada 
das fases que compõem seus empreendimen-
tos: estudos, projetos e obras, licenciamento 
ambiental e ação social.

1.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA

[G4-34] A estrutura de governança corporativa 
da Embasa foi concebida de forma a assegu-
rar a transparência e a efetividade dos meca-
nismos de incentivos e monitoramento para 
alcance do desempenho esperado pelos seus 
públicos de interesse.

O arranjo institucional da governança corpora-
tiva da Embasa é formado pelos órgãos de de-
liberação superior como a Assembleia Geral dos 
Acionistas, que traduz as expectativas dos gru-
pos de interesse para o Conselho de Administra-
ção; este, por sua vez, possui a responsabilidade 
de definir diretrizes, acompanhar, monitorar 
e dar suporte político-administrativo para a 

execução dos objetivos estratégicos da Embasa; 
o Conselho Fiscal, que verifica a aderência entre 
os atos dos dirigentes da Embasa e as boas 
práticas de governança; e a Diretoria Executiva, 
que tem a responsabilidade de empregar os 
melhores arranjos estruturais, além de técnicas 
e ferramentas de gerenciamento que permitam 
obter eficiência e eficácia na gestão. Somado a 
isso, há também uma estrutura de governança 
subjacente formada pelos órgãos de controle 
externo, a exemplo da Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia (Ager-
sa), do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
entre outros, que fortalecem os mecanismos de 
controle e o desempenho da organização.

ASSEMBLÉIA 
GERAL

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE 
OPERAÇÃO DA 

RMS

DIRETORIA DE 
OPERAÇÃO DO 

INTERIOR

DIRETORIA DE
ENGENHARIA

DIRETORIA
FINANCEIRA 
E COMERCIAL
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GESTÃO

CORPORATIVA

DIRETORIA
TÉCNICA E DE

PLANEJAMENTO

Figura 2 - Estrutura de Governança



20 21

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA 

DP

DGDF DM DN DS DT

Até meados de 2015, eram 7 Diretorias: a 
Diretoria da Presidência - DP, três Diretorias 
de Operação e Expansão (Região Metropo-
litana de Salvador, Norte e Sul – DM, DN 

e DS, respectivamente), Diretoria Técnica e 
de Sustentabilidade - DT, Diretoria Financei-
ra  e Comercial - DF e Diretoria de Gestão 
Corporativa - DG.

Atualmente ainda temos 7 Diretorias, mas 
assim distribuídas: 1 Diretoria da Presidência 
- DP, 2 Diretorias de Operação (Região Me-
tropolitana de Salvador e Interior – DM e DI, 
respectivamente), 1 Diretoria de Engenharia 
- DE, 1 Diretoria Técnica e de Planejamento 
- DT, 1 Diretoria Financeira e Comercial - DF 
e 1 Diretoria de Gestão Corporativa - DG. A 
mudança mais significativa ocorreu na centra-
lização na nova Diretoria de Engenharia das 

funções específicas (projetos, orçamentos e 
obras), centralização da interlocução externa, 
supressão de lacunas em funções estratégicas 
e, assim, fortalecimento da gestão estratégica. 
Conta ainda com uma Unidade Socioam-
biental ligada diretamente à Diretoria, com a 
finalidade de elaborar, executar e fiscalizar os 
Projetos de Trabalho Social - PTS, bem como 
todo o processo de licenciamento das obras. 
As Superintendências da Diretoria Metropoli-

DP

DGDF DM DI DE DT

tana e Diretoria do Interior contam com uma 
Coordenação Socioambiental, com o objetivo 
de planejar e coordenar as ações relativas à 
sociedade e ao meio ambiente de forma regio-
nalizada. Cabe à Superintendência de Meio 
Ambiente e Responsabilidade Social da Direto-
ria Técnica e de Planejamento, através de seus 
departamentos, fazer a gestão dos mananciais, 
dos processos licitatórios das áreas operacionais 
e a gestão da atuação social da Embasa den-
tro dos critérios e princípios legais e normativos 
do saneamento.

As Unidades Operacionais da Embasa estão 
alocadas em duas Diretorias, a Diretoria de 
Operação da RMS e a Diretoria de Operação 
do Interior. No total são 19 Unidades Regionais, 
que capilarizam as ações da Embasa em gran-
de parte dos municípios baianos e desempe-
nham, no respectivo território, ações voltadas ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para o novo ciclo do Planejamento Estratégico 
2016-2019 foram concebidos alguns Proje-
tos Estratégicos, como o Projeto Transforma, 
que fará a implementação da Gestão por 
Processos na Embasa, além de propor outras 
mudanças com foco na eficientização da 
estrutura, tornando-a mais horizontalizada. 
Este Projeto contribuirá para o alcance dos 
seguintes objetivos estratégicos: Elevar a Qua-
lidade da Prestação dos Serviços, Aumentar a 
Eficiência Empresarial, Reduzir Perdas Reais 

e Aparentes de Água, Implementar Empreen-
dimentos com efetividade e Desenvolver e Im-
plementar Modelo de Excelência em Gestão.

A Gestão por Processos possibilitará a integra-
ção da estratégia organizacional com a ope-
ração e as necessidades dos clientes e partes 
interessadas, promovendo o desenvolvimento 
de uma cultura organizacional orientada à co-
laboração entre as áreas, aprimoramento dos 
processos críticos, aumento da maturidade da 
gestão, melhoria contínua dos resultados, visi-
bilidade das ações gerenciais, como também 
adequação dos recursos através da estrutura 
e dimensão, mediante a utilização de técnicas, 
metodologias, ferramentas e práticas adota-
das no mercado.

O enfoque, orientado pela estratégia corporati-
va, direciona a execução de projetos de me-
lhoria de processos com base nos ganhos que 
possam proporcionar, estabelecendo os passos 
e ferramentas para sua implementação.

Assim, a Embasa contratou uma consultoria 
especializada, com vasto portfólio de atua-
ção em empresas públicas e privadas, com 
o objetivo de formar e capacitar a força 
de trabalho, dotando-a de conhecimentos, 
metodologias e ferramentas adaptáveis às 
necessidades da empresa e criou o Projeto 
Transforma, que terá a duração mínima de 
18 meses, lançado em 05/11/15.

1.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

[G4-56] A Empresa Baiana de Águas e Sane-
amento S.A. (Embasa) tem como missão nas 
áreas onde atua: “Prestar serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, com 
excelência e sustentabilidade, contribuindo 
para a universalização e melhorando a quali-
dade de vida”.

Essa nova missão foi desenvolvida no Plane-
jamento Estratégico 2016-2019, que também 
projetou a visão da Embasa para 2019, que 
se compromete a “Ser reconhecida como em-
presa de excelência na área de saneamento, 
harmonizando as necessidades e as expec-
tativas das partes interessadas” e confirmou 

Figura 3 - Estrutura Antiga

Figura 4 - Estrutura Atual
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seus Valores no exercício de suas ações, a saber: 
Ética e Transparência com todos os públicos de 
interesse; Sinergia interpessoal e intersetorial, 
para o fortalecimento de sua unidade; Valoriza-
ção das Pessoas, por meio de um ambiente de 
trabalho seguro, que fomente a qualidade de 

vida, e inclusive, com equidade de oportunida-
des e valorização da diversidade; Responsabi-
lidade Socioambiental permeando a organiza-
ção na busca do desenvolvimento sustentável, 
e Comprometimento dos colaboradores para a 
prestação de serviços com excelência.

Figura 5 - Mapa Estratégico

O processo de elaboração da Missão, Visão e 
Valores contou com a participação de repre-
sentantes de todas as Diretorias através de 
oficinas de trabalho e reuniões para aprimora-
mento do conteúdo.

A Embasa percebe o Código de Ética e de 
Conduta como um instrumento que busca a 
realização dos seus Princípios, Visão, Missão 
e Valores, fortalece a cultura voltada para 
sustentabilidade e para cidadania empresarial, 
além de explicitar a postura social a ser ado-
tada com os seus públicos de relacionamen-
to: usuários, titulares dos serviços, acionistas, 

empregados, fornecedores, poder público, 
imprensa, comunidades onde atua e sociedade. 
O trabalho de construção do Código de Ética 
visou à democratização da participação dos 
colaboradores da empresa no processo e incluiu 
a disponibilização na intranet para sugestões.

A estrutura do Código disponibilizado foi inspi-
rada nos sete temas dos Indicadores do Institu-
to Ethos (Valores, Transparência e Governança; 
Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; 
Consumidores e Clientes; Comunidade e Go-
verno e Sociedade), bem como em Códigos de 
outras empresas nacionalmente reconhecidas.

A Política de Sustentabilidade da Embasa, por 
sua vez, foi aprovada através da Resolução de 
Diretoria n° 932/2014 e o Código de Ética e 
de Conduta, através da Resolução de Direto-
ria nº 933/2014.

Respaldada nesses documentos, a Embasa 
compromete-se a atuar de forma sustentável, 

a partir da adoção de uma postura social e 
ambientalmente responsável, por meio dos 
processos de incorporação e disseminação 
internos e externos dos conceitos de Respon-
sabilidade Socioambiental e Sustentabilidade 
como parte da sua cultura de gestão empre-
sarial, estimulando usuários e fornecedores 
neste sentido.

1.2.1 GESTÃo DE riSCoS E CooPErAÇÕES ESTrATÉGiCAS

[G4-14] Considerado difícil por vários setores 
da economia brasileira, o ano de 2015 foi 
marcado por um cenário de riscos e incer-
tezas, com consequências e desafios para 
diversas empresas internacionais e nacionais, 
inclusive a Embasa.

Questões de riscos econômicos de extrema 
relevância para a Embasa, como a captação 
de novos recursos e o vencimento de contratos 
de programas com municípios, a médio e curto 
prazo, impuseram a implementação de um 
novo modelo de gestão, capaz de responder 
eficientemente a essas e a outras demandas 
e de garantir que, até o final 2019, o que foi 
planejado seja executado, tendo sempre em 
vista a Missão da organização – ser reconhe-
cida como empresa de excelência na área de 
saneamento, harmonizando as necessidades e 
expectativas das partes interessadas. 

Dessa forma, ainda em 2015, foram apresen-
tadas algumas das diretrizes do Modelo de 
Excelência de Gestão (MEG), ferramenta que 
auxiliará a alcançar o que foi planejado, de for-
ma cooperativa e integrada, através do acom-
panhamento e da análise das ações, além 
de correções de rumo, quando necessárias, e 
comunicação dos resultados. Dentre as diretri-
zes estão: busca de resultados que contemplem 
o atendimento a todos os públicos de interesse; 
o aumento da produtividade por redução de 

custos relativos a desperdícios e retrabalhos; o 
gerenciamento proativo dos impactos ambien-
tais e sociais; estímulo à inovação e a adapta-
ção mais fácil e rápida às mudanças. É impor-
tante ressaltar que a excelência de Gestão gera 
o reconhecimento da organização perante seus 
stakeholders (públicos de interesse), uma vez 
que reduz o risco empresarial, torna a empresa 
mais confiável e, consequentemente, amplia a 
captação de recursos.

Ciente da importância de integrar a gestão 
de riscos ao seu processo de gestão corpo-
rativa, a Embasa, utilizando o conceito de 
Risco da Organização das Nações Unidas 
– ONU, entende que riscos são danos poten-
ciais causados por eventos físicos, fenômenos 
ou atividade humana, que podem resultar 
em perdas de vidas ou ferimentos, danos à 
propriedade, rupturas sociais e econômicas 
ou degradação ambiental.

Entende-se riscos naturais como os processos 
ou fenômenos naturais que ocorrem na bio-
sfera e podem resultar em danos. Os riscos 
naturais podem ser classificados, de acordo 
com sua origem, em: hidrometeorológicos, 
geológicos ou biológicos. O quadro abaixo 
demonstra a relação entre os riscos apontados 
pela ONU e as ações realizadas pela Emba-
sa, visando evitar e mitigar os riscos inerentes 
às atividades da empresa.
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ORIGEM FENÔMENOS AÇÕES DA EMBASA

RISCOS HIDROMETEOROLÓ-
GICOS: PROCESSOS NATURAIS 
OU FENÔMENOS DE ORDEM 

ATMOSFÉRICA, HIDROLÓGICA E 
OCEÂNICA.

INUNDAÇÕES, FLUxOS DE 
DETRITOS OU DE LAMA, 

EROSÃO HÍDRICA E COSTEI-
RA, CICLONES TROPICAIS, 
TEMPESTADES, VENTOS, 

CHUVAS E OUTROS EVEN-
TOS CLIMÁTICOS SEVEROS, 

RAIOS, RELÂMPAGOS, 
SECAS, DESERTIFICAÇÃO, 
INCÊNDIOS FLORESTAIS, 

TEMPERATURAS ExTREMAS.

PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE CONVIVÊNCIA 
COM O SEMIÁRIDO NO ÂMBITO DO PODER 
PÚBLICO ESTADUAL E NAS COMISSÕES DE 

ALOCAÇÃO DA ÁGUA DA AGÊNCIA NACIONAL 
DE ÁGUAS – ANA.

SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA DE 21 RESERVATÓ-
RIOS E DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE ALERTA.

ExECUÇÃO DE AÇÕES DE 
REFLORESTAMENTO.

RISCOS BIOLÓGICOS: PROCESSOS 
DE ORIGEM ORGÂNICA DECOR-
RENTES DE VETORES BIOLÓGI-
COS, INCLUINDO ExPOSIÇÃO A 
MICRORGANISMOS PATOGÊNI-
COS, TOxINAS E SUBSTÂNCIAS 

BIOATIVAS. 

SÃO SURTOS DE DOENÇAS 
EPIDÊMICAS, CONTÁGIO 

POR PLANTA OU ANIMAL E 
INFESTAÇÕES ExTENSIVAS 

(PRAGAS DE 
GAFANHOTOS). 

PARTICIPAÇÃO NOS COMITÊS ESTADUAL E 
MUNICIPAL DE COMBATE A DOENÇAS PROVO-
CADAS PELO VETOR AEDES AEGyPTI (DENGUE, 

CHIKUNGUNyA E ZIKA).
MOBILIZAÇÃO SOCIAL INTERNA E ExTERNA 

PARA MITIGAR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO 
HÍDRICA.

MONITORAMENTO DE CIANOBACTÉRIAS E CIA-
NOTOxINAS.

REMEDIAÇÃO DE MANANCIAIS.

RISCOS TECNOLÓGICOS: PERI-
GO ASSOCIADO A ACIDENTES 
TECNOLÓGICOS OU INDUS-

TRIAIS, FALHAS ESTRUTURAIS OU 
HUMANAS QUE POSSAM CAUSAR 
PERDAS DE VIDAS, FERIMENTOS, 

DANOS À PROPRIEDADE, RUP-
TURA SOCIAL OU ECONÔMICA, 

OU DANOS AMBIENTAIS, QUASE 
SEMPRE ASSOCIADOS A RISCOS 
ANTROPOGÊNICOS. ExEMPLOS: 

POLUIÇÃO INDUSTRIAL, RUPTURA 
DE BARRAGENS, ACIDENTES DE 
TRANSPORTES OU ACIDENTES 
TECNOLÓGICOS (ExPLOSÕES, 

INCÊNDIOS, DERRAMAMENTOS). 

_
GESTÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE 
ACORDO COM OS REQUISITOS DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: QUAL-
QUER PROCESSO QUE DIMINUA 
A CAPACIDADE DE DETERMINA-
DO ECOSSISTEMA EM SUSTEN-

TAR A VIDA. ESSE PROCESSO ESTÁ 
LIGADO A ALTERAÇÕES BIOFÍSI-
CAS QUE AFETAM O EQUILÍBRIO 

AMBIENTAL, MODIFICANDO 
A FAUNA E FLORA NATURAL, 

EVENTUALMENTE CAUSANDO 
PERDAS DA BIODIVERSIDADE. TAIS 
ALTERAÇÕES SÃO MUITAS VEZES 
ASSOCIADAS À AÇÃO ANTRÓPI-
CA, EMBORA TAMBÉM POSSAM 
OCORRER POR FATORES NATU-

RAIS, AO LONGO DA EVOLUÇÃO 
DE UM ECOSSISTEMA.

_

A COMISSÃO TÉCNICA DE GARANTIA AMBIEN-
TAL - CTGA E OS COMITÊS DE GESTÃO AMBIEN-
TAL DA EMBASA REALIZAM O AUTOCONTROLE 

AMBIENTAL, VISANDO AVALIAR, ACOMPA-
NHAR, APOIAR E PRONUNCIAR-SE SOBRE AS 
ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO QUE POSSAM 
CAUSAR IMPACTOS À SOCIEDADE E AO MEIO 

AMBIENTE.
A EMBASA FOMENTA O ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS AMBIENTAIS LEGAIS E REGULA-

MENTARES DURANTE TODO O CICLO DE VIDA 
DOS EMPREENDIMENTOS, MELHORANDO 

CONTINUAMENTE O DESEMPENHO AMBIEN-
TAL. ATUA, IGUALMENTE, NA PROPOSIÇÃO/
GERENCIAMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS 
JUNTO ÀS UNIDADES, VISANDO REDUZIR AS 

OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS, E ExECUTA AÇÕES 
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Fonte: International Strategy for Disaster Reduction/ONU (2004) (www.unisdr.org)

Quadro 8: Riscos e medidas mitigatórias Como exemplo de atuação contra os riscos 
biológicos, destaca-se a mobilização de 
3.407 pessoas entre colaboradores, comu-

nidades e alunos de escolas públicas que 
foram mobilizados no combate ao vetor 
Aedes Aegypti.

[G4-15, G4-16] A Embasa participa de asso-
ciações, iniciativas e organizações nacionais e 
internacionais relacionadas à área de sanea-
mento. Em relação às associações, a empresa 
participa da Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estaduais (AESBE) e da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES).

A empresa possui assento no Plenário de todos 
os 13 Comitês de Bacia Hidrográfica Estaduais, 
instituídos no Estado da Bahia, além do Comi-
tê de Bacia do Rio São Francisco, no âmbito 
Federal. Possui, igualmente, representação no 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CO-
NERH e no Sistema Estadual de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos - SEGRH (vide o 
tema Proteção de Mananciais e Nascentes, no 
capítulo Desempenho Ambiental).

Somado a isso, participa voluntariamente de 
iniciativas nacionais e internacionais, conforme 
lista abaixo:

1 - ACORDO DE ENTENDIMENTO cele-
brado em 18/08/2015, entre o Governo dos 
Estados Unidos da América, por intermédio da 
U.S. Trade Development Agency (Agência de 
Comércio e Desenvolvimento dos EUA) deno-

minada  USTDA, e a Embasa, que tem por 
objetivo a elaboração dos estudos de viabilida-
de sobre a Eficiência Energética e Operacional 
em Sistemas de Esgotamento Sanitário de 
Salvador e outros da Região Metropolitana de 
Salvador - RMS.
 
No ano de 2015, através de processo licitatório, 
a Embasa selecionou a empresa de consul-
toria que realizará os estudos supracitados e, 
em 2016, aguarda a aprovação da empresa 
selecionada para iniciar os trabalhos.
  
Características de Sustentabilidade do projeto: 
maior segurança e eficiência energética; redu-
ção de consumo de energia elétrica e proteção 
ao meio ambiente (redução de emissão de 
Gases de Efeito Estufa-GEE e dos riscos opera-
cionais e ambientais).

2 – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
celebrado em 05/06/2013, entre a COELBA, 
EMBASA e UEFS – Universidade Estadual 
de Feira de Santana, que tem por objetivo a 
geração de energia a partir do Biogás prove-
niente dos reatores anaeróbicos da estação de 
tratamento de esgoto (ETE) de Jacuípe II em 
Feira de Santana.

Quadro 9: Resultados do Combate ao Aedes aegypti

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

SENSIBILIZAR AS COMUNIDADES QUANTO À IMPORTÂN-
CIA DE ADOTAR MEDIDAS PREVENTIVAS NO COMBATE 

AO MOSQUITO DA DENGUE E ERRADICAÇÃO DE POSSÍ-
VEIS FOCOS.

PúBLICO: COLABORADORES, COMUNIDADES, ALUNOS E 
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS.

LOCALIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, CANDEIAS E 
LAURO DE FREITAS.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 3.407
TOTAL DE AÇõES: 49

AÇõES DESENVOLVIDAS: FAxINAÇOS EM ÁREA DE RIS-
CO, RODAS DE DIÁLOGO, REUNIÕES COMUNITÁRIAS E 

COM EQUIPE DE ZOONOZES, MUTIRÕES NOS BAIRROS, 
PALESTRA, VISTORIA E DIÁLOGO AMBIENTAL.
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Em 2015 ocorreu a implantação e pré-ope-
ração das instalações de captação e uso do 
Biogás da referida ETE, bem como o início da 
produção de Biogás.

Características de Sustentabilidade do projeto: 

potencial de produção de biogás em Feira de 
Santana, possibilidade de redução dos custos 
com tratamento de esgoto, maior segurança 
energética para a ETE, redução de odores, pro-
teção ao meio ambiente (redução de emissão de 
GEE) e utilização de fonte de energia limpa.

Foto 1: ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Jacuípe II, localizada na cidade de Feira de Santana- BA

Foto 2: Entrega dos certificados de formação de multiplicadores na Alemanha. Em destaque as Engenheiras da 
Embasa Taís Meireles e Flávia Canário

3 – TREINAMENTO INTERNACIONAL 
PARA OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTE COM GERA-
ÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BIOGÁS, 
PROJETO BRASIL-ALEMANHA DE APRO-
VEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS 
– PROBIOGÁS 

O Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao 
Aproveitamento Energético do Biogás no Brasil 
– PROBIOGÁS é uma iniciativa inovadora no 
Brasil, coordenado pelo Ministério das Cidades 
e pela Deutsche Gesellschaftfür Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, agência que 
integra a Cooperação Alemã para o Desenvolvi-
mento Sustentável.

Para alcançar o objetivo de ampliar o aproveita-
mento energético de biogás no Brasil, o PRO-
BIOGÁS possui como principais linhas de atua-
ção: informações de base e condições-quadro; 
capacitação, parcerias empresariais e acadêmi-

cas, boas práticas; e projetos de referência.

Devido ao surgimento recente de projetos de 
aproveitamento energético de biogás em Es-
tações de Tratamento de Efluentes do Brasil e, 
consequentemente, a necessidade de mão de 
obra especializada para atuar neste seguimento, 
o PROBIOGÁS, através de seleção nacional, 
contemplou a Embasa com 2 (duas) vagas no 
curso modular. Esse curso foi realizado em 2015 
na Alemanha e no Brasil, para a formação de 
multiplicadores e elaboração curricular de ope-
radores de Estações de Tratamento de Esgotos 
com aproveitamento energético de biogás.
O objetivo foi treinar e capacitar profissionais 
com perfil de multiplicador para operação de 
estações de tratamento de efluente, com gera-
ção de energia a partir do Biogás, a fim de que 
disseminem o conhecimento adquirido para os 
demais profissionais de nível técnico-operacional 
que atuam no setor de esgotamento sanitário e 
tratamento de efluentes domésticos e industriais.
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2. imAGEm CorPorATivA 

A imagem corporativa diz respeito ao con-
junto de percepções dos públicos acerca de 
uma organização. Ela é constituída pelo que 
a organização é, o que faz e o que diz. Atri-
butos e estereótipos podem ser associados a 
uma organização com base em experiências 
interativas, propagandas, notícias, comentários 
de amigos e parentes. Por isso é de suma im-
portância que cada empresa estabeleça uma 
relação coerente entre o que é e o que diz ser, 
bem como monitore o que se fala (e se pensa) 
a seu respeito.

A consolidação da imagem positiva, junta-
mente a uma sólida expressão dos valores 
corporativos, ao comportamento corporativo 
comprometido com seus stakeholders e a uma 
gestão da comunicação constitui a denomi-
nada reputação corporativa. Esta, portanto, 
é a avaliação global de uma empresa, pelos 
seus stakeholders, ao longo do tempo. Uma 
organização que possui boa reputação atrai 
os trabalhadores mais qualificados, oferece 

serviço satisfatório a seus clientes, fideliza seus 
stakeholders, consegue ultrapassar situações 
de crise e, consequentemente, apresenta seus 
balanços econômicos positivos, garantindo a 
sua sustentabilidade no longo prazo. 

A reputação é tão importante que, no ambien-
te empresarial, afirma-se que uma organização 
só compreende efetivamente o significado de 
sua reputação quando a perde¹. Uma das cau-
sas da perda de reputação por parte de uma 
empresa é a corrupção. 

Os casos de corrupção podem acarretar um 
risco significativo à reputação e ao negócio 
da organização, segundo a Global Reporting 
Initiative – GRI. A corrupção está amplamente 
vinculada a impactos negativos como aumento 
da pobreza em economias de transição, danos 
ao meio ambiente, violação de direitos humanos, 
violação da democracia, desvio de investimen-
tos e enfraquecimento do Estado de Direito. O 
mercado, normas internacionais e stakeholders 

esperam cada vez mais que as organizações 
demonstrem sua adesão à integridade, à gover-
nança e às boas práticas do negócio, além de 
estarem atentas tanto à ocorrência de casos de 
corrupção quanto às medidas adotadas pela 
empresa para abordá-los.

A Embasa, ciente da relevância desse tema e 
dos impactos positivos e negativos que podem 
dele decorrer, realiza a gestão da sua imagem 
institucional perante os públicos interno e exter-
no através de ferramentas capazes de viabilizar 
e concretizar a sua Missão.

[G4-57] Uma destas ferramentas é o Regula-
mento Disciplinar Interno (RDI), cuja finalidade 
é definir os deveres, tipificar as infrações disci-
plinares, regular as sanções administrativas, os 
procedimentos processuais correspondentes e 
seus recursos, adotando as medidas necessárias 
à apuração de irregularidades cometidas (in-
clusive as práticas de corrupção administrativa) 
por empregados, ocupantes de emprego co-
missionado, e, no que couber, jovens aprendizes 
e estagiários, por ação ou omissão no exercício 
de suas atividades, promovendo o bem-estar 
comum das relações.

Esse Instrumento regulatório interno, de con-
sulta obrigatória, foi revisado e aprovado pela 
Diretoria Executiva da Embasa, por meio da 
Resolução de Diretoria (RD) nº 817/2015, em 4 
de novembro de 2015. Ele orienta e disciplina 
as relações trabalhistas entre os empregados 
e a Embasa. É, portanto, dever de todos os 
envolvidos o conhecimento e a observação das 
orientações estabelecidas no referido Regu-
lamento, que busca, em última instância, o 
bem-estar coletivo, a proteção dos direitos dos 
empregados e o mais justo e célere cumprimen-
to dos fins da empresa, sempre observando a 
supremacia do interesse público.

O RDI funciona, resumidamente, da seguinte 
forma: através dos seus canais competentes 

(Presidente da Embasa, Diretores, Superinten-
dentes, Gerentes de Departamento e Unidades 
Regionais, Unidade de Auditoria Interna e 
Ouvidoria), a Embasa receberá as denúncias 
referentes às possíveis irregularidades, pratica-
das por empregados, por ocupantes de empre-
go comissionado, jovens aprendizes e estagi-
ários. Se estiverem presentes indícios mínimos 
de plausibilidade, e se for confirmada a sua 
autenticidade, a denúncia será apurada por 
intermédio de Sindicância Preliminar.

Os empregados da Embasa, cuja responsabi-
lidade seja verificada como Falta Disciplinar, 
poderão sofrer penalidades, considerando-se, 
além dos fatos e atos apurados, os anteceden-
tes funcionais, os danos que dela provierem 
para a empresa e as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes.

Na aplicação das penalidades previstas no 
referido documento, serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração cometida, 
podendo ser classificadas em infração de natu-
reza Leve ou Grave.

O documento formal de imposição da penali-
dade deverá mencionar sempre o fundamento 
legal ou instrumento normativo e a causa da 
sanção disciplinar, devendo ser registrado no 
prontuário e fichas do registro individual do 
empregado as penas que lhe forem impostas.

Ressalte-se que, durante o processo de apura-
ção de falta disciplinar, também devem ser ob-
servadas as disposições e diretrizes concernen-
tes ao Código de Ética e Conduta da Embasa 
e outros instrumentos normativos.

Assim, a Embasa possui mecanismos internos e 
externos adequados para avaliar o comporta-
mento ético e legal do seu corpo técnico fun-
cional, bem como dos fornecedores e presta-
dores de serviços através do Código de Ética e 
Conduta e da Ouvidoria.
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O Código de Ética e Conduta estabelece a 
constituição de Comitê de Ética representado 
pelas Unidades: Ouvidoria, Superintendên-
cia de Gestão de Pessoas, Superintendência 
Jurídica, Auditoria Interna e Unidade de Plane-
jamento e Gestão para esse fim.

A Unidade da Ouvidoria é um departamen-
to estruturado para promover a interlocução 
entre a Sociedade e a Embasa com atribuições 
de: atender e registrar todas as solicitações de 
usuários/cidadãos; encaminhar as solicitações 
às áreas responsáveis; acompanhar o tempo de 
atendimento das solicitações; controlar e manter 
os registros referentes às atividades da Ouvido-
ria, disponibilizando relatórios de atendimento; 
receber as respostas de encaminhamentos 
internos; informar ao solicitante os resultados das 
ações; e elaborar, discutir e encaminhar o relató-
rio estatístico às áreas envolvidas para análise e 
tomada de ações corretivas/preventivas.

A descrição das tipologias de manifestações 
recebidas pela Ouvidoria são: Reclamações 
(80%), Denúncias (12%), Solicitações (6%), Infor-
mação (0,75%) Elogio (1%) e Sugestão (0,25%).

As manifestações com tipologia de “Denún-
cias” são tratadas confidencialmente, exceto 
quando o próprio autor não faz esta exigên-
cia, e os mecanismos de busca, contidos no 
sistema de gestão da Ouvidoria, permitem a 
manifestação anônima. Em 2015, do número 
total de solicitações recebidas pela Emba-
sa, foram identificadas 44 denúncias sobre 
conduta ética inadequada. Importante ressal-
tar que, nas apurações, em sua maioria, não 

houve a confirmação do fato denunciado.

A Ouvidoria possui indicador contido no novo Pla-
nejamento Estratégico da Embasa 2016-2019, 
cujo objetivo é atingir o percentual de 85% das 
manifestações atendidas no prazo de 30 dias, e 
esta meta vem sendo cumprida. Em 2015, a meta 
foi de 80% e também foi atendida. Vale observar 
que nenhuma manifestação fica sem resposta, 
mesmo após 30 dias, a qual é transmitida ao 
interessado pelo e-mail cadastrado no sistema ou 
acessado pelo reclamante através de senha que é 
disponibilizada no momento do atendimento.

A Ouvidoria Geral do Estado é um dos meca-
nismos externos para obtenção de orientações 
sobre comportamentos éticos. A acessibilidade 
desse mecanismo está divulgada no “Sitio” da 
Embasa, com link para o sistema da Ouvido-
ria Geral do Estado - OGE. Além disso, existe 
a página da própria Ouvidoria Geral, através 
do endereço eletrônico www.ouvidoriageral.
ba.gov.br<http://www.ouvidoriageral.ba.gov.
br>, ou Call Center (0800284001). A Ouvi-
doria também dispõe de um Programa deno-
minado “Visitas aos Bairros”, onde são ofere-
cidos os serviços da Ouvidoria aos cidadãos, 
realizadas palestras etc.

O nível de satisfação das pessoas que recorrem 
aos mecanismos de busca e orientações não 
está sendo medido no momento. A Ouvidoria 
Geral do Estado, à qual a Embasa encontra-se 
subordinada tecnicamente, está aperfeiçoando 
o Sistema com o propósito de implantar a pes-
quisa de satisfação para avaliar o atendimento 
das Ouvidorias setoriais.

2.1 PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORATIVA

A Embasa possui uma Unidade de Comu-
nicação que contribui para a gestão da sua 
imagem, uma vez que se baseia nas premissas 
de informar de forma clara e objetiva sobre os 

serviços, projetos e programas da empresa e 
para consolidar sua marca perante seus públi-
cos de relacionamento, a fim de gerar reflexos 
positivos em sua imagem e reputação. 

Com o intuito de aprimorar o seu processo de 
comunicação, visando a excelência na qualida-
de dos seus serviços, em 2015 a Embasa rea-
lizou uma pesquisa de opinião cujos objetivos 
foram identificar os atributos que constituem a 
imagem institucional da Embasa, conhecer a 
avaliação que usuários fazem dos seus servi-
ços e o grau de satisfação dos usuários com 
os serviços prestados. Neste capítulo, e no de 
Prestação de Serviços com Qualidade, alguns 
dados da pesquisa serão relatados.

Nesta pesquisa constam 12 itens para a afe-

rição da percepção da imagem da empresa. 
Como se pode conferir abaixo, os cinco maio-
res índices de concordância entre os 9.090 
entrevistados, em ordem decrescente, demons-
tram que a maior parte dos usuários conside-
rou que a empresa fornece água de qualidade 
(66,8%), promove a saúde da população 
(61,2%), é uma organização que contribui 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários (60,5%), que é socialmente respon-
sável (50,1%) e que promove a valorização da 
água para a sociedade e para a preservação 
do meio ambiente (49,6%).

Quadro 10: Atributos Avaliados

Gráfico 2: Nível de Concordância

ATRIBUTOS

I RÁPIDA NO ATENDIMENTO

II SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
III EFICIENTE
IV JUSTA
V TRANSPARENTE NO QUE FAZ
VI COMPROMETIDA COM O MEIO AMBIENTE
VII É FORNECEDORA DE ÁGUA COM QUALIDADE
VIII CONTRIBUI PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS
Ix CONTRIBUI PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
x BUSCA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
xI COMUNICA-SE BEM COM OS USUÁRIOS

xII PROMOVE  A VALORIZAÇÃO DA ÁGUA PARA A SOCIEDADE E PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

IX X XI XIIVIIIVIIVIVIVIIIIII

Concordo Não concordo/ nem discordo Discordo Não sabe

2,7
37,7
24,8
34,8

2,9
23,4
23,5
50,1

1,1
29,3
26,6
42,9

2
33,2
28,4
36,4

4
26

29,3
40,7

11,6
22,5
21,3
44,7

1,1
14,8
17,2
66,8

2,1
18,2
19,2
60,5

2,1
17,8
19

61,2

1,5
32,4
26,3
39,8

1,6
32,7
26,3
39,4

5,6
18,9
25,9
49,6
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Os cinco menores índices de concordância 
entre os entrevistados, em ordem crescente, 
foram registrados em relação à rapidez no 
atendimento (34,8%), à justiça nas relações 
(36,4%), à boa comunicação com os usuários 
(39,4%), à busca pela satisfação dos usuários 
(39,8%) e à transparência no que faz (40,7%).

Esses resultados dos atributos de imagem da 
sondagem realizada entre janeiro e fevereiro de 
2015 refletem os investimentos mantidos pela 
Embasa em logística e em tecnologias volta-
das para o controle da qualidade da água e, 
também, o investimento em ações de educação 
ambiental para o saneamento básico, que se 
intensificaram nos últimos cincos anos. Quanto 
aos menores índices de concordância, todos 
relacionados à relação contratual/comercial com 
o usuário refletem que os investimentos realiza-
dos para melhorias nessa área ainda precisam 
avançar. Entre os investimentos realizados em 
2015, visando à melhoria da comercialização 
dos serviços, constam: 

implantação do sistema comercial SCi Web – 
uma nova versão do sistema comercial desenvol-
vida pelos profissionais da área de tecnologia da 
informação da empresa, com melhores funcio-
nalidades para os módulos de atendimento e 
controle da prestação dos serviços e de combate 
a fraudes. A ferramenta atende às principais 
exigências da agência reguladora e aperfeiçoa a 
gestão de todas as etapas do atendimento.
 
Atualização cadastral – mais de R$ 4 milhões 
investidos para atualização cadastral em toda 
a área de atuação da Embasa.

revisão dos procedimentos e elaboração de 
manuais comerciais – para melhorar o padrão 
de atendimento e referenciar o trabalho dos 
atendentes.

Criação do programa de capacitação comer-
cial – voltado para os funcionários envolvidos 

na comercialização dos serviços da Embasa 
para, entre outros objetivos, proporcionar um 
atendimento mais eficaz e padronizado. O pro-
grama terá continuidade em 2016 para atingir 
todos os colaboradores envolvidos nas rotinas 
comerciais na área de atuação da Embasa.

Expansão da leitura e entrega imediata de 
contas para as cidades do interior – esta forma 
de faturamento permite o acompanhamento 
da leitura por parte do usuário, que pode inte-
ragir com o agente comercial da Embasa para 
o esclarecimento de dúvidas. Além disso, a 
fatura chega com mais antecedência à data de 
vencimento, permitindo melhor programação 
para o pagamento.

Campanha de negociação de débitos – entre 
23 de novembro de 2015 e 31 de janeiro de 
2016, a Embasa ofereceu condições especiais 
ao usuário para a quitação de débitos, o que 
foi amplamente divulgado nos meios de co-
municação. Esta campanha, cujo slogan foi 
“A Embasa está de olho no gato”, incentivou a 
regularização da situação de usuários inadim-
plentes, com vistas à sustentabilidade e à 
segurança da prestação do serviço de abasteci-
mento de água pela empresa.

A percepção da boa atuação da Embasa se 
tangibiliza nas premiações e reconhecimentos 
auferidos a Embasa nos mais diversos anos. Os 
Prêmios e Reconhecimentos em 2015 foram:

Selo Pró-Equidade de Gênero e raça 5ª 
edição - de acordo com a mais recente Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do 
IBGE, abrangendo o período de 2004 a 2014, 
com 150 mil famílias, a dupla jornada feminina 
aumentou em uma hora, que passou a trabalhar 
cinco horas a mais do que os homens. A pes-
quisa apontou também que as mulheres ainda 
ganham menos que os homens. Atualmente, a 
diferença é de 24% entre a média salarial, além 
de continuarem acumulando tarefas domésticas.

Questões como essas, relacionadas à desva-
lorização da mulher no mercado de trabalho, 
assim como outras formas de barreiras e de 
discriminação associadas, sobretudo, a raça e 
etnia, orientação sexual, pessoas com deficiên-
cias e diferença de gerações, já fazem parte da 
agenda da Embasa há alguns anos. Em 2009, 
a empresa criou o Comitê de Equidade, com 
os objetivos de atuar consultivamente junto à 
empresa e de promover ações educativas de 
combate às diversas formas de discriminação 
no ambiente de trabalho. O grupo é composto 
por empregados da empresa, indicados pro-
porcionalmente pelo sindicato, e pela Embasa.

“Este reconhecimento me deixa muito orgulho-
sa. Olhar os empregados por sua qualificação 
e entregas, independentemente da raça ou 
gênero, nos ajuda a ter um foco maior nos 
resultados e em atender cada vez melhor a 
sociedade”. Socorro vasconcelos - Diretora de 
Gestão Corporativa

Em 24 de novembro de 2015, em Brasília, 

a Embasa recebeu o Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça, resultado da sua participação 
na 5ª edição do programa de mesmo nome 
promovido pela Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM). Esta é a segunda vez que a Embasa re-
cebe o prêmio, tendo recebido o selo, também, 
na 3ª edição do programa.

“A Embasa é uma empresa que busca a igual-
dade em todas as situações e para todo mundo, 
sem diferenciação de gênero, raça ou qualquer 
outra questão. Temos orgulho de pertencer a 
uma empresa que adota este tipo de postura”. 
Rogério Cedraz - presidente da Embasa

A empresa que executa as ações propostas 
em um plano de ação de maneira satisfatória 
durante o período do programa recebe o Selo 
Pró-Equidade, como reconhecimento de uma 
gestão que busca combater as desigualdades 
de gênero e raça no ambiente de trabalho. 

Algumas ações relativas a gênero são desta-
cadas no quadro abaixo:

Quadro 11: Resultados de Ações relativas ao Dia da Mulher

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

ESTIMULAR A AUTOESTIMA E A TOMADA DE CONSCIÊN-
CIA DO VALOR DA MULHER, NO SENTIDO DE SENSIBILI-
ZÁ-LAS QUANTO À NECESSIDADE DE REVER SEU PAPEL 

NA SOCIEDADE ATUAL.

PÚBLICO: ESTUDANTES E PROFESSORES DE ESCOLAS 
PÚBLICAS E PARTICULARES, COMUNIDADES, COLABORA-

DORES E SOCIEDADE DE UM MODO GERAL.

LOCALIDADES: ALAGOINHAS, BARREIRAS, CAETITÉ, 
CANDEIAS, CAMAÇARI, FEIRA DE SANTANA, IRECÊ, ITA-

BERABA, ITABUNA, ITAMARAJU, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, 
SALVADOR, SANTO ANTONIO DE JESUS, SENHOR DO 

BONFIM E VITÓRIA DA CONQUISTA.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 17.616

TOTAL DE AÇÕES: 18

AÇÕES DESENVOLVIDAS: PEÇA TEATRAL, ExIBIÇÃO DE 
FILMES, PALESTRAS, VISITAÇÃO AO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA - SAA, FEIRAS, AULAS DE DANÇA.
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Troféu Transparência - a Embasa recebeu 
em 2015, na cidade de São Paulo, pelo 
quinto ano consecutivo, na categoria empre-
sa de capital fechado, o Troféu Transparên-
cia, da Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilida-
de (ANEFAC), entidade que promove a 

premiação em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais 
e Financeiras (FIPECAF) e a Serasa Expe-
rian. A premiação reconhece publicamente e 
homenageia as empresas que demonstram 
mais clareza na divulgação dos seus balan-
ços contábeis.

Empresa Destaque do Segmento Público no 
movimento pela Conciliação - a Embasa foi 
a empresa baiana do segmento público que 
realizou o maior número de acordos judiciais 
na Semana de Conciliação promovida pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo 
o país. Tal feito rendeu o prêmio “Empresa 
destaque do segmento público no Movimen-
to pela Conciliação”, concedido pelo Tribunal 

de Justiça da Bahia (TJBA). Participaram 
da ação todas as empresas prestadoras de 
serviços, públicas e privadas, entre elas con-
cessionárias de serviços essenciais, de teleco-
municações, bancos e instituições de ensino.  
Durante a Semana Nacional de Conciliação, 
o Poder Judiciário oferece à população a 
possibilidade de resolver conflitos judiciais de 
forma simplificada.

outras Premiações

REVISTA EXAME - MELHORES E MAIORES

REVISTA VALOR 1000

REVISTA MELHORES DA ISTOÉ DINHEIRO

REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL
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3. SuSTENTABILIDADE 
EcONôMIcO-FINANcEIRA

Em sua política de Sustentabilidade, a Embasa 
define equilíbrio econômico-financeiro como 
a capacidade de geração de recursos anuais 
para o seu custeio, serviço da dívida, reposição 
de ativos e melhorias operacionais, além de 
desenvolvimento institucional e contrapartidas 
para os investimentos de expansão na visão da 

universalização, atendendo às diretrizes esta-
belecidas na Lei de Saneamento nº 11.445/07, 
Art. 29º. Nessa dimensão, é possível verificar se 
a estratégia da organização está contribuindo 
para a sua sustentabilidade econômico-finan-
ceira e, com isso, para a concretização dos 
objetivos voltados à sociedade.

A margem bruta ajustada (relação entre o lucro 
bruto e a receita operacional líquida, sem conside-
rar a receita e custos de construção) teve acentua-

da a tendência decrescente, observada a partir de 
2012, fruto de acréscimos maiores dos custos dos 
serviços do que da receita operacional líquida.

Quanto às despesas comerciais, houve um 
aumento de 6,7% em relação a 2014, devido 
principalmente ao incremento das perdas por 
inadimplência (7,2%). Excluindo-as do total, 
o resultado é um acréscimo de apenas 4,2%.

O gráfico seguinte mostra a evolução do per-
centual de perdas por inadimplência em rela-
ção à receita operacional líquida dos serviços 
(sem considerar a receita de construção).

[G4-EC1] Os custos dos serviços apresentaram 
um incremento de 12,2% em 2015, motivado 
pelos seguintes fatores principais: reajuste salarial 
de 8,34% (reposição da inflação medida pelo 
INPC, sem ganho real) a partir de maio/2015; 
as promoções por mérito, previstas no Plano de 
Cargos, Salários e Carreira, que ocorreram em 
2015, com efeito retroativo a setembro/2014; 
e o aumento acentuado de gastos com ener-

gia elétrica (da ordem de 30%) e serviços de 
terceiros. 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.

3.1. GESTÃO COMERCIAL

Custos dos Serviços
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Gráfico 3: Evolução dos Custos de Serviços

Gráfico 4 - Evolução da Margem Bruta Ajustada

Gráfico 5: Evolução do % Perdas por Inadimplência / ROL
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As despesas administrativas diminuíram 4,1% 
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 des-
pesas administrativas também sem a influência 
desses dois itens.

Desconsiderando a depreciação e as provisões 
para questões judiciais, observa-se uma relativa 
estabilidade das despesas administrativas de 
2012 a 2014. Os principais fatores responsáveis 
pelo seu acentuado crescimento de 2009 a 
2011 foram: a implantação em 2009 do Plano 
de Cargos, Salários e Carreiras, homologado 

pelo Ministério do Trabalho; a contratação de 
concursados a partir de 2010; e o início de pa-
gamento, em 2010, da remuneração regulató-
ria ao órgão regulador do saneamento básico.

Em 2015, ainda desconsiderando a depre-
ciação e as provisões para questões judiciais, 
observou-se um crescimento de 3,1%, atribuído 
principalmente às despesas com pessoal.

O resultado do exercício apresentou um lucro 
de R$ 59 milhões, inferior em 6,7% (R$ 4,2 mi-
lhões) aos R$ 63,3 milhões do exercício anterior, 
principalmente pela influência das despesas 
financeiras líquidas, fortemente impactadas 
pela variação cambial do dólar americano, 
mitigada pela subvenção federal (incentivo SU-
DENE, destinado a investimentos), conforme 
mostrado no quadro seguinte.

O EBITDA, que representa o resultado opera-
cional 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 R$ 
433,1 milhões, apresentando um decréscimo de 
1,3% em relação ao exercício anterior (R$ 438,8 
milhões), tendo a margem EBITDA (relação 

entre o EBITDA e a receita operacional líquida) 
passado de 21% para 20%. Conforme já regis-
trado, o EBITDA e a margem EBITDA estão 
sendo apresentados desconsiderando os efeitos 
da receita e custos de construção.

O quadro a seguir mostra a evolução desse 
indicador nos últimos anos.

Os índices de endividamento da empresa conti-
nuam em patamares razoáveis, a despeito dos 
novos financiamentos contratados com a Caixa 
Econômica Federal e o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES.

No quadro representativo da evolução do endi-
vidamento, foi acrescentado à Dívida Onerosa 
o Passivo Financeiro a Pagar com a Parceria 
Público Privada (de curto e longo prazo), decor-

rente da alteração na forma de contabilização 
do Contrato de Concessão Administrativa do 
Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe, 
a partir de 2014. Isso influenciou os valores 
dos indicadores, em relação aos anteriormente 
informados, de 2011 a 2013. Houve também a 
reclassificação do Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital do Passivo Não Circulante 
para o Patrimônio Líquido (integrando a Reser-
va de Capital).

O exercício de 2015 foi encerrado com um 
patrimônio líquido de R$ 5,2 bilhões (R$ 5,1 
bilhões em 2014).

A estrutura de capital da companhia demons-
tra captação de recursos de terceiros (fornece-
dores, empréstimos, financiamentos e etc.) na 

ordem de R$ 2,3 bilhões, sendo 24% concen-
trados em dívidas de curto prazo e 77% rela-
tivos a dívidas de longo prazo. A participação 
do capital de terceiros sobre os recursos totais 
equivale a 31%. A captação de recursos oriunda 
do capital próprio (Patrimônio Líquido) equiva-
le a R$ 5,2 Bilhões, 69% dos recursos totais.

2015 2014 VARIAÇÃO

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 151,0 162,8 (11,8)

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS (80,1) (11,7) (68,4)

IR E CSLL LÍQUIDO (11,9) (87,8) 75,9

TOTAL 59,0 63,3 (4,2)

IR E CSLL CORRENTE (96,8) (123,2) 26,4

IR E CSLL DIFERIDO 35,3 35,4 (0,1)

SUBVENÇÃO FEDERAL (INCENTIVO SUDENE) 49,6 0,0 49,6

VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA 32,7 25,4 7,2

VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA (134,6) (52,1) (82,5)

VARIAçãO cAMBIAL LíquIDA (101,9) (26,7) (75,3)

Quadro 12 - Resultado do Exercício (em milhões de reais)

Gráfico 6:  Evolução do Resultado Líquido

Evolução do Resultado Líquido (milhões R$)
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

EBITDA 433.128 438.786 428.435 383.581 328.576 377.654 321.107 125.289 180.163 138.524

% DE ACRÉSCIMO -1,3% -2,4% 11,7% 16,7% -13,0% 17,6% 156,3% -30,5% 30,1% 5,7%

MARGEM EBITDA 20% 21% 23% 22% 22% 28% 27% 12% 21% 18%

Quadro 13: Evolução do EBTIDA

Quadro 14 - Evolução do Endividamento

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DÍVIDA ONEROSA/ EBITDA (x) 4,12 3,15 1,87 3,49 1,10 1,03 1,69 2,04 2,17 2,24 2,39

DÍVIDA LÍQUIDA (MILHARES DE R$) 483.270 413.584 241.334 224.079 141.249 342.043 690.987 932.246 987.526 1.077.402 1.080.109

DÍVIDA LÍQUIDA/ EBITDA (x) 3,69 2,99 1,34 1,79 0,44 0,91 2,10 2,43 2,30 2,46 2,49

DÍVIDA CURTO PRAZO/ DÍVIDA TOTAL (%) 12,7% 11,0% 8,5% 8,7% 8,2% 7,3% 9,7% 8,7% 9,5% 11,3% 14,0%

PASSIVO TOTAL/ ATIVO TOTAL (%) 32,7% 30,7% 27,9% 29,2% 24,9% 23,8% 28,3% 28,8% 30,6% 30,6% 30,6%
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Os investimentos no exercício de 2015 atingi-
ram o montante de aproximadamente R$ 501 
milhões. Deste valor, 57% foram oriundos de 
recursos próprios e 43% financiados através de 
recursos externos. Os valores investidos neste ano 
superaram em 11% a média dos investimentos 
dos últimos 14 anos (2001-2014).  Do montante 

investido, R$ 225 milhões foram aplicados em 
abastecimento de água (45%), R$ 253 milhões 
em Esgotamento Sanitário (50%) e R$ 23 
milhões em Desenvolvimento Institucional (5%) 
(valores atualizados pelo IPCA). A evolução 
dos investimentos nos últimos nove anos (2007-
2015) está apresentada no gráfico a seguir:

[G4-EC4] A Superintendência do Desenvolvimen-
to do Nordeste concedeu a Embasa o benefício 
de redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica – IRPJ em 23 de março de 2015. O valor 
reduzido será investido em projetos de implanta-
ção, modernização, ampliação ou diversificação 

Conforme mencionado, os investimentos reali-
zados pela Embasa são provenientes de recur-
sos próprios e terceiros, sendo que estes envol-
vem capital oneroso e não oneroso. Em geral, 
os recursos onerosos são captados através dos 
agentes financeiros Caixa Econômica Federal 
– CEF e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, enquanto que 
os recursos não onerosos são oriundos principal-
mente do Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC através do Orçamento Geral da 
União – OGU. 

Os valores investidos neste ano foram aplicados 

em obras de implantação, ampliação e melho-
ria de sistemas de abastecimento de água (sis-
temas de produção, tratamento e distribuição 
de água) e de esgotamento sanitário (coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos 
efluentes), assim como ações de educação 
ambiental que acompanharam a execução 
das obras. Dentre os municípios beneficiados 
com os investimentos supracitados, destacam-
-se: Salvador, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Caetité, Barreiras, Itaberaba, Santo 
Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Cachoeira, 
Senhor do Bonfim, Brumado, Vera Cruz, Muriti-
ba, Candeias e Camaçari.

3.2. INVESTIMENTOS REALIzADOS

3.3. BENEFÍCIOS E CRéDITOS FISCAIS
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Gráfico 7: Evolução dos Investimentos

Valores em R$ milhões - Indexados pelo IPCA - Base: dez/2015

1 Investimentos apurados pelo regime de caixa e não incluem despesas capitalizáveis e juros de financiamento no perío-
do de carência.

de empreendimentos. Em 2015, foi gerado crédito 
de IRPJ de R$ 48 milhões que contribuiu para 
implantação de sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário.

A partir de julho/2015 a Embasa passou a 
gozar do benefício de isenção de ICMS sobre 
os gastos de energia elétrica. Este benefício foi 
concedido pelo Governo do Estado da Bahia 
através da alteração no Regulamento do 
ICMS/Bahia – Decreto nº 13.780/12.  A nova 
redação do inciso CVI do art. 264 deste decre-
to formalizou a concessão do benefício:

Art. 264. São isentas do ICMS, podendo ser 
mantido o crédito fiscal relativo às entradas 
e aos serviços tomados vinculados a essas 
operações ou prestações: 

CVI - os fornecimentos de energia elétrica, 
inclusive a parcela relativa à subvenção 
econômica, destinados a todas as unidades 
consumidoras de empresa pública ou socie-
dade de economia mista que tenha como 
atividade principal captação, tratamento e 
distribuição de água canalizada;

Quadro 15: Benefícios Isenção de ICMS

Quadro 16: Diferença de Alíquota

MÊS VALOR DO BENEFÍCIO 

JUL./15 R$    3.965.982,84

AGO./15 R$    3.853.161,97

SET./15 R$    4.324.098,74
OUT./15 R$    3.814.752,20
NOV./15 R$    4.030.472,94 
DEZ./15 R$    4.082.010,51

TOTAL R$  24.070.479,19

3.3.1 DIFERENcIAL DE ALíquOTA BENEFícIO FIScAL DO DIFAL – 
DIFERENçA DE ALíquOTA

O diferencial de alíquota corresponde ao per-
centual da diferença entre a alíquota interna 
do Estado e a interestadual praticada na ope-
ração comercial. A obrigatoriedade de recolher 

essa diferença surge quando há aquisição de 
mercadorias de outra Unidade da Federação 
para consumo ou ativo fixo.

ANO VALORES DE BASE DE CÁLCULO VALORES DO DIFAL
2011 R$1.683.180,55 R$168.318,06
2012 R$21.310.334,10 R$2.133.272,33
2013 R$13.078.007,04 R$1.329.958,62
2014 R$13.385.715,46 R$1.369.878,14
2015 R$4.853.977,09 R$506.201,45

TOTAL R$54.311.214,24 R$5.507.628,00

Percebe-se pelo quadro acima que, em 2011, o 
Governo do Estado da Bahia concedeu a Embasa 
o benefício de converter o valor devido ao DIFAL 
sobre aquisições de materiais de construção oriun-

dos de São Paulo e Minas Gerais em investimentos. 
Em 2015, esse benefício possibilitou a expansão de 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário na ordem de R$ 506.201,45.
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Com objetivo de contribuir para a universaliza-
ção do acesso aos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário no Estado da 
Bahia, a Embasa vem ampliando os índices de 
cobertura no atendimento à população baiana, 
por meio da ampliação da capacidade dos 
sistemas existentes, bem como através da execu-
ção de novos sistemas em localidades ainda não 
contempladas pelos serviços. 

Desta forma, é fundamental a garantia do êxito 
da gestão da implantação do empreendimento, 
que deve prever e anular os riscos inerentes ao 
processo e aplicar metodologias adequadas de 
gerenciamento, além de criar controles que asse-
gurem a obtenção dos resultados previstos.

Para tanto, a efetividade na implantação de 
empreendimentos é avaliada periodicamente, 
por meio do Índice de Qualidade de Obras 
– IQO, um mecanismo de autoavaliação da 
eficácia da abordagem da gestão, cujo escopo 
prevê a verificação do andamento dos empre-

endimentos no âmbito das Ações Ambientais, 
Ações Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho 
e Gestão do Empreendimento.

Os requisitos avaliados no aspecto “Ações Am-
bientais” dizem respeito às licenças ambientais, 
bem como outras autorizações necessárias ao 
controle dos impactos ambientais decorrentes 
do empreendimento. Conforme preconiza a 
legislação ambiental vigente, a Embasa moni-
tora o cumprimento das condicionantes de cada 
licença por meio do Indicador Atendimento a 
Condicionantes - IAC, garantindo o atendimento 
durante a fase de execução da obra. Em 2015, 
a Embasa alcançou o percentual de 92,4% de 
atendimento às condicionantes ambientais, res-
tando cumprir apenas aquelas que são pertinen-
tes à conclusão da obra.

Nas “Ações Sociais”, o Projeto de Trabalho 
Técnico Social – PTTS é composto de reuniões 
públicas, reuniões comunitárias, mapeamento do 
diagnóstico socioambiental, entre outras ativi-

4. IMpLEMENTAçãO 
DE EMpREENDIMENTOS 
Com EFETiviDADE

dades. Em 2015, foram realizadas mais de 26 
mil atividades nos empreendimentos em anda-
mento, perfazendo um investimento de mais de 
R$ 13,6 milhões no trabalho social das obras. Ao 
todo, 26 projetos estiveram em andamento e 
mais de 68 mil pessoas participaram das diver-
sas ações promovidas no âmbito do PTTS em 
2015.

O módulo de Saúde e Segurança do Trabalho 
exige a aplicação de 27 requisitos em que são 
avaliados, por exemplo, sinalização adequada 
nas frentes de serviços, aplicação efetiva do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), o Programa de Condições e Meio Am-
biente de Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT) e o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional (PCMSO), entre outros.

A avaliação do aspecto Gestão é composta por 
131 requisitos. Desse total, 55 são direcionados 
para os  Sistemas de Abastecimento de Água 
e 47 para os Sistemas de Esgotamento Sanitá-
rio. Os demais requisitos abordam os seguintes 
tópicos: documentação, infraestrutura, qualida-
de do produto/atendimento às especificações 
do sistema, plano de fiscalização de sistema de 
abastecimento de água ou sistema de esgota-
mento sanitário e relacionamento com as partes 
interessadas. 

Além das autoavaliações, são realizadas, 
trimestralmente, avaliações externas¹  em obras 
escolhidas aleatoriamente. Como resultado, 
em 2015, foi obtido um percentual de 81% dos 
critérios atendidos, superando a meta anual 
acumulada de 75%.

Gráfico 8: Resultados do IQO 2015

4º Trimestre3º Trimestre2º Trimestre1º Trimestre
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Realizado

75%

83%

75%

83%

77%
75%

78%

75%

A Embasa estabeleceu, durante o Planeja-
mento Estratégico - 2016/2019, que outros 
indicadores farão parte da avaliação da 
abordagem da gestão das obras. Dessa for-
ma, a partir de 2016, a avaliação da eficácia 

na implantação de empreendimentos será 
guiada pelos seguintes indicadores: Número 
de Empreendimentos Entregues no Prazo, 
Realização de Obras no Prazo, Qualidade de 
Obras – IQO e Prazo de Projetos.

Nos Quadros 17 e 18 estão relacionados os 
principais empreendimentos concluídos e em 
andamento no exercício de 2015, executados 
com recursos onerosos e não onerosos³, de 

diversas fontes, tais como Orçamento Geral 
da União - OGU, Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA, Companhia de Desenvol-
vimento do Vale do São Francisco - CODE-

4.1 EMPREENDIMENTOS DO ANO DE 2015
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VASF, Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviços - FGTS, Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, além de recursos da própria Em-
basa. Os valores informados referentes aos 

investimentos representam a totalidade dos 
recursos envolvidos em cada empreendimento, 
durante toda a sua vigência, ou seja, incluem 
valores repassados pelos órgãos financiadores 
e as parcelas de contrapartida e investimento 
extras da empresa.

  ¹A avaliação externa a obra, de acordo com a metodologia prevista no IQO, é realizada por uma equipe de profis-
sionais multidisciplinares integrantes da própria organização.
  ²O Gráfico 8 apresentado retrata somente os dados relativos ao ano de 2015, devido às mudanças na estrutura 
organizacional da empresa, que passou a unificar a medição deste indicador em uma única Diretoria.
  ³Os recursos onerosos são aqueles pelos quais a empresa paga encargos financeiros (juros). Os recursos não onero-
sos são aqueles pelos quais a empresa não paga encargos financeiros.

4.1.1. ABASTEcIMENTO DE ÁguA

Parte significativa dos investimentos realizados 
visa garantir que os sistemas de abastecimento 
de água (SAA) e a estrutura instalada tenham 
condições de atender à demanda por água tra-
tada, que apresenta aumento histórico, devido 
ao crescimento da ocupação urbana nas áreas 
atendidas pela empresa. Com as extensões da 
rede distribuidora nas cidades e na zona rural foi 
possível levar água de qualidade para a popula-
ção não atendida. 

No ano de 2015, foram concluídas obras de 
abastecimento de água que totalizam investi-
mentos na ordem de R$ 26 milhões e beneficia-
ram uma população de 889,7 mil habitantes.

Encontra-se em andamento uma carteira de 
21 obras de Sistemas de Abastecimento de 
Água, envolvendo recursos totais de R$ 543,25 
milhões. Esses empreendimentos têm previsão 
de conclusão entre os anos de 2016 e 2017 e 
permitirão levar água tratada a aproximada-
mente 1,7 milhão de habitantes.

Foi emitida, em dezembro de 2015, a ordem 
de serviço para início da construção da bar-
ragem do Rio Colônia, município de Itapé, 
importante obra estruturante para a região, 
com valor de investimento de R$ 41,2 milhões 
(fonte OGU e Tesouro do Estado), com previ-
são de conclusão para 2017.

EMPREENDIMENTO AÇÃO
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA
POPULAÇÃO 

BENEFICIDADA
LOCALIDADES 
BENEFICIADAS

VALOR TOTAL DO 
INVESTIMENTO (R$)

1- OBRAS SAA CONCLUÍDAS EM 2015

CAMPO FORMOSO SIAA
ExECUÇÃO  DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPO 
FORMOSO.

5600 CAMPO FORMOSO 1.876.164,61

IPUAÇU SIAA
ExECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IPUAÇU.
6.048

IPUAÇU (JOÃO 
DURVAL)

 6.863.738,26 

IRECÊ - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA 1ª E 2ª ETAPA 
DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

IRECÊ
331.291 IRECÊ  5.692.522,63 

ITIRUÇU SAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE ABAS-

TECIMENTO DE ÁGUA DE ITIRUÇU.
1.030 ITIRUÇU  2.185.323,47 

PIRIPÁ - IMPLANTAÇÃO DE 
ADUTORA COMPLEMENTAR 

DO SAA
SAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA 
COMPLEMENTAR DO SAA DE PIRIPÁ.

7.554 PIRIPÁ  2.494.511,63 

SALVADOR - RESERVAÇÃODO 
R14 E RECOMPOSIÇÃO DA 

FLExIBILIDADE DAS LINHAS 
TRONCO DO RESERVATÓ-

RIO R7 

SAA

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DO R-14 
SITUADO NO BAIRRO DE ÁGUAS CLARAS E RECOMPOSIÇÃO 
DA FLExIBILIDADE DO R-7 (CABULA), COMPREENDENDO NA 

CONSTRUÇÃO DA LINHA TRONCO DA AV. LUIZ EDUARDO 
MAGALHÃES.

533.925
AV. LUIZ EDUARDO 

MAGALHÃES, 
CABULA

 3.435.821,00 

TREMEDAL - ADUTORA BELO 
CAMPO/TREMEDAL

SAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DO 
SIAA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ENVOLVENDO: A ExECU-
ÇÃO DAS OBRAS, O COMISSIONAMENTO DA ADUTORA, A 
PRÉ OPERAÇÃO, A PARTIDA E A OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 

SISTEMA IMPLANTADO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, ExCLUSIVE AQUELES QUE SERÃO FOR-

NECIDOS PELA EMBASA.

4.298 TREMEDAL  3.297.652,69 

TOTAL OBRAS CONCLUÍDAS NO ANO 2015 >>>>  25.845.734,29 

2 - OBRAS SAA EM ANDAMENTO

AMÉLIA RODRIGUES SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA 
RODRIGUES.

92.435 AMÉLIA RODRIGUES  41.105.422,19 

BARRAGEM DO RIO COLÔNIA 
/ ITAPÉ - CONSTRUÇÃO DA 

BARRAGEM DO RIO COLÔNIA
SAA

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO COLÔNIA, NO MUNI-
CÍPIO DE ITAPÉ, NO ESTADO DA BAHIA, ENVOLVENDO ExE-
CUÇÃO DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DO PROJETO ExECUTIVO 

E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

218.924 ITAPÉ  61.952.390,75 

CAETITÉ/MANIAÇU - SISTEMA 
ADUTOR DO SÃO FRANCISCO

SAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE ABAS-

TECIMENTO DE ÁGUA DE CAETITÉ / MANIAÇU.
33.314

LAGOA DE FORA, 
LAGOA DE DENTRO, 
MORRINHOS, CAETI-

TÉ, MANIAÇU

 42.350.283,25 

CAMAÇARI - PAC II SAA
ExECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMAÇARI - PAC II
255.668 CAMAÇARI  41.199.325,18 

CÂNDIDO SALES - AMPLIA-
ÇÃO DO SAA

SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTE-
GRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÂNDIDO SALES, 

LAGOA DO TIMÓTEO, QUARAÇU, LAGOA GRANDE E OUTROS.
10.021

LAGOA DO TIMÓ-
TEO, QUARAÇU, 

LAGOA GRANDE, 
CÂNDIDO SALES

 15.455.994,01 

CASTRO ALVES SIAA

ExECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ExTENSÃO DE REDE NAS 
LOCALIDADES DE SÍTIO DO MEIO, TOSTA, SAPEZINHO, 

BORGES, IGREJINHA E CARDEAIS, NO MUNICÍPIO DE CASTRO 
ALVES  - USA

4.532

CARDEAIS, IGREJI-
NHA, BORGES, TOS-
TA, SÍTIO DO MEIO, 

CASTRO ALVES

 3.423.733,58 

FEIRA DE SANTANA - NORTE SAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FEIRA DE SANTANA - SETOR 

NORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS.

307.513 FEIRA DE SANTANA  54.356.554,27 

LICÍNIO DE ALMEIDA/ 
TAUAPE 

SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LICÍNIO DE 
ALMEIDA / TAUAPE

11.520
LICÍNIO DE ALMEI-

DA, TAUAPE
 9.127.892,61 

MAIRI SIAA 
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTE-

GRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAIRI.
78.732 MAIRÍ  34.068.302,55 

MARCOLINO MOURA / RIO 
DE CONTAS  

SAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RIO DE CONTAS E IMPLAN-
TAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM MARCOLINO 

MOURA.

4.596
MARCOLINO 

MOURA
 1.916.363,20 

MORPARÁ SAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MORPARÁ
8.004 MORPARÁ  3.824.618,94 

SALVADOR - MELHORIA 
OPERACIONAL DO SETOR 
DE ABASTECIMENTO DO 

RESERVATÓRIO R23

SIAA
AMPLIAÇÃO E MELHORIA OPERACIONAL DO SETOR DE 

ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO R23 - SIAA SALVADOR.
231.169 SALVADOR  71.704.796,54 

SANTA BRÍGIDA SIAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO 
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

SANTA BRÍGIDA, KM 40, RIACHO, COLÔNIA, OLIVEIRA, MAR-
RANCÓ, MINUIM E MORADA VELHA.

9.958 SANTA BRÍGIDA  1.271.027,48 

SANTO ESTEVÃO SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTE-

GRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTO ESTÊVÃO.
115.955 SANTO ESTÊVÃO  28.355.465,23 

SAUBARA - AMPLIAÇÃO DO 
SIAA

SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTE-
GRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ACUPE, SAUBARA 

E OUTROS.
42.405 SAUBARA  19.877.897,04 

SÁTIRO DIAS SAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÁTIRO DIAS
7.192 SÁTIRO DIAS  2.640.159,67 

SENHOR DO BONFIM SIAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SENHOR DO 
BONFIM.

128.666
SENHOR DO 

BONFIM
 60.878.013,58 

TANHAÇU - AMPLIAÇÃO 
DO SAA

SAA
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TANHAÇU
11.092 TANHAÇU  1.669.442,48 

ZONA FUMAGEIRA (SIAA 
CRUZ DAS ALMAS, SIAA DE 

MURITIBA)
SIAA

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTE-
GRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA FUMAGEIRA 

(CRUZ DAS ALMAS/ MURITIBA E LOCALIDADES).
120.935

CRUZ DAS ALMAS, 
MURITIBA, CONCEI-
ÇÃO DO ALMEIDA, 

GOVERNADOR 
MANGABEIRA, SAPE-

AÇU, SÃO FÉLIx

 21.056.530,48 

TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO ANO 2015 >>>> 516.234.213,03

TOTAL  GERAL OBRAS >>>> 542.079.947,32

Quadro 17 - Empreendimentos concluídos em 2015 e em andamento
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Foto 3: Estação de Tratamento de Água (Filtros Russos) | Campo Formoso – 2015

Foto 5: Estação de Tratamento de Efluente | Maragogipe - 2015

Foto 6: Estação de Tratamento de Efluente | Maragogipe - 2015

Foto 4: Estação de Tratamento de Água (Reservatórios de Contato e de Reaproveitamento) | Campo Formoso – 2015

4.1.2. ESgOTAMENTO SANITÁRIO

Os recursos aplicados em sistemas de esgota-
mento sanitário permitem aumentar a capa-
cidade das unidades de tratamento de esgoto 
e disposição final, ou ainda, estender redes 
coletoras em localidades não atendidas.

Em casos de municípios de maior porte, a prá-
tica adotada para a implantação do sistema 
de esgotamento sanitário ocorre em etapas, 

permitindo, desta forma, que a obra, ao ser 
concluída, seja devidamente interligada às 
estruturas existentes, ampliando a cobertura do 
atendimento. Este é o caso, por exemplo, de 
Salvador, Camaçari e Feira de Santana, que 
possuem contratos de financiamento específi-
cos por etapa.

Em 2015, foram entregues empreendimentos 

que representam um valor aplicado de R$ 35,1 
milhões, ao longo do contrato, e beneficiaram 
aproximadamente 20,8 mil habitantes.

Atualmente, encontra-se em andamento um 

conjunto de dez obras de esgotamento sani-
tário, com investimentos da ordem de R$ 487 
milhões. Essas intervenções, previstas para 
serem concluídas em 2016, beneficiarão uma 
população de 443 mil habitantes.
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EMPREENDIMENTO AÇÃO DESCRIÇÃO SUMÁRIA
POPULAÇÃO 
BENEFICIADA

VALOR TOTAL DO 
INVESTIMENTO (R$) 

1 - OBRAS SES CONCLUÍDAS EM 2015

CACHOEIRA E LOCALIDADES SES

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CACHOEIRA E IMPLAN-
TAÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DAS LOCALIDADES DE BELÉM, SANTIAGO DO IGUAPE, 
SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU E CAPOEIRUÇU COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP

12.665  11.136.081,34 

JEQUIÉ - OBRAS DO SES DA 
PENITENCIÁRIA

SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PENITENCIÁRIA DE 

JEQUIÉ.
970  800.000,00 

MARAGOGIPE SES
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DE MARAGOGIPE (SEDE) E LOCALIDADES DE NAGÉ, 
COQUEIROS E SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU

7.209  23.154.492,56 

TOTAL OBRAS CONCLUÍDAS ANO 2015 >>>>  35.090.573,90 

2 - OBRAS SES EM ANDAMENTO

BARREIRAS SES

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BARREIRAS, COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE 
O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPA-

MENTOS NECESSÁRIOS À ExECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA IMPL

91.200  113.224.539,45 

CAMAÇARI - PAC I SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO DO  SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE 
CAMAÇARI - PAC I

64.733  87.170.466,47 

CAMAÇARI - PAC II SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO DO  SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE 
CAMAÇARI - PAC II

24.534  20.772.982,71 

CANDEIAS - SEDE SES

ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CANDEIAS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 

INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS 
E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ExECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA IMPL

45.535  49.116.936,47 

CARAVELAS SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CARAVELAS.
11.696  17.959.273,55 

CONDE SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO DE CONDE
10.724  19.509.888,41 

FEIRA DE SANTANA - BACIA 
DO JACUÍPE

SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FEIRA DE SANTANA - 
BACIA DO JACUÍPE - PAC II.

20.976  18.513.276,92 

FEIRA DE SANTANA - BACIA 
DO SUBAÉ 

SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FEIRA DE SANTANA - 
BACIA DO SUBAÉ - PAC II.

56.993  34.679.789,19 

IPIAÚ SES
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-

TÁRIO DE IPIAÚ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS.

18.911  22.964.803,82 

MURITIBA - COMPLEMENTA-
ÇÃO DAS BACIAS A/F (PAC 1)

SES
MURITIBA - OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO DAS BACIAS A/F - PAC 1 
3.690  1.507.425,63 

RIO DO ANTONIO SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SES DO 

RIO DO ANTÔNIO
4.626  7.439.739,90 

TEIxEIRA DE FREITAS (2ª 
ETAPA)

SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SES DE 

TEIxEIRA DE FREITAS - 2ª ETAPA
70.065  75.774.750,00 

VERA CRUZ E LOCALIDADES SES
ExECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SES VERA 

CRUZ (SEDE) E LOCALIDADES DE BARRA DO GIL, BARRA 
DO POTE, CONCEIÇÃO, COROA E BARRA GRANDE

38.878  46.812.750,57 

TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO ANO 2015 >>>> 515.446.623,09

TOTAL  GERAL OBRAS >>>> 550.537.196,99

Quadro 18 - Empreendimentos concluídos e em andamento no exercício de 2015 4.2. MUSEU ARQUEOLóGICO DA EMBASA - MAE

A Embasa, com o intuito de salvaguardar o 
patrimônio cultural identificado durante a im-
plantação de seus sistemas, mantém o Museu 
Arqueológico da Embasa – MAE, localizado 
no Parque do Queimadinho, em Salvador. 
O MAE tem como principal papel efetivar a 
aproximação entre seus bens salvaguardados e 
a sociedade. A busca de formas de divulgação 
e de apropriação desse patrimônio cultural é a 
sua principal missão. 

No ano de 2015, as ações do Museu Arqueoló-
gico da Embasa foram concentradas em ativi-
dades socioeducativas aplicadas em visitas pro-
gramadas de alunos de escolas públicas, além 
das constantes visitas da população baiana. O 
MAE vem cumprindo seu papel de disseminar 
o patrimônio cultural baiano identificado nas 
obras de saneamento, que englobam inúmeros 
sistemas de abastecimento de água e de trata-
mento de esgoto em diversas cidades da Bahia.

Foto 7: Museu da Embasa
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5. PrESTAÇÃo DE SErviÇo 
cOM quALIDADE

A importância deste tema para a Embasa é 
evidenciada pela natureza de suas atividades 
principais: abastecimento de água e esgota-
mento sanitário. Em função disso, o conceito de 

qualidade não está meramente vinculado a um 
incremento do negócio, mas às questões de saú-
de dos consumidores e às imposições técnicas, 
legais e éticas na sua atuação.

São atendidas, com abastecimento de água, 
cerca de 3,7 milhões de residências; destas, 
cerca de 1,5 milhão é servida com esgota-
mento sanitário. Como reflexo da melhoria 

na gestão dos processos operacionais, foi 
reduzido em 20,20% o índice de perdas por 
ligação de 2005 para 2015, fruto de um 
esforço contínuo da empresa.

As principais diretrizes adotadas pela Corpora-
ção advém de instrumentos como a Lei Federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que esta-
belece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, a Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezem-
bro de 2008, que institui os princípios e diretrizes 
da Política Estadual de Saneamento Básico e 
disciplina o convênio de cooperação entre entes 
federados para autorizar a gestão associada de 
serviços públicos de saneamento básico e dá ou-
tras providências, e o Plano Nacional de Sane-
amento Básico - PLANSAB, que constitui o eixo 
central da Política Federal para o Saneamento 
Básico, promovendo a articulação nacional dos 

entes da federação para a implementação das 
diretrizes da Lei Federal nº 11.445/07.

Adota-se também como referencial o Acordo 
de Melhoria de Desempenho (AMD) firmado, 
em 26 de maio de 2008, entre a Embasa e o 
Governo Federal – Ministério das Cidades com 
a interveniência da Caixa Econômica Federal - 
CEF e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Federal e Social - BNDES, aditado 
em agosto de 2012, com validade até 2017. O 
referido Acordo tem como objeto a melhoria do 
desempenho institucional e operacional da Em-
basa, com a elevação da qualidade, eficiência e 

5.1 DIRETRIzES PARA O SANEAMENTO

eficácia da prestação de serviços. As estratégias 
se baseiam também nas Diretrizes estabelecidas 
pela Agência Reguladora de Saneamento Bási-
co do Estado da Bahia - AGERSA.

Os objetivos gerais a serem alcançados pelo 
Acordo de Melhoria de Desempenho, até 2017, 
são a Redução do Índice de Perda de Fatu-
ramento; a Redução do Índice de Evasão de 
Receitas; a Redução do Índice de Perdas por 
Ligação; a Redução dos Dias de Comprome-
timento com as Contas a Receber; o Aumento 
do Índice de Produtividade de Pessoal Total; o 
Aumento do Índice de Hidrometração; o Au-

mento do Índice de Macromedição e o Aumento 
da Disponibilidade de Caixa.

Em 2015, foram implantadas no estado da 
Bahia 120,5 mil novas ligações de água e 83 mil 
novas ligações de esgoto. Considerando o pe-
ríodo de 2007 a 2015, foram executadas 1,09 
milhão de ligações de água 587,9 mil ligações 
de esgoto, o que equivale a mais de 1,2 milhão 
de imóveis conectados à rede de água e mais de 
724 mil ligados à rede de esgoto. No período, 
verificou-se que houve acréscimo de 47% no 
número de ligações de água e mais de 118% em 
ligações de esgoto.
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Gráfico 9- Ligações de Esgoto

Gráfico 10: Ligações de Água
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5.2.QUALIDADE

Para a prestação um serviço com qualidade, 
a Embasa considera seus impactos sociais, 
ambientais, culturais e econômicos, bem 
como está atenta ao desempenho satisfatório 
em todas as partes do processo que o com-
põe, considerando as necessidades e expec-
tativas das partes interessadas. A qualidade, 
portanto, está inserida em várias dimensões: 
na gestão do processo, nos prazos de aten-
dimento, nos custos, no relacionamento com 
o mercado, no atendimento ao cliente e na 
qualidade intrínseca do produto. 

Diante dessa complexidade, e para propor-
cionar condições sanitárias adequadas à 
saúde e melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, a Embasa mantém, nos seus Sis-
temas de Abastecimento de Água (SAAs) e 
de Esgotamento Sanitário (SESs) em opera-
ção, o monitoramento planejado, conforme 
as Portarias e Resoluções do Ministério da 
Saúde (MS), exigências das Licenças de 
Operação e as necessidades operacionais 
suplementares.

Quanto ao critério qualidade intrínseca do 
produto, pode-se dizer que a qualidade da 
água distribuída é monitorada avaliando 
parâmetros físico-químicos, bacteriológicos 
e organolépticos, visando oferecer aos usu-
ários não apenas a segurança em seu uso, 
como também a satisfação no consumo de 
água com aspecto e sabor agradáveis. Os 
SAAs da área de concessão da Embasa são 
monitorados de forma sistematizada. Dentro 
dos parâmetros analisados, a qualidade da 
água é auferida em conformidade com os 
limites estabelecidos na Portaria n. 2.914/2011 
do Ministério da Saúde (MS). Esses dados 
municiam os gestores das unidades de produ-
ção com informações que permitem realizar 
ajustes nos processos de produção e distribui-
ção da água à população, na eventualidade 

de anomalias pontuais. O ciclo contínuo de 
monitoramento da qualidade e adequações 
dos processos operacionais é expresso pelo 
Índice de Conformidade da Água (ICA) - indi-
cador operacional utilizado pela Embasa para 
avaliar a conformidade do produto forneci-
do à população em relação aos padrões de 
potabilidade estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde (MS).

O ICA é composto por três grupos de parâ-
metros considerados críticos e monitorados 
com base em determinações da Portaria 
supracitada. Quais sejam: Aceitação (Cor, 
Turbidez, Alumínio e Ferro), Microbiológico 
(Coliformes Totais, E. coli e Organismos He-
terotróficos) e Químico (Cloro Residual Livre 
e Trihalometanos Totais). O cálculo do índice 
é feito através de média ponderada que atri-
bui os pesos 20%, 50% e 30% aos grupos, 
respectivamente, de acordo com o grau de 
risco à saúde da população abastecida em 
caso de exposição à água fora do padrão de 
qualidade. Cada SAA tem seu índice calcula-
do mensalmente, sendo 98% o valor da meta 
adotado pela Embasa. 

Para facilitar a análise dos dados pelas partes 
interessadas, é utilizado um sistema de cores 
em um quadro de gestão, baseado nas se-
guintes premissas: valores de ICA >= 98% são 
considerados dentro da expectativa; valores 
de ICA entre 93,1 e 97,9% são considerados 
abaixo da expectativa, porém controláveis; e 
valores de ICA < 93,1% são considerados abai-
xo da expectativa e fora de controle. 

Dessa forma, o índice se apresenta como 
uma importante ferramenta para o geren-
ciamento da qualidade da água tratada e 
distribuída. Em 2015, a meta estipulada foi 
de 98%, e a maior parte dos Sistemas conse-
guiu atingir esse número.

2013 2014 2015 META 2016

98,48% 98,90% 98% 98%

Quadro 19 - Índice de Conformidade da Água - ICA

Quadro 20 - Índice de Qualidade do Esgoto – IQE

Quadro 21: Ação social nas áreas operacionais

No critério avaliação de eficiência de suas Esta-
ções de Tratamento de Esgotos – ETEs, o Índice 
de Qualidade do Esgoto (IQE) é um indicador 
operacional utilizado pela Embasa. Definido 
como a relação entre a eficiência do tratamento 
na remoção de DBO (valor da Demanda Bio-
química de Oxigênio que é usado para estimar 
a carga orgânica dos efluentes e dos recursos 
hídricos) e a eficiência mínima esperada. Para 
avaliar a eficiência de suas ETEs, a Embasa 
estipula, anualmente, metas a serem atingidas, 
realiza o automonitoramento e encaminha ao 

Inema a Declaração de Carga Poluidora – DCP, 
relatório previsto na Resolução Conama 430/11. 

Os monitoramentos mensais da eficiência das es-
tações de tratamento são realizados considerando 
o IQE, para definir cronograma para a manuten-
ção das estruturas, retirada de lodo, remoção de 
escuma, com vistas ao incremento do indicador e, 
consequentemente, melhoria das eficiências das 
estações de tratamento. A Embasa atingiu, no 
ano de 2015, o índice mínimo de 98,02%, confor-
me demonstrado no quadro abaixo:

2013 2014 2015

97,99% 98,36% 98,02%

A Embasa, com o objetivo de melhorar o 
atendimento e ampliar a cobertura dos siste-
mas de esgotamento sanitário no Estado da 
Bahia, vem investindo recursos em obras de 
adensamento e iniciativas voltadas às ações 

socioambientais, desenvolvidas nas áreas 
operacionais. 

O quadro abaixo traz um demonstrativo deta-
lhado dessas iniciativas.

PROJETO COLETA DE ÓLEO E GORDURA RESIDUAIS (OGR)

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
PROMOVENDO MUDANÇA DE HÁBITOS E PROCEDIMEN-
TOS NA COLETA E O REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE 

FRITURA RESIDUAL.

púBLIcO: COOPERATIVAS, DONOS E FUNCIONÁRIOS DE 
ESTABELECIMENTOS DOADORES OU POSSÍVEIS DOA-

DORES DE OGR, TÉCNICOS OPERAÇÃO, ENTRE OUTROS.

LOcALIDADES: CAMAÇARI, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS, 
IMBASSAÍ, MATA DE SÃO JOÃO, PRAIA DO FORTE, SALVA-

DOR, VITÓRIA DA CONQUISTA.
TOTAL DE OgR cOLETADO: 25.861,37 LITROS

TOTAL DE pARTIcIpANTES: 270
TOTAL DE AÇÕES: 91

AçõES DESENVOLVIDAS: LEVANTAMENTO E CADASTRO 
DE ESTABELECIMENTOS IDENTIFICADOS COMO POS-

SÍVEIS DOADORES NAS ÁREAS COM MAIORES ÍNDICES 
DE OBSTRUÇÃO POR GORDURA; VISITAS AOS ESTABELE-

CIMENTOS DOADORES DE OGR PARA ORIENTAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROJETO; MONITORA-

MENTO DA COLETA DE OGR E REUNIÃO COM PARCEIROS.
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SUPORTE OPERACIONAL EM SAA E SES

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

INFORMAR OS USUÁRIOS DOS SISTEMAS (ÁGUA E ESGO-
TO) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA, 

TARIFAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO ORIENTÁ-LOS 
A RESPEITO DO USO ADEQUADO DOS RECURSOS E 

SISTEMAS, COM VISTAS À SUSTENTABILIDADE DOS MES-
MOS E DO MEIO AMBIENTE.

púBLIcO: COMUNIDADE

LOcALIDADES: CAMAÇARI, CANDEIAS, MADRE DE DEUS, 
MATA DE SÃO JOÃO, PRAIA DO FORTE E SALVADOR.

TOTAL DE pARTIcIpANTES: 579
TOTAL DE AçõES: 54

AÇÕES DESENVOLVIDAS: REUNIÕES, DIÁLOGOS SOCIO-
AMBIENTAIS, FEIRAS, FAxINAÇOS, VISITAS TÉCNICAS E 

VISITAS DOMICILIARES.

OPERAÇÃO CAÇA – ESGOTO

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

IDENTIFICAR OS IMÓVEIS SEM CAIxA DE GORDURA E 
ÁGUA DE CHUVA DIRECIONADA PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTOS; INSPECIONAR E ATESTAR AS LIGAÇÕES 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; ORIENTAR O PÚBLICO 
PARTICIPANTE SOBRE USO ADEQUADO DOS SISTEMAS.

púBLIcO: COMUNIDADE.

LOcALIDADES: FEIRA DE SANTANA, TUCANO
TOTAL DE pARTIcIpANTES: 256

TOTAL DE AçõES: 7
AçõES DESENVOLVIDAS: REUNIÕES, DIÁLOGO SOCIO-

AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE LIGAÇÕES POTENCIAIS 
DE ESGOTO E VISITA DOMICILIARES.

5.2.1. AVALIAçãO EXTERNA

Outro aspecto de avaliação externa adotado 
é o da Regulação dos Serviços executado pela 
Agência Reguladora de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia – AGERSA, uma au-
tarquia em Regime Especial, criada pela Lei 
12.602 de 29 de novembro de 2012 e vincu-
lada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica 
e Saneamento – SIHS. A AGERSA possui a 
competência de exercer as atividades de re-
gulação e fiscalização dos serviços públicos de 
saneamento básico, competindo-lhe, dentre 
outras atribuições, promover e zelar pelo cum-
primento da Política Estadual de Saneamento 
Básico. Cabe a essa Agência, portanto, esti-
pular parâmetros, critérios, fórmulas, padrões 
ou indicadores de mensuração e aferição da 
qualidade dos serviços e do desempenho dos 
prestadores, zelando pela sua observância e 
pela promoção dos princípios da universali-
dade, continuidade, regularidade, segurança, 
atualidade e eficiência, bem como cortesia em 
sua prestação e modicidade tarifária, além 
das exigências legais. 

A avaliação externa é realizada através de 
normas, procedimentos operacionais e da par-

ticipação em fóruns específicos de relaciona-
mento com a Diretoria Executiva e o Conselho 
de Administração da Embasa. Mantém canais 
de diálogo com representantes dos demais 
segmentos interessados, para reajustar e 
revisar as tarifas, de modo a permitir a susten-
tabilidade econômico-financeira da prestação 
dos serviços, observada a modicidade tarifá-
ria. Dito isto, a Embasa, como prestadora de 
serviços de saneamento básico, fica obrigada 
a fornecer as informações necessárias para 
a fiscalização da AGERSA, tais como dados 
referentes a administração, contabilidade, 
recursos técnicos, econômicos e financeiros 
desses serviços.

No ano de 2015, através da Resolução 
AGERSA nº 001/15, foram estabelecidas im-
portantes deliberações e encaminhamentos:
 

• Postergou a revisão ordinária de tarifas, 
prevista para acontecer neste ano;

• Estipulou que a revisão tarifária deverá 
obedecer às etapas estabelecidas em crono-
grama próprio a ser publicado pelo órgão 

regulador. Todavia, até dezembro de 2015, 
tal cronograma não havia sido publicado; 

• Aprovou, na ausência de uma revisão 
tarifária, a aplicação do Índice de Reajuste 
Tarifário (IRT) de 9,97%; e,

• Desenvolveu, ao longo do ano, um estudo 
que buscou analisar a eficiência da atual 
estrutura da tabela tarifária da empresa, 
no intuito de determinar o perfil de consu-
mo e a prática efetiva de tarifas. 

O marco legal e as exigências regulatórias são 
fundamentais para garantir a sustentabilidade 
e fortalecimento da empresa, frente às nuan-

ces relativas à estabilidade contratual com os 
municípios, assim como o equilíbrio econômico-
-financeiro dos sistemas operados pela Compa-
nhia. Levando-se em consideração a garantia 
da qualidade e da continuidade na prestação 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, compreende-
-se a importância de realizar fiscalizações que 
atestem a adequação e o pleno funcionamento 
dos serviços prestados e gerem relatórios que 
orientem possíveis ações corretivas a serem 
adotadas em cada situação.

Em 2015 foram fiscalizados pela AGERSA 
setenta municípios dentro da área de atuação 
da Embasa.
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Gráfico 11: Fiscalizações Agersa

O arcabouço legal para o Saneamento Bá-
sico, instituído a partir de 2007, impulsionou 
as empresas de prestação de serviço, como a 
Embasa, para o caminho da universalização 
do acesso, perseguindo a melhoria contínua em 
seus processos, como meio de superação dos 
desafios impostos face à grande defasagem de 
cobertura ora apresentada no cenário nacio-
nal. Para tanto, a empresa vem estabelecendo 
como marco, em seus ciclos de Planejamento 
Estratégico, a busca pela eficiência e sustenta-
bilidade econômica exigidas nas Leis 11.445/07 
(Federal) e 11.172/08 (Estadual), que versam e 
regulamentam essa prestação de serviço com 
segurança, qualidade e regularidade.

Para alcançar sua Visão a Embasa segue o 
princípio da melhoria contínua, a concepção de 
que esta não decorre de uma simples mudan-
ça, mas da padronização da eficiência e da 
disseminação e incorporação da excelência na 
rotina de trabalho, considerando os aspectos 
sociais, ambientais, culturais e econômicos. 
Dessa forma, vem perseguindo a melhoria na 
agilidade, confiabilidade e eficácia no atendi-
mento das solicitações, dos compromissos e das 
responsabilidades da empresa.

O Planejamento Estratégico estabelecido para 
o ciclo 2016-2019, realizado em 2015, esta-
beleceu indicadores para melhorar a gestão 
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na qualidade da prestação dos serviços, que 
deverão ser apresentados no próximo Relatório:

- Índice de Reclamações e Comunicações de 
Problemas

- Serviços Realizados nos Prazos

- Economias Atingidas por Intermitência

- Duração Média das Intermitências

Como estratégia de avaliação de performan-
ce, em relação ao tema Prestação de Serviço 
com Qualidade, a empresa realiza anual-
mente uma pesquisa de satisfação com seus 
públicos de interesse na busca do respeito aos 
direitos dos usuários e titulares.

5.2.2. íNDIcE DE SATISFAçãO DO uSuÁRIO

[G4-PR5] Em 2015, foi realizada uma Pes-
quisa de Imagem Institucional da Embasa e 
Opinião do Usuário, onde o Índice de Sa-

tisfação dos Usuários, assim como nos dois 
últimos anos em que a pesquisa foi realizada, 
manteve-se em 70% (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Índice de Satisfação do Usuário - Embasa

Em relação à sua imagem perante os usuários, 
a Embasa galgou o conceito regular. Ou seja, 
pouco mais da metade deles (53,1%) afirma que 
a imagem da empresa não é positiva e nem ne-
gativa. Vale ressaltar que as respostas positivas 
(33%) referentes à imagem da Embasa foram 

superiores às respostas negativas (14%). Os 
quesitos que obtiveram avaliações mais positivas 
foram qualidade da água (67%), contribuição 
para a melhoria da qualidade de vida do usu-
ário e contribuição para a saúde da população 
(61% de concordância para ambos) (Gráfico 02).
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Cerca de 53% do público considerou os servi-
ços de abastecimento de água como bons ou 
ótimos. O conceito regular foi atribuído por 35% 
dos entrevistados, enquanto 13% avaliou esse 

tipo de serviço como ruins ou péssimos. Compa-
rando-se com a pesquisa anterior, observa-se um 
discreto aumento da avaliação positiva (bom e 
ótimo) de 50% para 53%.

Grafico 13: Imagem Corporativa

Gráfico 14: Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados de Abastecimento de Água

Base: 9.079 entrevistas

Base: 9.086 entrevistas
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A avaliação da qualidade dos serviços de 
coleta e tratamento de esgoto obteve  média 
regular - 30,6%. Os conceitos ruins ou péssimos 
surgiram entre 34% dos entrevistados, enquanto 
que 35% consideraram os serviços de coleta e 
tratamento de esgoto, bons ou ótimos. 

Avaliando-se os serviços prestados pela Emba-
sa de uma maneira geral, dentre os que pos-
suem pontuações mais positivas tem-se os de 
abastecimento de água, a qualidade da água, 
os de leitura do medidor e entrega da conta. 
Entretanto, os serviços de coleta e tratamento 
de esgoto, correção dos vazamentos e extra-
vasamento do esgoto nas ruas foram consi-
derados regulares. O conjunto desses serviços 
obteve uma média regular.

Enumerando as principais fragilidades, encon-
tram-se a agilidade na prestação dos serviços (o 
tempo de resposta às solicitações dos usuários) 

e a finalização das intervenções nas ruas. A 
recomposição das vias continua sendo a princi-
pal crítica da população aos serviços executados 
pela empresa, seja para o conserto de vazamen-
to de água ou de extravasamento de esgotos.

No que tange à comunicação, os usuários que 
utilizam o telefone 08000155195 consideraram 
o serviço regular nos aspectos: tempo de espera 
para ser atendido e eficácia.

Diante dos principais pontos problemáticos en-
contrados na pesquisa, a empresa decidiu ela-
borar um plano de ação com iniciativas corpo-
rativas, envolvendo todas as diretorias, voltado 
à correção dos problemas. Os itens qualidade 
dos serviços, repavimentação e atendimento 
telefônico foram o foco do referido plano. Ape-
sar de ter sido elaborado de forma corporativa, 
as ações estão sendo acompanhadas por cada 
diretoria separadamente.

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

21,8%

12,6%

30,6% 30,2%

4,7%

Gráfico 15: Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados de Esgotamento

Base: 6.821 entrevistas

A próxima pesquisa está prevista para ser reali-
zada em 2017.  

No planejamento estratégico 2016-2019 está 

contido o indicador Satisfação dos Clientes 
Usuários. As metas previstas para o quadriênio 
foram: 70% para 2016, 72% para 2017, 74% 
para 2018 e 75% para 2019.
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6. DESEMpENHO AMBIENTAL

No cenário atual, o aumento da produção e do 
consumo desordenado acarretou um agrava-
mento dos impactos negativos ao meio am-
biente. Essa problemática leva à reflexão sobre 
a necessidade de inserção nas organizações de 
práticas ecoeficientes voltadas para a preserva-
ção ambiental. Neste capítulo, apresentaremos 

de forma sucinta a Gestão Ambiental da Emba-
sa, bem como a sua preocupação precípua com 
a Proteção de Mananciais e Nascentes, a Redu-
ção de Perdas de Água, a Inovação Tecnológica 
e a Gestão do Conhecimento. Essas iniciativas 
estão alterando a forma de produção da empre-
sa com vistas a soluções mais sustentáveis.

O papel da Embasa como prestadora de ser-
viço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário está pautado em sua Política de Sus-
tentabilidade, buscando satisfazer as necessida-
des do presente sem comprometer as gerações 
futuras. Desenvolve relações construtivas nas 
três dimensões da sustentabilidade: econômica, 
social e ambiental, estabelecendo relações éticas 
e transparentes com o público interno e externo, 
adotando uma postura social e ambientalmente 
responsável como parte de sua cultura de gestão 
empresarial. Nesse sentido, o pensamento de co-

responsabilidade pela sociedade e meio ambien-
te tem se tornado um diferencial competitivo, 
que vem agregando importante valor à nossa 
marca como empresa-cidadã.

Vinculada à Diretoria Técnica e de Planejamen-
to, a Embasa tem na sua estrutura organiza-
cional a Superintendência de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social e os departamentos de 
Gestão Ambiental, de Responsabilidade Social e 
de Gestão de Mananciais. Este último, embora 
relacionado à questão ambiental, foi criado com 

6.1 GESTÃO AMBIENTAL

o intuito de dar foco específico às demandas 
relacionadas aos mananciais. 

A Superintendência de Meio Ambiente e Res-
ponsabilidade Social - TM tem como objetivo 
planejar as ações estratégicas e táticas rela-
cionadas aos processos de gestão ambiental 
e responsabilidade e ação social. Em conjunto 
com seus departamentos atua no planejamento 
e implementação das diretrizes, instrumentos, 
procedimentos e padrões socioambientais e no 
que diz respeito à gestão dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, além da segurança 
das barragens. 
 
Vinculadas às Superintendências Operacionais 
e à Diretoria de Engenharia existem ainda 
Unidades e Coordenações Socioambientais, 
que têm a função de planejar e coordenar a 
execução das ações relativas aos temas socio-
ambientais, seguindo as diretrizes estabelecidas 
pela Superintendência de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social.

Em atendimento à Resolução CEPRAM nº 
2.933 de 22 de fevereiro de 2002, Lei Esta-
dual nº 12.377 de 28 de dezembro de 2011 e 
Decreto nº 14.024 de 06 de junho de 2012, 
a Embasa também mantém atuante, desde 
1998, a sua Comissão Técnica de Garantia 
Ambiental – CTGA. Atualmente a CTGA é 
constituída por técnicos e gestores que atuam 
formalmente nas diversas unidades organiza-
cionais relacionadas à gestão socioambiental 
da empresa, conferindo um caráter executivo, 
integrando as ações ambientais em curso e po-
tencializando a atuação das unidades organi-
zacionais mencionadas. Dessa forma, viabiliza-
-se um maior alinhamento de informações e 
procedimentos voltados às questões ambientais 
nas diversas diretorias, possibilitando um olhar 
mais focado ao autocontrole ambiental.

A CTGA conta com o apoio dos CGA - Comi-
tês de Gestão Ambiental - que são grupos de 
funcionários com o propósito de implementar 

e capilarizar a Política de Sustentabilidade nas 
Unidades Regionais, Escritórios Locais e Depar-
tamentos da empresa e são responsáveis por 
acompanhar os assuntos e ações relacionados 
ao meio ambiente.

A Embasa elabora anualmente os Relatórios 
de Desempenho Ambiental, Relatório Técnico 
de Garantia Ambiental - RTGA e Declaração 
de Carga Poluidora – DCP que são encaminha-
dos ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA.

Através da gestão ambiental, são estabeleci-
das orientações para atendimento à legislação 
ambiental, às demandas externas e melhoria 
contínua dos processos. Essas ações estão 
pautadas, principalmente, na melhoria da 
qualidade da água e dos efluentes tratados 
e no desenvolvimento de políticas e progra-
mas de educação ambiental. Para tanto, 
utiliza mecanismos para identificar, analisar 
e responder aos impactos advindos das suas 
atividades, que são acompanhados de forma 
sistemática por meio de indicadores. 

Com o objetivo de contribuir para a sustentabi-
lidade e proteção da biodiversidade, a Embasa 
participa ativamente em Conselhos Gestores de 
Unidades de Conservação e Comitês de Bacia 
Hidrográfica em todo o estado, em conso-
nância com o que preconiza a Lei Federal nº 
9985/2000, que estabelece o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação e a Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

A Embasa possui representantes em 21 Conse-
lhos Gestores de Unidades de Conservação do 
Estado: APA Baía de Camamú, APA Baía de 
Todos os Santos, APA Caminhos Ecológicos da 
Boa Esperança, APA Caraíva/Trancoso, APA 
Cobre e São Bartolomeu, APA Costa de Itaca-
ré/ erra Grande, Estação Ecológica Wenceslau 
Guimarães, APA Joanes /Ipitanga, APA Lagoa 
Encantada/Rio Almada, APA Rio Capivara 
e Lagoas de Guarajuba, APA Litoral Norte, 
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APA Mangue Seco APA Marimbus/Iraquara, 
Parque Estadual Serra do Conduru, Parque 
Metropolitano de Pituaçu, APA Santo Antônio, 
APA Serra Branca/Raso da Catarina, APA Ser-
ra do Ouro, APA Ilhas de Tinharé e Boipeba, 

APA Lago de Pedra do Cavalo e APA Pratigi.

Destacamos algumas ações socioambientais 
com participação das comunidades onde a 
empresa opera:

AÇÕES OBJETIVO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA 
O CONSUMO CONSCIENTE, BEM 

COMO A PRESERVAÇÃO DOS RECUR-
SOS NATURAIS.  

púBLIcO: ESTUDANTES E PROFES-
SORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E 
PARTICULARES, COMUNIDADES, 

EMPRESAS, COLABORADORES E SO-
CIEDADE DE UM MODO GERAL.

LOcALIDADE: BARREIRAS, CAMAÇARI, CAN-
DEIAS, CONDE, DÁRIO MEIRA, FEIRA DE 

SANTANA, INHAMBUPE, IPIAÚ, ITABERABA, JA-
GUAQUARA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PLANAL-
TINO, POJUCA, SALVADOR, SANTO ANTONIO 
DE JESUS, SENHOR DO BONFIM E VITÓRIA DA 

CONQUISTA.
TOTAL DE pARTIcIpANTES: 33.082

TOTAL DE AçõES: 109
AçõES DESENVOLVIDAS: DIÁLOGOS, PALES-

TRAS, VISITAS TÉCNICAS, REUNIÕES, OFICINAS, 
FEIRAS, MONTAGEM DE STANDS, CAMINHADAS, 
RODA DE CONVERSA, ExPOSIÇÃO DE MINI ETA 

E TEATRO DE 
FANTOCHES.

PROJETO DE RECOMPOSI-
ÇÃO DE MATAS CILIARES

RECOMPOR, A PARTIR DE AÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS, ÁREAS DA MATA 
CILIAR DO MANANCIAL UTILIZADO 
NO ABASTECIMENTO LOCAL, NO 

INTUITO DE GARANTIR A DISPONIBI-
LIDADE DA ÁGUA NA QUANTIDADE 

E QUALIDADE NECESSÁRIAS AO 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS.

LOcALIDADES: SANTA INÊS, ITAMARAJU, SANTO 
ANTONIO DE JESUS, CAETITÉ, RIO DO PIRES E 

CRAVOLÂNDIA
ÁREA REVITALIzADA: 113,3 HA

NúMERO DE MuDAS pLANTADAS: 124.750
TOTAL DE AçõES: 10

AçõES DESENVOLVIDAS: EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL (IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO), PLANTIO 
DE MUDAS, LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 

DO TIPO MACRÓFITA AQUÁTICA, PLANTIO E 
MANUTENÇÃO DE 

MATA CILIAR. 

DIA DO MEIO AMBIENTE

APROxIMAR A COMUNIDADE DE 
ENTORNO DA EMPRESA E FORTALE-

CER AS PARCERIAS COM O PODER 
PÚBLICO E DEMAIS INSTITUIÇÕES 

LOCAIS.

púBLIcO: ESTUDANTES E PROFES-
SORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E 
PARTICULARES, COMUNIDADES, 

COLABORADORES E SOCIEDADE DE 
UM MODO GERAL.

LOcALIDADES: BARREIRAS, CAETITÉ, CAMAÇARI, 
CANDEIAS, CONDE, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SAN-
TANA, GUARATINGA, IRECÊ, ITABERABA, ITAMA-
RAJU, JEQUIÉ, MUCURI, NOVA VIÇOSA, PAULO 
AFONSO, POÇOS, PORTO SEGURO, POSTO DA 
MATA, PRADO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO 
DE JESUS, SENHOR DO BONFIM, TEIxEIRA DE 

FREITAS E VITÓRIA DA CONQUISTA.
TOTAL DE pARTIcIpANTES: 54.036

TOTAL DE AçõES: 117
AçõES DESENVOLVIDAS: ATIVIDADES DE EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL, REUNIÕES, DIÁLOGOS, PEÇAS 
TEATRAIS, VISITAS, PALESTRAS, OFICINAS, CINE-
-FÓRUM,  APRESENTAÇÕES, RELATÓRIO FOTO-

GRÁFICO, CAMINHADAS, FEIRAS, PASSEIO CICLÍS-
TICO, DIÁLOGOS E MONTAGEM DE STANDS.

Quadro 22: Ações Ambientais 

[G4-EN3] Destaca-se ainda a eficiência ener-
gética como um dos indicadores apresentados 
pela Embasa para demonstrar o seu desem-
penho ambiental. 

A energia é um insumo essencial para operação 
dos serviços de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário. Os sistemas operacionais e 
equipamentos administrativos da Embasa utili-

ATIVIDADE 2013 2014 2015 EVOLUÇÃO %

ÁGUA – SAA 634.555 650.350 654.673 + 0,66
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 5.332 5.210 5.244 + 0,65

ESGOTO – SES 65.632 67.123 66.587 - 0,80

TOTAL 705.519 722.683 726.504 + 0,53

Quadro 23 – Consumo de Energia Renovável - Energia Elétrica (MWh)

Em consonância com a política de sustenta-
bilidade, a empresa vem adotando outras 
medidas que visam à redução dos consu-
mos, a exemplo dos prédios administrativos, 
onde são instaladas lâmpadas econômicas e 
equipamentos com selo PROCEL, em substi-
tuição aos antigos. Como projeto-piloto, está 
em avaliação a substituição do gás refri-
gerante dos aparelhos de ar condicionado, 
visando à redução do consumo energético. 
Os testes iniciaram em janeiro/2014 em 2 
(dois) equipamentos de 60.000 BTUs ins-
talados no Laboratório Central de Controle 
e Qualidade da Água, localizado na sede 
Bolandeira. Até o momento, verificou-se uma 
redução de 25% do consumo. 

No que concerne ao consumo de combustíveis 
fósseis, no Quadro 24, observa-se um cresci-
mento do consumo de combustíveis com taxas 
de 5,6%, entre 2013 e 2015, devido a um 
incremento na frota para atender à crescente 
demanda da empresa. Em 2014, a diminui-
ção do consumo de combustível deve-se a 
redução dos veículos. 

Nos equipamentos dos sistemas operados pela 
Embasa, apenas em caso de suspensão de 
energia elétrica ou em casos emergenciais, são 
utilizados combustível de fontes não renováveis 
(óleo diesel), todavia, com percentual significa-
tivamente menor ao da energia hidráulica. 

zam, como principal fonte na matriz energética, 
a energia elétrica adquirida pela concessionária 
local. Atualmente, os custos operacionais da 
energia elétrica assumem a segunda colocação 
no ranking de despesas da organização. Em 
2015, a Embasa gastou com energia elétrica 
R$220 milhões, resultado impactado pelo signi-
ficativo aumento das tarifas de energia. 

Como consequência da forte estiagem, as 
usinas térmicas têm substituído as usinas hidre-
létricas, gerando um aumento significativo nos 
custos de produção de energia. Para responder 
de uma forma mais dinâmica a esse acréscimo 
de custos, o governo brasileiro criou o sistema 
de Bandeiras Tarifárias, que entrou em vigor 
em 01 de janeiro de 2015. Além do Sistema de 
Bandeiras, as contas de energia elétrica sofre-
ram dois reajustes ao longo do ano. O primeiro 
acréscimo de 5,4% em fevereiro e abril e outro 

reajuste de 13% sobre o reajuste anterior.

Em 2015, a Embasa, de forma planejada, ex-
pandiu a rede de abrangência, tanto no sistema 
de distribuição de água tratada, quanto no 
sistema de esgotamento sanitário, preservando 
a excelência nos resultados de distribuição e 
atendimento aos usuários finais, fato que incre-
mentou o consumo de energia elétrica.
 
No quadro abaixo, verifica-se que o consumo 
de energia elétrica dos prédios administrativos 
representa apenas 0,7% do consumo total da 
empresa. Portanto, o aumento de 0,65% tem 
um impacto ínfimo de 0,0046% no total de 
despesas. Dessa forma, o foco das ações que 
buscam a eficientização energética está dire-
cionado para os sistemas de abastecimento de 
água, que representam mais 90% do consumo 
de energia da Companhia.
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Em seus veículos movidos à diesel, a Embasa 
utiliza o Agente Redutor Líquido de Óxidos de 
Nitrogênio - ARLA 32, com a finalidade de 
reduzir a emissão de poluentes. Esse fluido au-

tomotivo atua nos sistemas de exaustão como 
agente redutor, em 98%, das emissões de 
óxidos de nitrogênio (NOx), transformando-os 
em vapor d’água e nitrogênio.

COMBUSTÍVEIS 
POR REGIÃO

2013 2014 2015
QTD LITROS QTD LITROS QTD LITROS

SALVADOR E REGIÃO 
METROPOLITANA

1.534.326,60 705.225,50 1.209.064,90

ARLA 32  0 2.554,20
DIESEL COMUM 889.071,80 453.756,70 269.594,90

DIESEL S-10  1.645,00 333.822,80
ETANOL COMUM  0 690,2

GASOLINA COMUM 645.254,80 249.822,80 602.402,80
NORTE 498.085,30 217.860,70 693.217,60
ARLA 32  0 180,00

DIESEL COMUM 255.849,00 115.775,40 260.322,10
DIESEL S-10  897,00 146.704,90

ETANOL COMUM  0 428,90
GASOLINA COMUM 242.236,30 101.188,30 285.581,70

SUL 543.579,50 197.383,60 818.319,50
ARLA 32  6,00 775,20

DIESEL COMUM 288.310,40 101.813,50 329.537,40
DIESEL S-10  915,00 155.048,70

ETANOL COMUM  0 722,90
GASOLINA COMUM 255.269,10 94.649,10 332.235,30

TOTAL GERAL 2.575.991,40 1.120.469,80 2.720.602,00

Quadro 24 - Combustível Não Renovável - Consumo Interno por Região

[G4-EN6] Os recursos energéticos aparecem 
no processo de saneamento sob duas perspecti-
vas; como suprimento para sistemas de abas-
tecimento de água e como produto produzido 
utilizando recursos hídricos. Esta interdependên-
cia é fator preponderante para Embasa prio-
rizar ações de utilização eficiente da energia, 
reduzindo o consumo e aumentando a eficiên-
cia energética. Essa tem sido uma preocupação 
constante da empresa.

Com o desafio da universalização dos serviços, 
novos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário foram implantados ou 
ampliados aumentando, consequentemente, a 
demanda por energia elétrica. 

Com uma matriz energética focada em ener-
gia elétrica, o desafio é grande para enfrentar 

esse cenário adverso. A partir de diagnósticos e 
estudos, estão sendo propostas intervenções nos 
processos operacionais de produção/distribui-
ção de água e coleta/tratamento de esgotos, 
que vão desde a melhoria de distribuição, por 
meio do aproveitamento de cargas hidráulicas, 
até a substituição de equipamentos e/ou ele-
mentos como válvulas e instalação de inverso-
res de frequência, entre outros. Essas ações de 
melhoria são realizadas com projetos voltados 
para o uso racional dos insumos, de modo a 
gerar redução de consumo e de despesas com 
energia elétrica, promovendo assim maior con-
forto operacional. 

Dentre as ações que tem apresentado re-
sultados efetivos, citamos o monitoramento 
rotineiro dos consumos, que através do sistema 
informatizado de gestão de energia elétrica 

- “APOLO”, identifica, individualmente, para 
cada uma das 2.800 unidades consumidoras 
as variáveis de consumo, que controladas e 
otimizadas impactam diretamente na redução 
dos gastos com energia. 
Adotando continuamente medidas de melhoria 
na eficiência operacional dos equipamentos e 
sistemas, e com o monitoramento dos contratos 
de demanda firmados com a concessionária lo-

cal (Coelba), a empresa conseguiu reduzir, entre 
os anos de 2013 e 2015, o consumo específico 
em 0,57%, como apresentado no Quadro 23. 
 
Isto significa reduzir a relação entre o consumo 
de energia e o volume de água bombeada nas 
estações de tratamento. Refletindo o resultado 
de ações tanto para redução de consumo com 
no tempo de operação dos sistemas.

2013 2014 2015 EVOLUÇÃO %

0,876 0,874 0,869 - 0,57

Quadro 25 – Indicadores de Consumo Específico (KWh/m³)

O projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 
em parceria com a Companhia Elétrica do 
Estado da Bahia - Coelba e a Universidade 
Estadual de Feira de Santana - UEFS, cujo 
objetivo é determinar o grau de autosufici-
ência da estação de tratamento de esgoto 
Jacuípe II, no município de Feira de Santa-
na, visa estimar o potencial de produção de 
energia elétrica de estações de tratamento 

de esgoto do mesmo porte, viabilizando em 
outras unidades a autonomia energética, 
através da utilização do biogás gerado na 
própria estação. 

A alternativa de consumir energia no merca-
do livre também está em fase de avaliação 
pelo setor responsável pelas ações de eficien-
tização energética.

6.2 PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E NASCENTES

Presente em 88% dos municípios do estado 
da Bahia, o protagonismo da Embasa reflete-
-se também em sua ampla representação nos 
diversos fóruns do Sistema Estadual de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos - SEGRH4. A 
Embasa possui assento no plenário de todos os 
13 (treze) Comitês de Bacia Hidrográfica5  esta-
duais instituídos em sua área de atuação, além 
do Comitê de Bacia do Rio São Francisco6, no 
âmbito federal. A Embasa também possui re-
presentação no Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CONERH7.

 A Embasa participa de diversas Câmaras Téc-
nicas nas quais contribui com o aprimoramento 
da gestão de recursos hídricos no estado da 
Bahia em temas relevantes, como a elaboração 
dos Planos de Bacia Hidrográfica, o enquadra-
mento dos corpos hídricos e a implantação pro-
gressiva da cobrança pelo uso da água. Dessa 
forma, a Embasa busca ter uma ação corpo-
rativa que estimule a integração das 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.

4Disponível em: < http://www.seia.ba.gov.br/institucional/rg-os-colegiados>
5Disponível em: < http://www.inema.ba.gov.br/>
6Disponível em: < http://cbhsaofrancisco.org.br/>
7Disponível em: < http://www.seia.ba.gov.br/institucional/rg-os-colegiados>
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Figura 3: Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas

[G4-EN13] A Embasa é a principal executora 
da Política Estadual de Saneamento Básico. 
Compete à empresa a prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário em sua área de atuação, 
buscando a sustentabilidade ambiental, social 
e econômica.  Dessa forma, além de preo-
cupar-se com a excelência na prestação dos 
serviços de sua competência, a empresa busca 
cooperar com os órgãos públicos integrantes 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente - 
SISEMA e o Sistema Estadual de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos – SEGREH em 
relação a ações de preservação e recuperação 
de mananciais utilizados para o abastecimen-
to público. Dessa forma, mantém há muitos 
anos um eixo de atuação na recuperação de 
matas ciliares, investindo recursos próprios e 
prospectando outras fontes de financiamento 
para ações dessa natureza. 

Em 2015, a Embasa deu continuidade à recu-
peração da área de preservação permanente 
do reservatório do Rio da Dona, no município 

Foto 8 – Vegetação ciliar implantada no reservatório do Rio da Dona

[G4-EN11]  Palco da Batalha de Pirajá em 
2 de julho de 1823, um marco da luta pela 
Independência da Bahia, a bacia do Cobre 
é a mais importante bacia hidrográfica de 
Salvador, que drena para a Baía de Todos-
-os-Santos. Nesse local histórico, a Embasa 
mantém e fiscaliza uma área de 470 hectares 
que engloba a barragem do Cobre e suas 
redondezas, formada majoritariamente por 
remanescentes de Mata Atlântica em está-

gio médio e avançado de regeneração. Esse 
território está inserido na Área de Proteção 
Ambiental - APA Bacia do Cobre/São Barto-
lomeu e é limítrofe com o Parque Municipal 
São Bartolomeu. A barragem do Cobre não 
se encontra mais em operação, mas a vege-
tação protegida pela Embasa em seu entorno 
continua cumprindo um importante papel na 
manutenção da biodiversidade, regulação 
climática e proteção dos recursos hídricos.

de Santo Antônio de Jesus, totalizando 96 
hectares de mudas nativas de Mata Atlântica 
implantadas, beneficiando mais de 100 mil 
usuários que poderão contar com uma fonte de 
água mais protegida e de melhor qualidade. 

Para o trabalho de recomposição das matas cilia-
res, foram realizados plantios de espécies nativas 
da região, de modo a permitir uma melhor adap-
tação ao ambiente e potencializar a interação 
com a fauna local.  Além de espécies ameaçadas 
de extinção, foram também selecionadas espé-
cies frutíferas, com potencial de gerar futuramen-
te renda alternativa aos produtores rurais.

Neste programa, foram aplicadas técnicas de 
recomposição florestal baseada nos grupos 
ecológicos de espécies, que consiste na replica-
ção do modelo natural (utilizado pela própria 
natureza), onde espécies pioneiras fazem a 
primeira ocupação e colonizam a área degra-
dada, permitindo que, no segundo momento, 

surjam as espécies secundárias e clímax. 

O monitoramento e avaliação da eficiência 
dessa recuperação de matas ciliares são re-
alizados pelo corpo técnico de engenheiros 
agrônomos da Embasa. Em vistoria no final 
de 2015, foi constatado que algumas árvores 
plantadas pela Embasa já atingem mais de 
7 metros de altura e atraem pássaros e outros 
animais silvestres. 
 
A Embasa também mantém, desde 2002, um 
viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica 
na área da Estação de Tratamento de Água 
– ETA Principal, no município de Candeias, 
para plantio nos mananciais que abastecem a 
Região Metropolitana de Salvador. 

Em 2015, a Embasa realizou o pagamento de 
cerca de R$ 850.000,00 pelo uso da água 
do Rio São Francisco, que foram destinados a 
ações ambientais na bacia hidrográfica.
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O aspecto Redução de Perdas de Água está 
relacionado a impactos ambientais, associados 
ao consumo de água da organização e aos 
custos operacionais da empresa, que afetam a 
sua eficiência empresarial e, consequentemente, 
a qualidade de prestação de serviços e a sua 
capacidade de investimentos.

O uso eficiente da água, principal insumo da 
Embasa, é muito relevante, considerando o 
cenário de escassez de recursos hídricos, além 
da sua baixa disponibilidade em quantidade 
e qualidade adequadas. A perda elevada de 
água induz ao incremento do seu consumo, sem 
uma respectiva ampliação do atendimento ou 
melhoria do abastecimento, o que reduz a sua 
disponibilidade para outros usos e para a manu-
tenção dos ecossistemas.

É demandada continuamente, e perseguida 
pela Embasa, a melhoria na qualidade na pres-
tação dos serviços e ampliação do atendimento, 
o que requer, entre outros aspectos, o aumento 
da sua eficiência empresarial. Altos índices de 
perdas de água significam o aumento de consu-
mo e de despesas com outros insumos, como por 
exemplo a energia e produtos químicos, ou se 
reflete em um faturamento incompatível com os 
serviços efetivamente prestados, que interferem 
na capacidade de a organização de avançar no 
atingimento das suas metas.  

A empresa apoia-se na sua estrutura organi-
zacional e no seu sistema de gestão, baseado 
no modelo Balanced Score Card – BSC e no 

gerenciamento da rotina, para gerir os aspectos 
relevantes da organização.

Realizado em 2015, o planejamento estratégico 
da empresa para o período de 2016 a 2019, 
traz o objetivo: Reduzir as Perdas de Água Reais 
e Aparentes. A partir de então, tal objetivo será 
alcançado por meio da implantação de projetos 
estratégicos estruturados a partir da Política de 
Sustentabilidade e do Programa Corporativo de 
Redução e Controle de Perdas.

No Plano de gerenciamento da rotina atual, o 
aspecto perdas de água tem definidos alguns in-
dicadores - volumes e índices de águas não con-
tabilizadas (ANC) ou faturadas (ANF), índice de 
perdas na produção, tratamento e distribuição, 
índice de perdas por ligação, entre outros índices 
de verificação - com respectivas metas desdo-
bradas em todos os níveis da organização. O 
atigimento das metas é conduzido por planos de 
ação elaborados pelas unidades envolvidas no 
tema e sustentado pelo orçamento de custeio e 
investimento. O atingimento das metas e cum-
primento do planejamento é avaliado regular-
mente em todos os níveis da organização.

As Unidades Regionais são as responsáveis pela 
operacionalização das ações de redução e con-
trole de perdas, apoiadas pelas demais unidades 
funcionais de suporte da organização.
   
A operação dos sistemas de abastecimento de 
água se dá por meio de equipamentos e prá-
ticas que possibilitam a prestação do serviço 

6.3 REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

com o monitoramento e controle dos aspectos 
de qualidade e eficiência. São utilizados como 
ferramentas o cadastro da infraestrutura e dos 
clientes, medidores de vazão (instalados nas uni-
dades do sistema de abastecimento de água e 
nos ramais de abastecimento dos consumidores) 
e pressão, sistemas de informação como o Siste-
ma de Controle Operacional de Água e Esgoto 
e Sistema Comercial Integrado - SCI, instrumen-
tos de pesquisa de vazamentos não visíveis e 
de pesquisa de fraudes, válvulas de controle de 
pressão, entre outros, orientados por padrões de 
trabalho instituídos na organização.

As intervenções executadas pelas unidades Re-
gionais baseiam-se nas informações geradas a 
partir dos instrumentos anteriormente citados. 
As principais intervenções se dão em dois eixos 
principais: a redução das perdas aparentes e 

das perdas reais. Em se tratando do primeiro 
eixo, destacam-se as seguintes ações: amplia-
ção e melhoria da macromedição e pitome-
tria, implantação e melhoria do cadastro 
de consumidores, ampliação e melhorias do 
parque de hidrômetros e ações de combate 
às fraudes. Para a redução das perdas reais, 
destaca-se o combate ativo aos vazamentos, 
por meio de pesquisas de vazamentos não 
visíveis, a manutenção corretiva, com especial 
atenção para o tempo de execução de servi-
ços e combate ao retrabalho, o controle de 
pressões na rede e a adequação dos volumes 
distribuídos à demanda de água. 

Nos resultados apresentados no Quadro nº 26 
obeserva-se como se dá a evolução da organi-
zação na redução e controle de perdas de água 
e faturamento na distribuição.

MÊS/ANO

VOLUME 
DISPONIBILIZADO 

ANUAL
(M3)

VOLUME DE 
ÁGUAS NÃO CON-
TABILIZADAS - ANC 

( M3 /ANO )

ÍNDICE DE 
ÁGUAS NÃO 
CONTABILI-
ZADAS ANC 

(%)

VOLUME DE 
ÁGUAS NÃO 
FATURADAS 

- ANF 
 (M3/ANO)

ÍNDICE DE 
ÁGUAS NÃO 
FATURADAS 

- ANF (%) 
(AMD)

ÍNDICE DE 
PERDAS POR 

LIGAÇÃO – IPL 
(LITRO /DIA 
x LIG. FAT) 

(AMD)

LIGAÇÕES 
FATURADAS 

TOTAIS

ECONOMIAS 
FATURADAS 

TOTAIS

DEZ/1999 549.675.428 225.890.700 41,10 233.061.863 41,26 449,9 1.425.949 1.805.636

DEZ/2000 537.600.950 210.880.038 39,23 210.520.814 37,66 399,7 1.457.088 1.801.912

DEZ/2001 535.945.015 216.052.225 40,31 207.234.298 37,22 397,2 1.523.537 1.879.994

DEZ/2002 550.265.999 223.334.927 40,59 207.372.977 36,47 390,2 1.612.544 2.018.803

DEZ/2003 569.127.845 223.318.490 39,24 204.520.938 34,87 368,8 1.705.338 2.127.614

DEZ/2004 578.316.113 218.367.002 37,76 203.773.675 33,92 343,7 1.766.179 2.198.101

DEZ/2005 599.616.897 230.074.469 38,37 213.072.423 33,73 347,8 1.858.799 2.306.939

DEZ/2006 611.967.387 226.197.739 36,96 207.390.160 32,05 320,6 2.007.625 2.440.832

DEZ/2007 629.833.968 229.632.418 36,46 210.125.734 31,45 305,5 2.110.643 2.563.596

DEZ/2008 638.842.460 231.862.295 36,29 210.013.733 30,98 297,6 2.147.471 2.620.428

DEZ/2009 654.823.765 240.534.056 36,73 218.098.246 31,20 296,7 2.294.900 2.805.504

DEZ/2010 657.671.923 234.776.124 35,70 201.512.425 27,97 273,5 2.408.238 2.938.443

DEZ/2011 660.068.936 243.019.838 36,82 194.006.293 26,50 270,7 2.510.120 3.057.143

DEZ/2012 677.883.682 256.863.424 37,89 197.365.600 26,33 274,7 2.600.371 3.170.756

DEZ/2013 692.918.586 272.442.743 39,32 202.337.107 26,29 282,6 2.682.727 3.276.560

DEZ/2014 701.652.940 275.015.384 39,20 198.296.531 25,11 275,1 2.796.015 3.404.209

DEZ/2015 708.190.960 281.282.381 39,72 197.630.616 24,38 272,8 2.854.771 3.478.841

Quadro 26 – Volumes e indicadores de perdas 

Considerando-se o período de dados apresen-
tados no quadro (1999 a 2015), observam-se as 
seguintes taxas de variação para cada um dos 
parâmetros:

• Volume disponibilizado = 28,8%;
• Volume ANC = 24,5%;
• Índice ANC=-3,4%

• Volume ANF = -15,2%;
• Índice ANF = - 40,1%
• IPL= - 39,4%;
• Ligações = 100,2%;
• Economias = 92,7%.

Inicialmente deve-se esclarecer que o conceito 
de “economia”, terminologia adotada pela 

Foto 9 – Área mantida pela Embasa no interior da APA Bacia do Cobre, em Salvador
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Embasa e outros prestadores de serviço de 
saneamento, equivale ao de domicílio. Uma 
ligação, ou ramal de abastecimento, pode 
eventualmente atender a mais de um domicí-
lio, como acontece em unidades residenciais 
pluridomiciliares.

Percebe-se inicialmente um significativo incre-
mento no número de ligações e economias, 
que quase dobram no período, o que não é 
acompanhado proporcionalmente pelo volu-
me disponibilizado, que é o volume distribuído 
pelos sistemas de abastecimento de água. A 
correlação anteriormente descrita se traduz em 
uma redução importante no índice de Perdas 
por Ligação – IPL, mas que não alcança a 
meta acordada no AMD para 2015 que é de 
250 (litro/dia x lig. Fat.). Em se tratando do 
volume de água não faturada, percebe-se uma 
redução de volume, enquanto há o crescimen-
to do volume disponibilizado, o que se traduz 
numa redução significativa também do Índice 
de ANF, que atinge a meta do AMD de 25% 
em 2015. Observa-se uma variação pouco 
significativa no índice de águas não contabili-
zadas, em função de um crescimento em taxas 

de mesma magnitude dos volumes de ANC e 
volume disponibilizado.

[G4-EN8] A Embasa é a principal prestadora 
dos serviços de saneamento básico do estado 
da Bahia, onde o atendimento do abasteci-
mento humano com água tratada encontra-
-se inserido. Sua área de concessão abrange 
366 municípios incluindo, nessa extensão, uma 
região de disponibilidade hídrica por habitante 
extremamente crítica, a do semiárido. 

Esse processo de abastecimento perpassa pela 
captação de água bruta em diversos manan-
ciais, de superfície ou subterrâneos, e é realiza-
do mediante as outorgas de direito de uso da 
água concedidas pelos órgãos competentes. 
É importante registrar que o volume de água 
captado está crescendo gradativamente (vide 
quadro 27), cujo aumento é decorrente do 
cumprimento de metas de universalização do 
acesso, impostas pela Política de Saneamento 
Básico do Governo Federal e Estadual. Assim 
como, decorre de investimentos realizados pela 
Embasa na ampliação dos sistemas de abaste-
cimento e do crescimento vegetativo.

ANO

VOLUME DE ÁGUA BRUTA CAPTADO
VOLUME MANAN-

CIAL SUBTERRÂNEO 
(M3)

VOLUME MANAN-
CIAL SUPERFÍCIAL 

(M3)
VOLUME TOTAL (M3)

POPULAÇÃO ATEN-
DIDA
(HAB)

2013 75.641.873 643.209.608 718.851.481 10.005.316
2014 79.726.032 650.604.261 730.330.293 10.193.976
2015 84.641.145 680.528.736 765.169.881 10.309.464

Quadro 27: Volume de água captado x População atendida

Apesar de o Estado da Bahia ter vivido a pior 
seca dos últimos 60 anos, o volume de água 
captado vem crescendo para atender às deman-
das do Estado. As intervenções desenvolvidas 
pela Embasa mostram que das novas ligações 
de água executadas, desde o início do Progra-
ma Água para Todos, mais de 50% estão em 
municípios situados no semiárido baiano. Entre 
as ações desenvolvidas, destacam-se a amplia-
ção da produção e a integração de sistemas de 
abastecimento de água com disponibilidade 

hídrica, para atender aos sistemas que se encon-
travam em colapso, montagem de poços, além 
da expansão de novas ligações de água, atra-
vés da incorporação de novas localidades e de 
extensões de rede de distribuição.

Cada vez mais os especialistas em redução e 
controle de perdas de água defendem que um 
bom programa é aquele cujas ações possibili-
tam um processo de mudança cultural com a 
participação de empregados e com a difusão 

na comunidade. As ações sociais que visam ao 
combate das perdas utilizam os quatro eixos da 
mobilização social: organização, comunicação, 

educação e cultura, através de ferramentas de 
planejamento e a educação popular. A seguir 
temos o relato de suas ações.

PROJETO COM+ÁGUA

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

DESENVOLVER MECANISMO DE CONTROLE OPERA-
CIONAL E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ATRAVÉS DE 

INTERVENÇÕES FÍSICAS, PROMOVENDO O COMBATE 
ÀS PERDAS FÍSICAS E APARENTES DE ÁGUA ATRAVÉS DE 

UMA GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA.

PÚBLICO: COMUNIDADES, ALUNOS E PROFESSORES DE 
ESCOLAS PÚBLICAS.

LOCALIDADE: ILHÉUS, ITAMARAJU, IPIAÚ, VITÓRIA DA 
CONQUISTA.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 6.433
TOTAL DE AÇÕES: 24

AÇÕES: MOBILIZAÇÃO INTERNA E ExTERNA, REUNI-
ÕES INTERNAS E ExTERNAS, VISITAS DOMICILIARES 
E COMUNITÁRIAS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM 

ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ExIBIÇÃO DE 
VÍDEOS EDUCATIVOS SOBRE A ÁGUA, ATRAVÉS DE CINE 
COM+ÁGUA, CAMINHADA CICLO DE PALESTRAS NO DIA 

MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, PASSEIO CICLÍSTICO, 
PROJETO LIxO ZERO PRAIA DO SUL, DOMINGÃO DA 
CRIANÇA, ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATENDIMENTO 

SOCIAL ESPECIALIZADO E CICLO DE DIÁLOGOS.

PROJETO DE PERDAS

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

DESENVOLVER AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NAS COMU-
NIDADES DE BAIxA RENDA, VISANDO À REDUÇÃO DE 
PERDAS E O DESPERDÍCIO DE ÁGUA NAS COMUNIDA-

DES.

ESTIMULAR A DISCUSSÃO INTERNA COM COLABORA-
DORES SOBRE O COMBATE A PERDAS INTEGRANDO 

AÇÕES CONJUNTAS DE FORMA PARTICIPATIVA. 

PÚBLICO: COMUNIDADE EM GERAL.

LOCALIDADE: CAMAÇARI, FEIRA DE SANTANA, SALVA-
DOR.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 289
TOTAL DE AÇÕES: 9

AÇÕES: ATENDIMENTO COMERCIAL (NEGOCIAÇÃO DE 
DÉBITOS ATRAVÉS DA TARIFA SOCIAL, VAZAMENTOS, 
2ª VIA, MUDANÇA DE TITULARIDADE) E ExPLANAÇÃO 
DIALOGADA, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, VISITADAS 

INSTITUCIONAIS E DOMICILIARES, ELABORAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO.

Quadro 28: Projetos Sociais de Combate a Perdas

6.4 INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONHECIMENTO

Em 2014, objetivando implantar metodologias 
capazes de promover a inovação como um 
processo sistêmico, e alinhar a gestão da inova-
ção à estratégia da empresa, foi aplicado, junto 
aos gestores das diversas áreas, um questionário 
de autoavaliação, auferindo o grau de maturi-
dade da organização em relação a esse tema. 
Estruturado nas 6 (seis) dimensões da gestão da 
inovação: Método, Ambiente, Pessoas, Estraté-

gia, Liderança e Resultados, possibilitou, com 
base num perfil  gerado,  amadurecer e estrutu-
rar questões como: o planejamento da visão da 
inovação na empresa; o perfil desejado; o posi-
cionamento estratégico da inovação e a defini-
ção de  indicadores, objetivos e metas de P&D 
(Pesquisa e Desenvolvimento), além de ações 
voltadas à criação de um ambiente favorável à 
inovação na Embasa.
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Gráfico 16: Auto-avaliação Embasa

Considerando os pontos identificados no diag-
nóstico, foi estabelecido um modelo de gestão 
que tem como propósito tornar a inovação 
organizacional um processo baseado no conhe-
cimento e na diversidade de variáveis, entre as 
quais está incluída a tecnologia em si.  Nesse 

contexto, foi estruturado um plano de implemen-
tação organizado em 03 (três) eixos de atuação, 
que estabelece práticas e ferramentas de Gestão 
da Inovação para longo (ações até dezem-
bro/2019), médio (ações até março/2019) e 
curto prazo (ações até dezembro/2016).

EIXO 1 - ORgANIzAcIONAL (ambiente, estratégia, pessoas e liderança)

Ações para fomento a cultura da inovação, 
criação de ambiente inovador, valorização 
das pessoas, identificação antecipada das 

necessidades dos clientes internos e externos, 
identificação de oportunidades e gestão do 
conhecimento.

AÇÃO OBJETIVO PRAZO

EIxO 
– 01

PRÊMIO INOVAÇÃO
CRIAR E SISTEMATIZAR ESPAÇO DE CONTRIBUIÇÃO, 

VALORIZANDO AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DA 
INOVAÇÃO.

CURTO

COMUNIDADE DE BOAS 
PRÁTICAS 

COMPARTILHAR BOAS PRÁTICAS OPERACIONAIS, 
INTEGRAR OS PROFISSIONAIS; DISSEMINAR O CO-

NHECIMENTO E FOMENTAR A MEMÓRIA ORGANIZA-
CIONAL.

MÉDIO

GUIA DE ExPERTISES (IN-
TERNAS)

GERIR O CAPITAL INTELECTUAL E OS ATIVOS INTAN-
GÍVEIS, PROTEÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECI-
MENTO E DA TECNOLOGIA; GESTÃO DE COMPETÊN-

CIAS.

LONGO

PORTAL INOVAR (INTRA-
NET)

CANAL DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO. ENDOMA-
RKETING COMO FERRAMENTA DE GESTÃO.

MÉDIO

EVENTO TÉCNICO
TROCA DE INFORMAÇÕES; FOMENTO AO DESEN-
VOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SANEAMENTO, 

PRODUTOS E SERVIÇOS.
CURTO

MAPEAMENTO DOS 
PROCESSOS DE GESTÃO 
TECNOLÓGICA E INOVA-

ÇÃO

ESTRUTURAR, PADRONIZAR, APERFEIÇOAR E GERIR O 
PROCESSO ATRAVÉS DE INDICADORES MENSURÁVEIS. 

REGISTRAR E DISSEMINAR PROCEDIMENTOS.
LONGO

LEVANTAMENTO DAS 
NECESSIDADES DOS 
CLIENTES ExTERNOS

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, CON-
TRIBUINDO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO “SATIS-

FAÇÃO DO CLIENTE” E COM A SUSTENTABILIDADE DA 
EMPRESA.

LONGO

EIXO 2 - METODOLÓgIcO (método)

Ações de sistematização do processo de ge-
ração de inovação e atualização tecnológica 
dentro da empresa.

AÇÃO OBJETIVO PRAZO

EIxO 2

POLÍTICA DE INO-
VAÇÃO 

ESTABELECER DIRETRIZES E ESTRATÉGIA 
PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA INOVAÇÃO 

NA ORGANIZAÇÃO.
MÉDIO

PLANO DE ATUALI-
ZAÇÃO TECNOLÓ-

GICA 

ESTABELECER PRIORIDADES, CRITÉRIOS E 
METAS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS.
LONGO

BIBLIOTECA DIGI-
TAL (LINK PARA 

UCE)

DISPONIBILIZAR UM CENTRO DE DOCUMEN-
TAÇÃO TÉCNICA ATRAVÉS DE BIBLIOTECA 

DIGITAL; ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS 
FÍSICOS E ELETRÔNICOS; CAPTURA DE ACER-

VO TÉCNICO DOCUMENTAL RELEVANTE E 
MAPEAMENTO DO ACERVO PÚBLICO.

CURTO

REPOSITÓRIO TÉC-
NICO (LINK PARA 

UCE)

FOMENTAR A PESQUISA E DESENVOLVIMEN-
TO, VALORIZAR O CAPITAL INTELECTUAL, 

MAPEAR O CONHECIMENTO.
CURTO
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EIXO 3 - TEcNOLÓgIcO

Implementação de projetos-piloto e prospec-
ção tecnológica para atender às demandas de 

novas tecnologias da empresa, identificando 
oportunidades para a geração de valor.

AÇÃO OBJETIVO PRAZO

EIxO 3

CONVÊNIOS NAS 
ÁREAS DE INTE-

RESSE

SUPORTE TÉCNICO NOS PROJETOS DE PESQUISA, 
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO.

LONGO

REDES E PARCE-
RIAS

TROCA DE INFORMAÇÕES, METODOLOGIAS, TÉCNI-
CAS E ExPERTISES PARA PROMOVER A INOVAÇÃO NA 

ORGANIZAÇÃO.
LONGO

ESTRUTURAÇÃO E 
GERENCIAMENTO 
DO PORTFÓLIO DE 

P&D.

IMPLEMENTAR PROJETOS-PILOTO QUE SIRVAM DE 
REFERÊNCIA PARA INOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TEC-

NOLÓGICAS DOS PROCESSOS FINALISTICOS.
MÉDIO

INSTITUCIONA-
LIZAÇÃO DO NIT 

(NÚCLEO DE INO-
VAÇÃO TECNOLÓ-

GICA).

SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE ExPERTISES 
(INTERNOS) NOS PROCESSOS DE PROSPECÇÃO 
TECNOLÓGICAS E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS 

TECNOLOGIAS.

MÉDIO

Destacam-se as ações de prospecção tecnoló-
gicas realizadas através de projetos colabora-
tivos em parceria com as áreas operacionais, 
que atuam em pesquisa, desenvolvimento e 
prospecção de novas tecnologias e inovações 
capazes de modificar o desempenho dos 
processos finalísticos da Embasa, considerando 
a realidade institucional, as oportunidades de 
melhoria, os riscos e as possibilidades de suces-
so da prática.

O portfólio de projetos em andamento, 
instituído estrategicamente para o período de 

2015 a 2019, contempla análise de mercado, 
rotas tecnológicas disponíveis, competitividade 
e disponibilidade de recursos, alinhados às 
estratégias da empresa. 

Os produtos e tecnologias inseridos neste 
portfólio atendem imprescindivelmente aos 
requisitos de viabilidade técnica e econômica, 
tecnologia limpa e eficiência operacional e 
energética, considerando os distintos níveis de 
complexidade e ciclos de implementação de 
uma nova tecnologia e/ou melhoria/atualiza-
ção de outra já existente.

TEMA ESTRATÉGICO PROJETO SÍNTESE DO ESCOPO

DEGRADAÇÃO DOS CORPOS 
HÍDRICOS

REMEDIADOR AMBIENTAL

APLICAÇÃO DE REMEDIADOR QUÍMICO NA 
REPRESA DE JOANES I COMO MEDIDA CONTIN-

GENCIAL PARA REDUÇÃO DA EUTROFIZAÇÃO 
DO MANANCIAL. R$ 2,27 MILHÕES.

Quadro 29: Portifólio 2015 - 2019

VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

REUSO DO EFLUENTE 
SANITÁRIO NA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA: ETE - VITÓRIA DA 
CONQUISTA

TRANSFERIR A TECNOLOGIA DE REUSO DE 
ÁGUAS RESIDUÁRIAS DOMÉSTICAS EM PROJE-
TOS DE IRRIGAÇÃO DE DIFERENTES CULTURAS 

NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO BAIANO.

GERAÇÃO DE ENERGIA A 
PARTIR DO BIOGÁS - ETE 

FEIRA DE SANTANA

GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO BIOGÁS DE 
REATORES ANAERÓBICOS: JACUÍPE I - FEIRA DE 

SANTANA (PP - P&D - 001 - 2012 - 0 - COELBA/
EMBASA) - R$ 4,30 MILHÕES.

DESTINAÇÃO DE LODO DE 
ETAS

ADEQUAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LODO PRO-
DUZIDO NO TRATAMENTO DE ÁGUA - 

PROPOSTA EM ELABORAÇÃO.

ESCASSEZ DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

PROGRAMA DE REDUÇÃO E 
CONTROLE DE PERDAS.

REVISÃO, ATUALIZAÇÃO, APROVAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO 
E CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA E FATURA-

MENTO COM HORIZONTE DE 2016 A 2019 – 
EM ESTUDO.

AUMENTO DA CAPACIDADE 
DO RESERVATÓRIO COM 

SISTEMA FUSEGATE® - BAR-
RAGEM RIO TAPERA (ILHA DE 

ITAPARICA).

SISTEMA DE CONTROLE DE VERTEDORES 
MÓVEIS, COM CAPACIDADE DE AUMENTAR A 
CAPACIDADE DE RESERVA DAS BARRAGENS. 

R$ 2,87 MILHÕES.

6.4.1. gESTãO DO cONHEcIMENTO

Tendo como prioridade o desenvolvimento de seu 
capital humano, a Embasa vem desenvolvendo 
um modelo de gestão da educação corporativa 
que estabeleça um  equilíbrio entre as necessida-
des, valores e interesses entre todos os agentes 
intervenientes: sociedade, Governo/Estado, 
titulares, colaboradores, clientes e fornecedores. 
O objetivo dessas ações concentra-se na elabora-
ção de um projeto pedagógico para a educação 
corporativa e um programa de desenvolvimento 
individual desafiadores e que contribuam para 
a melhoria contínua da qualidade dos serviços 
prestados, na medida em que se busca sedi-
mentar uma cultura organizacional, em contexto 
ético/moral de compreensão coletiva dos papéis, 
responsabilidades, consequências das atitudes e 

comportamentos de todos os envolvidos.
Essa diretriz, enquanto intenção corresponsá-
vel, deve ser observada a partir do seu local 
de referência, mas, acima de tudo, contextua-
lizados em múltiplos cenários que lhes faculte 
uma visão ampliada da realidade, reduzindo 
a possibilidade de falha em seus processos de 
tomada de decisão, com redução de confli-
tos, eficácia na solução de problemas, análise 
de riscos e capacidade de negociação, todos 
alinhados e articulados para o alcance efetivo 
das metas e resultados acordados por todos os 
agentes intervenientes.

As ações de Gestão do Conhecimento condu-
zidas na Embasa focam na retenção do capi-
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tal intelectual e na produção e disseminação 
do conhecimento por meio da socialização 
e explicitação de conhecimentos diversos. As 
principais ferramentas utilizadas são as Pes-
quisas Acadêmicas, o Currículo Dinâmico e as 
Quintas Técnicas.

As Pesquisas Acadêmicas são realizadas dentro 
da Embasa, por alunos de cursos de graduação 
a doutorado de diversas instituições de Ensino, 
e que têm como foco alguma característica da 
empresa. As pesquisas podem ser realizadas por 
empregados da Embasa ou clientes externos, 
mediante solicitação formal. Após a conclusão 
da pesquisa, o pesquisador envia uma cópia 
digital do trabalho para a Universidade Corpo-
rativa de Embasa - UCE para disponibilização 
no Portal. A UCE utiliza as pesquisas como uma 
forma de retenção do conhecimento produzido 
no âmbito da empresa.

No ano de 2015, foram solicitadas quatro 
liberações de pesquisas acadêmicas, das quais 
três foram autorizadas e concluídas, tendo as 
cópias digitais sido entregues para serem carre-
gadas no portal.

Uma ferramenta utilizada na retenção do 
capital intelectual é o Currículo Dinâmico, que 
consiste em oferecer um local na intranet para 
os empregados registrarem seus cursos realiza-
dos, além de servir para que os gestores pos-
sam saber os conhecimentos e as competências 
de seus subordinados.

Outra ação/programa de gestão do conheci-
mento na Embasa é a Quinta Técnica, que é um 
programa destinado à integração e intercâmbio 
de tecnologias, práticas e ideias entre emprega-
dos e gestores, através da discussão de temas 
relacionados a áreas técnicas, operacionais e 
gerenciais. O evento ocorre por meio de deba-
tes, utilizando da metodologia mesa-redonda. 
Ao final do evento, a área solicitante deve cons-

truir um relatório propositivo com as soluções 
surgidas durante o debate e encaminhar uma 
cópia digital para UCE disponibilizar no portal. 
Não foram realizadas Quintas Técnicas no ano 
de 2015, no entanto a prospecção de temas 
está sendo retomada em 2016 e a ferramenta 
encontra-se à disposição das áreas para discus-
são de temas relevantes à organização.

[G4-LA9] Dentre os aspectos que contribuem 
para o atendimento a essa proposta, inicialmen-
te ressaltamos a Norma de Educação Corpo-
rativa que prevê a possibilidade de realização 
de cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto 
sensu) e cursos de idioma custeados, total ou 
parcialmente, pela empresa. Outras atividades 
de capacitação são oferecidas diretamente pela 
Universidade Corporativa da Embasa (UCE). 
Existem, na grade, cursos para todos os níveis da 
organização, em conformidade com as necessi-
dades específicas dos empregados. 

Com a criação do Plano de Desenvolvimento 
Individual do empregado (PDI), instrumento 
que identifica as oportunidades individuais de 
melhoria do profissional, tanto no aspecto com-
portamental, quanto no aspecto técnico, busca-
-se melhorar o atendimento das demandas de 
capacitação, em consonância com a identifi-
cação prévia das carências e a programação 
sistematizada dos eventos de treinamento. Esse 
instrumento é produto da Avaliação de Desem-
penho por Competência (ADC). 

Em 2015, como podemos observar no quadro 
abaixo, foram disponibilizadas 7.875 oportuni-
dades, totalizando 25,25 horas de treinamento 
por empregado, em diferentes áreas e sem 
distinção de gênero para participação, totali-
zando 0,98 horas de treinamento por empre-
gado total, em diferentes áreas e sem distinção 
de gênero para participação. O número de 
empregados treinados foi de 3.548, tendo 1,34 
horas de treinamento por empregado.

DESCRIÇÃO VALOR

TOTAL GERAL DE VAGAS/PARTICIPAÇÕES NOS DIVERSOS CURSOS (TV) REFERE-SE AO TOTAL DE 
VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS CURSOS REALIZADOS

7.875

TOTAL DE COLABORADORES DA EMPRESA (COE) TOTAL DE COLABORADORES EFETIVOS DA 
ORGANIZAÇÃO

4.878

TOTAL DE COLABORADORES DA EMPRESA TREINADOS (COT) 3.548
MÉDIA TOTAL DE VAGAS DISPONIBILIZADAS POR COLABORADOR (V/CO); 1,61

TOTAL DE HORAS AULA MINISTRADAS (HA) 4.757,50
MÉDIA DE HORAS AULA POR COLABORADOR (HA/COE) 0,98

MÉDIA DE HORAS AULA POR VAGA DISPONIBILIZADA (HA/V) 0,60
MÉDIA DE HORAS POR EMPREGADO TREINADO (HA/COT) 1,34

Quadro 30: Indicadores de Educação Corporativa

Quadro 31 – Dados de treinamento 2015 Região RMS

Quadro 32 – Dados de treinamento 2015 Região Norte

A seguir as vagas por categoria funcional, 
gênero e região; Colaborador por categoria, 

gênero e região; e, Média de Horas-aula por 
categoria, gênero e região.

NÍVEL 
CAPITAL E RMS

MASCULINO FEMININO
TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR

VAGAS DISPONIBILIZA-
DAS TOTAIS

4308 1683
371 3131 806 107 943 633

MÉDIA DO TOTAL DE 
COLABORADORES POR 

CATEGORIA (CO/CA)
230,40 1944,72 500,60 66,46 585,70 393,20

MÉDIA DE HORAS-AULA 
POR GÊNERO E 

CATEGORIA 
(CCAGR/(V/CO))*(HA/CO)

225,83 1.905,83 490,61 65,13 574 385,30

SUBTOTAIS POR GÊNERO 2.622,27 1.024,43
SUBTOTAIS POR REGIÃO 3.646,70

NÍVEL 
NORTE

MASCULINO FEMININO
TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR

VAGAS DISPONIBILIZA-
DAS TOTAIS

672 282
219 288 165 55 168 59

MÉDIA DO TOTAL DE 
COLABORADORES POR 

CATEGORIA (CO/CA)
136,00 178,90 102,50 34,16 104,40 36,65

MÉDIA DE HORAS AULA 
POR GÊNERO E 

CATEGORIA 
(CCAGR/(V/CO))*(HA/CO)

133,30 175,30 100,43 33,48 102,26 35,91

SUBTOTAIS POR GÊNERO 409,03 171,65
SUBTOTAIS POR REGIÃO 580,68
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Quadro 33 – Dados de treinamento 2015 Região Sul

NÍVEL 
SUL

MASCULINO FEMININO
TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR TÉCNICO N MÉDIO N SUPERIOR

VAGAS DISPONIBILIZA-
DAS TOTAIS

649 281
127 418 104 29 205 47

MÉDIA DO TOTAL DE 
COLABORADORES POR 

CATEGORIA (CO/CA)
78,88 259,60 64,60 18,01 127,30 29,19

MÉDIA DE HORAS AULA 
POR GÊNERO E 

CATEGORIA 
(CCAGR/(V/CO))*(HA/CO)

77,30 254,43 63,30 17,65 124,78 28,61

SUB TOTAIS POR GÊNERO 395,03 171,04
SUB TOTAIS POR REGIÃO 566,07

A composição dos quantitativos apresentados 
foi deduzida a partir de médias das relações 
entre vagas disponibilizadas, colaboradores 

e horas-aula. Outras informações a respeito 
da Gestão de Recursos Humanos constam no 
capítulo a seguir.
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7. gESTãO SOcIAL

Na perspectiva da gestão sustentável é impres-
cindível criar uma cultura para a sustentabili-
dade através de uma visão clara, promovendo 
a liderança e pensamento sistêmico de longo 
prazo com a gestão de Recursos Humanos e a 
cultura da empresa caminhando lado a lado 
para a sua efetividade. Além de uma boa ges-

tão de pessoas, uma empresa engajada deve ter 
a preocupação de melhorar a comunicação com 
a sociedade e, principalmente, praticar ações de 
engajamento com a comunidade impactada. 
Esse capítulo faz uma análise das ações com 
esses dois públicos de interesse para Embasa: 
recursos humanos e comunidade.

O termo “Recursos Humanos” pode ser enten-
dido como o conjunto dos empregados ou dos 
colaboradores de uma “organização”. A Gestão 
de Recursos Humanos na Embasa possui a 
função de atrair, desenvolver, aplicar e reter os 
colaboradores talentosos para a organização.

[G4-LA12] Com relação à alta gestão da Em-
basa, a maior parte é composta por pessoas 
que estão na faixa etária entre 40 e 50 anos. 

Em se tratando de gênero, na alta direção, 
das suas sete diretorias, cinco são ocupadas 
por profissionais do sexo masculino e duas pelo 
sexo feminino, já o colegiado, responsável por 
deliberações e decisões estratégicas da empre-
sa, o Conselho de Administração, é composto 
exclusivamente por pessoas do sexo masculino. 
Ressaltamos que na escolha da composição do 
referido Conselho não foi levado em conta o 
gênero do profissional.

7.1 GESTÃO DE PESSOAS

INDICADOR
GÊNERO

MASCULINO MASCULINO

FAIxA ETÁRIA ENTRE 30 E 50 ANOS 6 1

FAIxA ETÁRIA ACIMA DE 50 ANOS 6 1

DIRETORIA ExECUTIVA (DIREx) 5 2

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 7 0

GESTORES

CARGOS MASCULINO FEMININO TOTAL

ANALISTA 228 107 335

TÉCNICO 60 22 82

NÍVEL MÉDIO 223 77 300

SUBTOTAL 511 206 717

Quadro 34: Composição do Conselho de Administração e Direx 

Quadro 35: Distribuição dos Gestores por Cargos em 2015

Nesse contexto, observa-se que a maioria 
também é do sexo masculino (71%). Em todas as 
categorias funcionais existentes na empresa, só 
29% destes cargos são ocupados por mulheres. 

Vale ressaltar ainda que, a forma de contrata-
ção da Embasa é por meio de concurso público, 
não existindo assim a possibilidade de privilegiar 
um ou outro gênero.

ETNIA/GÊNERO MASCULINO FEMININO TOTAL

BRANCA 724 317 1.041

NEGROS E PARDOS 2.404 838 3.242

AMARELA 30 16 46

INDÍGENA 18 8 26

NÃO DECLARADOS 394 129 523

TOTAL 3.570 1.308 4.878

Quadro 36: Distribuição dos empregados por Gênero e Etnia

Analisando o Quadro 36 acima, podemos 
observar uma predominância de pessoas que se 
autodenominam como negras e pardas, tanto do 
sexo masculino como feminino. A Embasa tem 
1,16% de pessoas com deficiência em seu quadro 
funcional, sendo 45 homens e 12 mulheres.

Além de seus funcionários próprios, a empresa 
conta com estagiários e jovens aprendizes, que 
fazem parte de um programa de inclusão de 
jovens no mercado de trabalho. Apresentamos 
a seguir algumas das estratégias utilizadas na 
gestão de recursos humanos.



82 83

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 EMBASA 

7.1.1. SELEçãO E cARREIRA

A Bahia registrou a maior taxa de desempre-
go no Brasil no segundo semestre de 2015, 
chegando ao índice de 12,7%, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Mas, apesar desse cenário, a Embasa vem 
contratando e ampliando o seu quadro des-
de 2004, e desde e não foram abertas 960 
vagas. O ano de 2010 representa a maior 
ampliação de quadro, com 2.583 vagas, e 
ainda em 2015, a menor com apenas 9 vagas, 
para recomposição da área de segurança do 
trabalho em função da aposentaria dos antigos 
profissionais. O ingresso para cada função se 
dá somente através de aprovação em concurso 
público, em consonância com o Art. 37, inciso II, 
da Constituição Federal de 1988.

O Programa de Estágio obedece às exigências 
da Lei de Estágio nº 11788, de 25 de setembro 
de 2008, do Termo de Ajustamento de Con-
duta, firmado entre a Embasa e o Ministério 
Público do Trabalho e de Norma Interna em 
vigor, principalmente, quanto à formação do 
orientador, que deve ser compatível com a do 
estagiário, além da adequação das atividades 
propostas. Para o ano de 2015 foram dimensio-
nadas 168 vagas de estágio, sendo que, destas, 
152 vagas foram preenchidas. 

Existem na Embasa duas modalidades do 
Programa Jovem Aprendiz: a Administrativa e a 
Operacional, com jovens atuando nas unidades 

da capital e do interior. Foram ofertadas, ao 
todo, 268 vagas, sendo 168 na capital e 100 no 
interior e contratados, em 2015,  251 jovens.

[G4-LA11] O Plano de Cargos, Salários e Car-
reira da Embasa (PCSC) consiste em possíveis 
sequências de cargos que um profissional pode 
ocupar, onde se define os critérios, competências 
e formação necessárias para que o colaborador 
cresça dentro da organização. Tendo em vista o 
desenvolvimento humano e sua responsabilidade 
em gerir a carreira dos empregados, 100% dos 
técnicos, analistas nível superior e empregados 
de nível médio são submetidos à avaliação de 
desempenho. Nela a progressão na função, pro-
gresso do empregado dentro do mesmo grade/
nível, mediante a mudança de faixa salarial, 
ocorre a cada 2 (dois) anos, alternadamente, por 
antiguidade e por mérito.

Em outubro/15, foi realizado o 2º ciclo da Ava-
liação de Desempenho por Competência, com o 
objetivo de diagnosticar, analisar e proporcionar 
melhorias no desempenho individual e coletivo 
dos empregados, além de estimular a cultura do 
feedback, possibilitando uma maior interação 
entre gestor (avaliador) e empregado (avaliado). 
Participaram do processo 4.371 empregados e o 
resultado da avaliação será considerado para a 
promoção por mérito em 2018. 

Foram revisadas a trilha de carreira e o quadro e 
validados pelo Conselho de Administração para 
implantação em 2016. 

7.1.2. BENEFícIOS

[G4-LA2, G4-LA13, G4-EC3] A Embasa reconhe-
ce que seu maior patrimônio é o seu capital intelec-
tual. No tocante a salário e remuneração, não há 
nenhuma diferença entre gêneros. Nesse sentido, 
os benefícios oferecidos a todos os funcionários de 
tempo integral são meio de retenção e valorização 

desse capital. Dentre estes destacamos:

a) Programa de Participação nos resultados 
(PPr) - este benefício funciona como um bônus, 
que é ofertado pelo empregado e negociado com 
uma comissão de trabalhadores da empresa por 

meio de Acordo Coletivo. O PPR de 2015 cor-
respondeu a R$ 24.890.000,00 (vinte e quatro 
milhões, oitocentos e noventa mil reais), cuja distri-
buição se deu de duas formas, a linear no valor de 
R$642,00 por funcionário e a parcela proporcio-
nal à remuneração, representada pelo produto do 
percentual de alcance do resultado da unidade 
(cumprimento de metas operacionais), do índice 
de proporcionalidade e da base de cálculo. 

b) Previdência Privada através da Fundação 
de Assistência Social e Seguridade da Embasa 
(Fabasa) que 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 é uma Entidade multipatrocinada, 
tendo a Embasa como patrocinadora principal e 
a própria Fabasa na qualidade de única pa-
trocinadora, 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. 

A Entidade administra 3 (três) planos, sendo 1 
(um) Plano de Benefícios Previdenciários (Benefício 
Definido), 1 Plano de Benefícios Previdenciário 
Misto (Contribuição Definida) e 1 (um) Plano de 
Gestão Administrativo, doravante denominados 
Planos BD, CD e PGA, respectivamente.

O Plano BD é aquele em que o benefício 
complementar é estabelecido no momento da 
adesão do participante, com base em valores 
prefixados ou em fórmulas de cálculo previstas 
em regulamento. Assim, para propiciar o be-
nefício acordado, o plano recolhe contribuições 
que podem variar no curso do tempo. As princi-
pais características são: mutualismo - avaliação 
dos riscos em função da coletividade, gerando 
solidariedade entre os participantes; conta 
coletiva; incógnita quanto à contribuição neces-
sária; benefícios independem das variações das 
reservas; e os “superávits” ou “déficits” do plano 
são de responsabilidade do patrocinador e dos 
participantes. 

O Plano BD foi instituído quando da sua consti-
tuição e fechado a novas adesões. A quantidade 
de participantes desse plano, em 31/12/2015, é 
de 178 (cento e setenta e oito), sendo 16 (dezesseis) 
ativos, 1 (um) autopatrocinado, 128 (cento e vinte 
e oito) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. 
A contribuição normal do participante do Plano 
BD segue os seguintes parâmetros:

SALÁRIO BASE + ANUÊNIO ETNIA/GÊNERO ETNIA/GÊNERO

(R$) ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR (R$)

0 A 4.663,75 ISENTO 0,00

4.663,76 A 6.995,63 9,82 457,98

6.995,64 A 9.327,50 16,17 902,20

9.327,51 A 11.659,38 19,64 1.225,87

11.659,39 A 13.991,25 23,10 1.629,28

Quadro 37: Contribuição normal do participante do Plano BD

Já 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, 

inscritos no Plano BD.

No que diz respeito à evolução do ativo/passivo 
do Plano BD, baseada na carteira de investi-
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mentos ótima, sugerida pelo estudo de ALM 
(Asset Liability Management), verifica-se que a 
formação de ativo é crescente no longo prazo.

O Plano CD é a modalidade em que o valor do 
benefício complementar é estabelecido apenas 
no momento da sua concessão, com base no 
saldo acumulado resultante das contribuições 
vertidas ao plano e da rentabilidade das apli-
cações durante a fase contributiva. Como o 
benefício não é definido, as contribuições não 
necessariamente precisam ser revistas. O valor 
do benefício, portanto, é proporcional ao saldo 
existente na data de concessão. As principais 
características deste plano são: individualista, 
incógnita quanto ao valor do benefício, conta 
individual, benefício em função das reservas e, 
não há superávits nem déficits.

O Plano CD, em 31/12/2015, possuía 4.690 
(quatro mil, seiscentos e noventa) participan-
tes, sendo 4.180 (quatro mil, cento e oitenta) 
ativos, 59 (cinquenta e nove) autopatrocinados, 
1 (um) em benefício diferido, 447 (quatrocentos 
e quarenta e sete) aposentados e 3 (três) em 
benefício parcelado.

O participante ativo ou ativo-especial, exce-
to aquele que tenha optado pelo benefício 
proporcional diferido, efetua uma contribuição 
básica mensal, de caráter obrigatório para o 
Plano CD, cujo valor será resultante da apli-
cação do percentual de 50% (cinquenta por 
cento) ou 70% (setenta por cento) ou 100% 
(cem por cento) sobre o somatório dos valores 
de contribuição referentes às parcelas do salá-
rio participação, apuradas conforme a seguir: 
2% sobre a parcela do salário de participa-
ção, inferior ou igual a 10 (dez) Unidades de 
Referência da Fabasa; e 9% sobre a parcela 
do salário de participação superior a 10 (dez) 
Unidades de Referência da Fabasa. Sendo 
que a Embasa efetua uma contribuição básica 
mensal, cujo valor equivalerá àquele da contri-
buição básica mensal, de caráter obrigatório, 
efetuada pelo participante.

c) Assistência médica e odontológica - A Emba-
sa manterá assistência médica através dos planos 
de saúde e odontológico para os empregados 
que a eles aderirem. Os empregados participarão 
do custeio do plano de saúde e odontológico de 
acordo com os seguintes valores per capita:

FAIxA SALARIAL PLANO DE SAÚDE (R$) PLANO ODONTOLÓGICO (R$)

JOVEM APRENDIZ 11,05 0,00

ATÉ R$1.324,97 30,01 0,38

DE R$1.324,98 A R$2.485,72 39,76 0,70

DE R$2.485,73 A R$3.729,20 46,37 1,08

DE R$3.729,21 A R$ 4.972,68 50,38 1,41

A PARTIR DE R$4.972,69 54,17 1,73

Quadro 38: Valores por faixa salarial

d) Auxílio por filho com deficiência – Será 
concedido ao empregado por filho natural, 
adotivo ou sob guarda judicial, com algum tipo 
de deficiência incapacitante, o auxílio mensal de 
R$1.268,00.

e) Auxílio creche – Será pago mensalmente o 
valor de R$700,00, por filho, natural, adotivo 
ou ainda aqueles sob guarda, de até 6 anos e 11 
meses, limitado  a três filhos, a partir da solicita-

ção ao setor responsável.

f) Auxílio Funeral – Será concedido a um mem-
bro da família, com grau de parentesco até 
segundo grau, o valor R$5.500,00, para arcar 
com as despesas do funeral do empregado.

g) vale Alimentação - Será fornecido mensal-
mente a todos os empregados o valor de R$ 
643,72.

h) gratificação de férias o empregado(a), quando 
do gozo efetivo de férias, receberá o valor corres-
pondente a 60% da sua remuneração.

i) Auxílio material Escolar – Será concedido o 
valor de R$190,00 aos empregados alcançados 
pelo benefício de auxílio educação. O benefício 
será pago em parcela única, no mês de março, 
desde que comprovada a matrícula do depen-
dente em estabelecimento de ensino regular.

j) Auxílio Educação – Será pago ao empregado 
o valor de R$220,00, mensalmente, por filho ou 
tutelado estudante com idade entre 7 e 17 anos, 11 
meses e 29 dias, limitado a três filhos, a partir do 
requerimento do benefício ao setor responsável.

k) Bônus Junino e Natalino – A Embasa conce-

derá aos seus empregados, nos meses de junho e 
dezembro, um crédito no valor de R$130,00, a 
título de bônus junino e natalino, respectivamente.
Alguns benefícios alcançam a todos, independen-
temente da jornada de trabalho, como auxílio 
alimentação, anuênio, bônus junino e natalino. 
Outros benefícios são concedidos apenas para os 
trabalhadores que atendam aos requisitos estabe-
lecidos, tais como auxílio educação, auxílio creche, 
auxílio material escolar, auxílio por filho com 
deficiência e a gratificação de motorista usuário. 
Existem também os benefícios concedidos direta-
mente pela Embasa, indepentemente de previsão 
em acordos sindicais, inclui concessão de bolsas de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu, bolsas 
para cursos de idioma, flexibilização de horário 
de trabalho, participação em grupos recreativos 
(artes cênicas e canto coral), dentre outros.

7.2 SAúDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

O Brasil tem 4,9 milhões de acidentes por ano, 
segundo a Pesquisa Nacional de Saúde/2013. 
Diante desse cenário, a Embasa resolveu traba-
lhar para que os valores de saúde e segurança 
no trabalho se impregnem no DNA corporativo. 
Uma nova cultura empresarial, permeada pela 
proteção da vida humana, o zelo pela saúde e 
segurança do trabalhador, pela observância das 
normas de proteção à saúde do trabalhador, in-
dependentemente da atividade desempenhada 
envolver ou não riscos a saúde do trabalhador, 
tornou-se mola fundamental de gestão desde o 
primeiro trimestre de 2015.

A Embasa possui um Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Tra-
balho (SESMT), composto por Engenheiros de 
Segurança do Trabalho, Médicos do Trabalho, 
Enfermeiro do Trabalho, Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho e Técnicos de Enfermagem do 
Trabalho, num total de 43 profissionais. Devido 
às características de atuação no Estado da 
Bahia, com grandes distâncias entre as unidades 
organizacionais a empresa possui (1) um Técnico 

de Segurança em cada Unidade Regional, que 
está administrativamente subordinado à Unida-
de e sob a orientação técnica dos Engenheiros 
de Segurança do Trabalho que ficam lotados 
em Salvador. No ano de 2015 foram realizadas 
varias ações na área de Saúde e Segurança do 
Trabalho, tais como:

• implantação e divulgação do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
identificando, avaliando e controlando os ris-
cos (Físicos, Químicos e Biológicos ) existentes 
no ambiente de trabalho;

• elaboração do Manual de Saúde e Segu-
rança do Trabalho, com as diretrizes, respon-
sabilidades e procedimentos;

• implantação e divulgação do Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO), com o objetivo de manter e pro-
mover a saúde dos trabalhadores;

• realização de Laudo Técnico das Condições 
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Ambientais de Trabalho (LTCAT), documento 
estabelecido pelo art nº 58 da Lei n° 8213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os 
planos de beneficio da previdência social, 
que tem o objetivo de identificar a exposição 
aos agentes físicos, químicos e biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde 
ou à integridade física do trabalhador, para 
fins de concessão da aposentadoria especial;

• definição do escopo, público-alvo, periodici-
dade e requisitos básicos dos treinamentos da 
área de Segurança do Trabalho para aten-
dimento às Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

• implementação e implantação dos indica-
dores de Segurança do Trabalho (taxa de 
frequência e taxa de gravidade) por Direto-
ria, visando planejar com mais objetividade 
as ações a serem tomadas e estabelecendo 
prioridades;

• implementação dos Diálogos Semanais de 
Segurança (DSS), que consiste em bre-
ves reuniões semanais da chefia imediata 
com seus subordinados, antes do início das 
atividades, quando devem ser abordados 
diversos temas relacionados a segurança do 
trabalho, visando conscientizar os funcioná-
rios na cultura prevencionista;

• especificação e aquisição de vários equi-
pamentos para realização de trabalho em 
espaço confinado, visando manter a inte-
gridade física do trabalhador e atender às 
Normas Regulamentadoras;

• inserção, no Sistema de Gestão ERP/
SAP, de um espaço específico, para lança-
mento das informações de Saúde e Segu-
rança do Trabalho, possibilitando assim um 
monitoramento sistematizado e contínuo 
desses dados;

• organização das eleições da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A 
empresa atualmente possui 30 CIPAs, num 
quantitativo de 352 Cipistas, onde por acordo 
coletivo todos são eleitos, não há o represen-
tante do empregador;

A Embasa possui um departamento especifico 
para realizar as ações de saúde e segurança, 
contando com Engenheiros de Segurança, 
Médicos do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, 
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnicos 
de Segurança do Trabalho; 

[G4-LA6] Tais cuidados têm resultado refletido 
nos indicadores que aferem as lesões ocorridas, 
doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteís-
mo, conforme se denota no quadro 39.

TIPOS DE ACIDENTES EMBASA DT DP DM DI DG DF DE

ACIDENTES TÍPICOS 41 1 0 8 31 1 0 0

DOENÇAS OCUPACIONAIS 3 1 0 0 1 0 1 0

TAxA DE FREQUÊNCIA DE 
ACIDENTES

4,49 5,02 0,00 3,02 7,07 1,36 1,18 0,00

TAxA DE GRAVIDADE 35 301 0 17 32 41 12 0

Quadro 39: Estatística de Acidentes por Diretoria em 2015

A Taxa de Frequência permite verificar o nº de 
acidentes, levando em consideração o número 
de horas de exposição ao risco. Essa taxa é 
usualmente utilizada na gestão da saúde e 
segurança do trabalho, fazendo com que as 
empresas possam planejar com mais objetivi-
dade as ações a serem tomadas, e também 
estabelecer prioridades.

A Taxa de Gravidade, por sua via, permite 
verificar o número de dias perdidos decorrentes 
de afastamentos provocados por acidentes do 
trabalho. Parte-se do pressuposto de que, quan-
to maior o número de dias perdidos, maior é a 
gravidade do acidente. Esse índice é usualmente 
utilizado na gestão da saúde e segurança do tra-

balho, fazendo com que das empresas possam 
planejar com mais objetividade as ações a serem 
tomadas, e também estabelecer prioridades. 
Em ambas as taxas exclui-se o acidente de 
trajeto do cálculo usual das taxas de frequên-
cia e de gravidade, e o número de acidentes 
é baseado nas CATs registradas e devida-
mente enviadas pelas Unidades da Embasa 
para a área de Segurança do Trabalho de 
acordo com o disposto na NBR-14280-Ca-
dastro de Acidentes do Trabalho-Procedimen-
tos e Classificação.

A taxa de absenteísmo foi organizada por 
gênero, pela capital e Região Metropolitana, e 
interior, conforme quadro abaixo:

TAxA DE 
ABSENTEÍSMO

CAPITAL E RMS INTERIOR

GÊNERO

MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO

41 163 124 19

Quadro 40: Taxa de Absenteísmo por Região - 2015

7.3. COMUNIDADE

A atuação da Embasa com as comunidades 
em sua área de abrangência apoia-se no 
capital social como instrumento de articulação 
do desenvolvimento humano e nos princípios 
norteadores da equidade, da gestão partici-
pativa e do controle social, instituídos, a partir 
de 2007, pela Política de Saneamento Básico, 
principalmente, no que tange às áreas de vul-
nerabilidade social. 

Para tanto, assume nos processos e procedi-

mentos de concessão do acesso aos seus servi-
ços estabelecer com essas comunidades uma 
relação mais adequada e coerente, a partir de 
uma análise que se fundamenta na respon-
sabilidade pública de enfrentar a questão da 
pobreza e a necessidade de enxergá-la sob 
uma ótica local e sustentável.

Desta forma, o envolvimento da Embasa com 
a comunidade ocorre em vários níveis, vejamos 
alguns exemplos de sua atuação:
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SISTEMAS CRÍTICOS

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

- POSSIBILITAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PACTUADAS COM A 
SOCIEDADE CAPAZES DE MINIMIZAR EVENTUAIS CARÊN-

CIAS DO SERVIÇO OFERTADO EM ALGUMAS LOCALIDADES 
EM RAZÃO DE LIMITAÇÕES TÉCNICAS (SISTEMAS CRÍTICOS).

- ENVOLVER OS USUÁRIOS NOS PROCESSOS DE OTIMIZA-
ÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONALMENTE CRÍTICOS;

- INSERIR O PODER CONCEDENTE E AS LIDERANÇAS CO-
MUNITÁRIAS NA PROBLEMÁTICA.

LOCALIDADES: BARREIRAS, BOA VISTA DO TUPIM (SANTA LU-
ZIA E IGUAPE), CAETITÉ, CAPELA DO ALTO ALEGRE, CHORRO-
CHÓ, CORONEL JOÃO SÁ,  FEIRA DE SANTANA, GLÓRIA, ITA-
BERABA, JEREMOABO, JEQUIÉ, LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 

NOVO HORIZONTE, MARCÍLIO SOUZA (ASSENTAMENTO 
CAxÁ), PEDRO ALExANDRE, RIACHÃO DO JACUÍPE,  SANTO 

ANTONIO DE JESUS, SANTO ESTEVÃO.
TOTAL DE PARTICIPANTES: 1.470

TOTAL DE AÇÕES: 11
AÇÕES DESENVOLVIDAS: CONTATOS INSTITUCIONAIS; MO-
BILIZAÇÃO SOCIAL; VISITAS DOMICILIARES; NEGOCIAÇÃO E 

ADESÃO À TARIFA SOCIAL E 
DIÁLOGO SOCIOAMBIENTAL.

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E NOVOS SISTEMAS

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

ORIENTAR AS COMUNIDADES BENEFICIÁRIAS SOBRE OS SER-
VIÇOS PRESTADOS PELA EMBASA, SUA IMPORTÂNCIA PARA 
A SAÚDE, O USO RACIONAL DE ÁGUA TRATADA, COLETA E 

TRATAMENTO DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS VISANDO UMA 
MAIOR INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.

PÚBLICO: COMUNIDADE

LOCALIDADES: ALAGOINHAS (SÁTIRO DIAS, PEDRÃO, MI-
MOSO, BURACICA, ITAPICURU, BANZAÊ, VILA RODRIGUES, 
TUCANO, BAIxA GRANDE, SÃO JOSÉ DO AVENA),   BARREI-
RAS, CAETITÉ, CAMAÇARI, FEIRA DE SANTANA, ITAMARAJU, 

PAULO AFONSO (IBO E ICOZEIRA, GLÓRIA E SANTA BRÍGIDA, 
CENTENÁRIO, PRAINHA)   SANTO ANTONIO DE JESUS, SÁTI-
RO DIAS,  SENHOR DO BONFIM (TAQUARENDI-MIRANGABA, 

VANVANA, CAMPO FORMOSO, TUIUTUBA, NORDESTINA, 
QUINJINGUE, MIGUEL CALMON, RANCHARIA, GARROTE, 
PINICAPAU, CALDEIRÃO DE DENTRO, CAÉM, JACOBINA, 

EUCLIDES DA CUNHA), VITÓRIA DA CONQUISTA.
TOTAL DE PARTICIPANTES: 9.019

TOTAL DE AÇÕES: 102
AÇÕES DESENVOLVIDAS: REUNIÕES COMUNITÁRIAS; VISI-
TAS DOMICILIARES; VISITAS À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA (ETAS) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
(ETES); PESQUISA SOCIAL; CONTATOS INSTITUCIONAIS; 

DIÁLOGO SOCIOAMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO 
AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

PROJETO EMBASA NA ESCOLA

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

DESENVOLVER AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS ESCOLAS, 
POSSIBILITANDO AOS ENVOLVIDOS  MELHOR  COMPREEN-

SÃO A CERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA, 
ALÉM DE FOMENTAR  REFLExÕES SOBRE O PAPEL DE CADA 
INDIVÍDUO E SUA RESPONSABILIDADE COM O AMBIENTE.

PÚBLICO: ALUNOS E PROFESSORES DE 
ESCOLAS PÚBLICAS, COMUNIDADES

LOCALIDADES: ABADIA (DISTRITO DE JANDAÍRA), ACAJUTIBA, 
ALTAMIRA, ANTAS, BOA NOVA, CALDAS DO JORRO (DISTRITO 
DE TUCANO), CAMAÇARI, CANDEIAS, CÍCERO DANTAS, CIPÓ, 
CRISÓPOLIS, CRUZ DAS ALMAS, DUAS SERRAS (DISTRITO DE 

ANTAS), ENTRE RIOS, ESPLANADA, EUCLIDES DA CUNHA, 
ITAPARICA, JANDAÍRA, JEQUIÉ, EUNAPÓLIS, LICÍNIO DE 

ALMEIDA, NOVA SOURE, NOVO TRINFO, OLINDINA, PAULO 
AFONSO, POJUCA, RIBEIRA DO POMBAL, SALVADOR, SAMBA-
ÍBA (DISTRITO DE ITAPICURU), SANTO ANTONIO DE JESUS E 

SENHOR DO BONFIM E SÍTIO DO QUINTO.  
TOTAL DE PARTICIPANTES: 13.851

TOTAL DE AÇÕES: 133
AÇÕES DESENVOLVIDAS: REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO/ 
PALESTRAS/ DIÁLOGOS SOCIOAMBIENTAIS/VÍDEOS E 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/VISITA A ETAS E ETES/ 
CAMINHADAS, ENTREVISTAS, ExPLANAÇÃO DIALOGADA, 

VISITA A POÇOS DE CAPTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM MUTIRÃO 
SOCIAL PELA CSPS/ PACTO PELA VIDA, DINÂMICAS, CIRCUI-
TO CINE TELA VERDE, OFICINA DE RECICLAGEM REVITALI-
ZAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS EM JARDINS DE ESCOLAS, 

VISITAS AO HORTO FLORESTAL.

PROJETO EMBASA NA COMUNIDADE

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

DESENVOLVER AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS COMU-
NIDADES, POSSIBILITANDO AOS ENVOLVIDOS MELHOR 

COMPREENSÃO  ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 
EMPRESA, ALÉM DE FOMENTAR REFLExÕES SOBRE O 

PAPEL DE CADA INDIVÍDUO E SUA RESPONSABILIDADE COM 
O AMBIENTE.

PÚBLICO: COMUNIDADE

LOCALIDADES: ALAGOINHAS, BARREIRAS, CAETITÉ, FEIRA 
DE SANTANA, IRECÊ, ITABERABA, ITABUNA, ITAMARAJU, 

JEQUIÉ, PAULO AFONSO, SANTO ANTONIO DE JESUS, SE-
NHOR DO BONFIM, VITÓRIA DA CONQUISTA.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 52.035
TOTAL DE AÇÕES: 168

AÇÕES DESENVOLVIDAS: PALESTRAS EDUCATIVAS; DEMAN-
DAS AMBIENTAIS; JOGOS EDUCATIVOS; MOSTRA DE VÍDEO; 
VISITAS A ETAS E ETES; FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES 
EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIÁLOGOS SOCIOAMBIEN-

TAIS.

AÇÕES COMPLEMENTARES

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS E ExTERNAS ADVINDAS 
DA FORÇA DE TRABALHO, DAS COMUNIDADES, INSTITUI-

ÇÕES, SOCIEDADE DE MODO GERAL COM INTERVENÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS QUE CONTRIBUAM PARA SUSCITAR 

MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS.

PÚBLICO: COLABORADORES, ALUNOS E PROFESSORES DE 
ESCOLAS PÚBLICAS, COMUNIDADES.

LOCALIDADES: CAMAÇARI, CANDEIAS E SALVADOR
TOTAL DE PARTICIPANTES: 8.065

TOTAL DE AÇÕES: 201
AÇÕES DESENVOLVIDAS: VISITAÇÃO A ETAS, PROGRAMA 
DE REURBANIZAÇÃO NO ENTORNO DE RIOS, FEIRA AM-

BIENTAL, REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO COM DIRETORES E 
PROFESSORES DE ESCOLAS, PALESTRAS, ATIVIDADES EM 

ESCOLAS, PROJETO RUA VIVA UM DIA SEM CARRO, DIÁLOGO 
FORMAL, SIPAT, PALESTRAS, VISITAS TÉCNICAS, DIÁLOGO 
EDUCATIVO, DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS E CARTILHAS 

INFORMATIVOS.

CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE: PROJETO ADOTE

OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015

SENSIBILIZAR OS COLABORADORES PARA PRÁTICA DO 
VOLUNTARIADO.

PÚBLICO: INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

LOCALIDADES: CAMAÇARI E SALVADOR

TOTAL DE PARTICIPANTES: 444

TOTAL DE AÇÕES: 16

AÇÕES DESENVOLVIDAS: ExPLANAÇÃO DIALOGADA, REU-
NIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL.

Quadro 41: Projetos Sociais voltados para a Comunidade

[G4-SO1] A ação social da Embasa voltada 
para a comunidade perpassa três diferentes 
momentos complementares entre si: planeja-
mento, execução e operação, desempenhados 
por áreas distintas. 

Essa atuação contempla a elaboração de 
diretrizes gerais da área social para adequação 
às normas legais vigentes, estudos sociais para 
concepção de projetos físicos que antecedem a 
obra, elaboração, monitoramento e execução de 
projetos e ações socioambientais, com vistas à 
ampliação dos canais de diálogo, participação 
e controle social, propiciando uma melhoria na 
qualidade de atendimento e no relacionamento 
com os usuários.

Em 2015, o trabalho social passou por mudan-
ças na elaboração, contratação e execução dos 
projetos para adequação à Portaria nº 21 de 22 
de janeiro de 2014, que unifica os normativos de 
habitação e saneamento, impondo à área social 
da Embasa o desafio de reavaliar diretrizes na 
perspectiva do aprimoramento dos mecanismos 
de participação e controle social. Para esse fim, 
constituiu-se um grupo de trabalho - GT Portaria 
21 que desenvolveu estudos, eventos e proposi-
ções sobre o documento referencial e minutou os 
seguintes produtos: Escopo do Projeto de Tra-
balho Social Preliminar (PTS-P), redesenho do 
fluxo de integração das fases de planejamento e 
execução, revisão do escopo da avaliação social 
e orçamento da fase de concepção.
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O Projeto de Trabalho Social (PTS) contempla 
os eixos: planejamento, mobilização social para 
adesão ao sistema, educação ambiental e ava-
liação visando promover a reflexão crítica sobre 
a importância do saneamento, da conservação 
do meio ambiente e da participação social na 
gestão de políticas de saneamento ambiental 
para as populações beneficiadas e a sustentabi-

lidade dos investimentos realizados nessa área. 

 O quadro nº 42 abaixo apresenta o quanti-
tativo de projetos elaborados e executados em 
obras estruturantes (Barragens, Sistemas de 
Esgotamento Sanitário e de Abastecimento de 
Água), totalizando 29.466 ações socioambien-
tais e 68.409 participantes.

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTS

DADOS REGIÃO METROPOLITANA INTERIOR TOTAL

Nº DE PROJETOS 
ELABORADOS

00 04 04

Nº DE PROJETOS 
ExECUTADOS

11 15 26

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL

DADOS REGIÃO METROPOLITANA INTERIOR TOTAL

QUANTIDADE 7.248 2.655 9.903

Nº DE PARTICIPANTES 32.130 14.389 46.519

AÇÕES MOBILIZAÇÃO SOCIAL E ADESÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO

DADOS REGIÃO METROPOLITANA INTERIOR TOTAL

QUANTIDADE 7.813 11.750 19.563

Nº DE PARTICIPANTES 9.518 12.372 21.890

Quadro 42 - Ações Sociais nos PTS 

As ações sociais para concepção de projetos 
contemplam a Reunião de Consulta Pública 
com apresentação e discussão das alternativas 
para implantação/ampliação dos Sistemas de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário estudadas, envolvendo o poder pú-
blico, organizações sociais e população local, 
para validação da alternativa locacional, 
técnica, ambiental, econômica e socialmente 
mais viável. 

Por serem instâncias de engajamento das 
partes interessadas que contribuem para a 
participação e controle social, as Consultas Pú-
blicas, as Reuniões Públicas e as Comissões de 
Acompanhamento de Obra (CAO) merecem 
destaque. Em 2015 estas iniciativas totalizam 
141 ações, envolvendo 2.503 participantes.

[G4-EC8] Com o objetivo de contribuir com 
a redução dos desequilíbrios sociais e garan-
tir o bem-estar social, a Embasa instituiu as 
tarifas filantrópica, a residencial social e a 
negociação flexível. 

Desde 1992, os imóveis que abrigam entidades, 
cujos serviços são voltados para trabalhos voluntá-
rios e sociais de caráter beneficente e filantrópico, 
mantidos por doações e constituídos para atender 
às camadas da população em situação de vulne-
rabilidade social, têm direito de pagar à conces-
sionária uma tarifa reduzida pelo consumo de 
água. Essa tarifa, denominada filantrópica pela 
Embasa, permite o acesso à água tratada de 
qualidade a um custo acessível, chegando a ser 
84,49% mais barata, para 10 mil litros de água, 
se comparada à tarifa comercial e à pública.

Em 14/09/2015, foi aprovado o Manual de 
Definição da Categoria de Usuários, tornando 
mais célere os enquadramentos na subcatego-
ria filantrópica. Até o ano de 2015, 781 enti-
dades haviam sido contempladas com a tarifa 
filantrópica da Embasa. 

O Programa Tarifa Residencial Social foi criado 
pela Lei Estadual 9.840/2005 com o objetivo 
de oferecer água mais barata para quem mais 
precisa e possibilitar aos usuários cadastrados 
nos Programas Sociais do Governo Federal 
“Bolsa Família” e “Minha Casa, Minha Vida” o 
acesso aos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. Através dessa tari-
fa mínima e subsidiada, as comunidades em 
situação de vulnerabilidade social pagam, por 
10 mil litros de água, 55% menos que o valor 
da tarifa normal. Até o ano de 2015, 351.274 
economias existentes estavam enquadradas 
com a tarifa social da Embasa.

Diante do cenário de dificuldade de recupe-
ração de usuários inadimplentes, em grande 
parte demonstrado pela incapacidade de 
pagamento de débitos elevados, sob uma pers-
pectiva de problemas sociais, culturais e econô-
micos das áreas que concentram a maioria dos 
débitos, em 2012 foram iniciados os estudos 

para implantação de um novo padrão de ne-
gociação flexível para usuários de baixa renda.

O estudo considerou dados dos setores censitá-
rios do censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE de 2010, da Pesquisa de 
Orçamento Familiar (2008-2009) e do padrão 
de consumo de energia elétrica para mensurar 
as rendas das famílias, e de métodos de cruza-
mento de dados de matrículas georreferenciadas 
da Embasa com o IBGE, de forma a adequar a 
oferta de serviços à capacidade de pagamento 
das comunidades de baixa renda.

O novo padrão de negociação flexível, cujo 
maior foco são os usuários pré-identificados 
com renda familiar per capita de até um salário 
mínimo, foi aprovada em 2013, e a operacio-
nalização das negociações de débito teve início 
em fevereiro de 2014, e consiste em adequar o 
débito à capacidade de pagamento das famí-
lias. No ano de 2015, por meio desta ferramen-
ta, os débitos existentes foram reduzidos em até 
três vezes o valor de uma renda familiar mensal 
para aproximadamente 35% desse rendimento.

Os resultados alcançados por este novo padrão 
de negociação, em 2015, estão referenciados 
no quadro a seguir:

FAIxA DE
RENDA 

FAMILIAR 
PER CAPITA

QUANTIDADE 
DE 

NEGOCIAÇÕES

DÉBITO   
HISTÓRICO

DÉBITO 
HISTÓRICO 

MÉDIO

VALOR    
NEGOCIADO

VALOR    
NEGOCIADO 

MÉDIO

ATÉ 1/2 SM 4.691  R$ 15.941.317,40  R$   3.398,28  R$2.055.674,01  R$  438,22

1/2-3/4 SM 1.369  R$  4.773.452,06  R$   3.486,82  R$   936.560,43  R$  684,12

3/4 A 1 SM 699  R$  2.785.452,96  R$   3.984,91  R$   623.764,77  R$  892,37

TOTAL 6.759  R$23.500.222,42  R$   3.476,88  R$3.615.999,21  R$  534,99

Quadro 43 - Negociação flexível 2015 por faixa de renda

Fonte: SCI/GPBR - 01/01/2015 a 31/12/2015
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8. ASPECToS mATEriAiS 
IDENTIFIcADOS E LIMITES

[G4-18] A elaboração de um documento como 
o Relatório de Sustentabilidade, no qual há 
dois objetivos muito claros a serem persegui-
dos para sua boa redação, ou seja, ser um 
instrumento de gestão integrada da instituição 
e, ao mesmo tempo, um demonstrativo de 
transparência na realização de suas atividades, 
impõe ao trabalho um planejamento quanto 
aos temas a serem tratados. Estes devem levar 
em conta os interesses dos vários públicos da 
instituição, externos e internos. Para tanto, há 
que se pensar na confluência de metodologias 
qualitativas e quantitativas que dêem conta da 
complexa atividade de se estabelecer um deno-
minador comum para estes diversos interesses. 
No âmbito dos trabalhos voltados para a Sus-
tentabilidade dá-se o nome de materialidade.  

A materialidade é, portanto, o método pelo 
qual se atribui relevância aos tópicos que 
podem ser incluídos no relatório, levando em 
consideração impactos econômicos, ambien-
tais e sociais significativos da organização 

que faz o relato ou que possam influenciar, 
substantivamente, as avaliações e decisões 
dos seus stakeholders (partes interessadas da 
organização).

Para o desenvolvimento deste trabalho foram 
necessários: 1) a definição dos públicos envol-
vidos, internos e externos; 2) a determinação 
de estratégias de comunicação e engajamento 
desses públicos, visando à efetivação da parti-
cipação; 3) a definição de uma lista de temas 
a serem considerados pelos públicos; e, 4) o 
estabelecimento de critérios para a definição 
dos temas prioritários. 

Os produtos obtidos ao longo do processo de 
realização da materialidade foram os seguin-
tes: 1) Lista de temas a serem priorizados; 2) 
Painel de especialistas; 3) Pesquisa online para 
público interno; 4) Pesquisa online para público 
externo; 5) Criação de matrizes para prioriza-
ção dos temas; e, 6) Temas priorizados a partir 
do cruzamento dos dados obtidos nas matrizes.

[G4-17, G4-24, G4-25] Os públicos, interno 
e externo da empresa estão detalhados no 
Relatório da Administração e Demonstrações 
Financeiras, divulgado anualmente em seu 
sítio eletrônico (www.embasa.ba.gov.br), bem 
como ao longo deste relatório. Resumidamen-
te, os stakeholders da Embasa são: Governo 
da Bahia (em especial a Secretaria do Plane-
jamento, Secretaria da Fazenda, Secretaria 
de Saúde, Companhia de Engenharia Hídrica 
e de Saneamento da Bahia - CERB, Secreta-
ria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secre-
taria de Educação, Secretaria do Meio Am-
biente, Companhia de Desenvolvimento Ur-

bano), Tribunal de Contas da União, Tribunal 
de Contas do Estado, Ministério Público do 
Estado da Bahia, Ministério Público Federal, 
Prefeituras Municipais, Entidades Metropoli-
tanas, Ministério das Cidades, Ministério da 
Saúde, Ministério da Educação, Ministério do 
Meio Ambiente, Fundação Nacional de Saú-
de – FUNASA, Agência Nacional de Águas, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Agência Reguladora de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia, Empresas de Sanea-
mento, construtoras, fornecedores, acionistas, 
consumidores, comunidades, trabalhadores, 
terceiros e órgãos financiadores. Como de-
monstrado no Quadro 44 a seguir:

PÚBLICO DE INTERESSE FORMA DE ENGAJAMENTO OBJETIVO FREQUÊNCIA

ACIONISTAS

ASSEMBLEIA GERAL

DECIDIR EM FÓRUM DE 
REPRESENTANTES DOS 

ACIONISTAS-CA. INSTÂNCIA 
DELIBERATIVA SUPERIOR

ANUAL

REUNIÕES DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

DELIBERAR ASSUNTOS REFE-
RENTES À EMPRESA PELOS 

REPRESENTANTES DOS 
ACIONISTAS E EMPRESA;

MENSAL

REUNIÕES DO CONSELHO 
FISCAL

AVALIAR ASSUNTOS REFE-
RENTES À EMPRESA PELOS 

REPRESENTANTES DOS 
ACIONISTAS E EMPRESA

CONFORME DEMANDA

REUNIÕES DE DIRETORIA
ACOMPANHAR A ExECUÇÃO 
DA ESTRATÉGIA APROVADA 

PELO CA
SEMANAL

USUÁRIOS

PALESTRAS E INFORMA-
ÇÕES NA CONTA

PROMOVER O CONSUMO 
CONSCIENTE E SUSTENTÁ-

VEL
CONFORME DEMANDA

DISTRIBUIÇÃO DO GUIA DO 
USUÁRIO

INFORMAR SOBRE A EMPRE-
SA E OS SERVIÇOS POR ELA 

PRESTADOS
CONFORME DEMANDA

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 
DO CLIENTE

CONHECER A OPNIÃO SO-
BRE OS DIVERSOS ASPECTOS 
DOS SERVIÇOS OFERECIDOS  

ANUAL

TITULARES DOS SERVI-
ÇOS

REUNIÕES COM OS 
PREFEITOS

AVALIAR DEMANDAS DOS 
TITULARES E NEGOCIAR 

CONTRATAÇÃO
CONFORME DEMANDA

Quadro 44: Relacionamento da Embasa com seus públicos de interesse
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FUNCIONÁRIOS

REUNIÕES GERENCIAIS

PROPORCIONAR O NIVE-
LAMENTO DAS AÇÕES DA 

EMPRESA E O ACOMPANHA-
MENTO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO PARA TODO 
O CORPO GERENCIAL, 

INCLUSIVE SUPERVISORES. 
ORGANIZADO PELA ALTA 

DIREÇÃO

SEMESTRAL

REUNIÕES SETORIAIS

PROPORCIONAR ALINHA-
MENTO DAS DEMANDAS E 
CUMPRIMENTO DO PLANE-

JAMENTO ESTRATÉGICO

MENSAL

COMISSÕES, COMITÊS E 
GRUPOS DE TRABALHO

DISCUTIR E SUBSIDIAR 
TOMADA DE DECISÃO DE 

TEMAS ESPECÍFICOS
CONFORME DEMANDA

FORNECEDORES CANAIS DE INTERAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS MENSAL

REUNIÕES, TREINAMENTOS, 
PARTICIPAÇÃO EM CON-

GRESSO E FEIRAS. DISTRI-
BUIÇÃO DE RELATÓRIOS 

CORPORATIVOS.

ANUAL

PODER PÚBLICO

PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS 
SETORIAIS

CUMPRIMENTO DAS POLÍTI-
CAS PÚBLICAS COM BASE NA 
LEGISLAÇÃO E REGULAMEN-

TO SETORIAL

CONFORME DEMANDA

REUNIÃO COM A AGERSA

CUMPRIMENTO DE ACOR-
DOS, TRATAR DE ASPECTOS 
REGULATÓRIOS CONTRA-

TUAIS, REGULAMENTARES E 
ESTRATÉGICOS.

IMPRENSA CANAIS DE INTERAÇÃO

REALIZAÇÃO DE CAMPA-
NHAS PUBLICITÁRIAS ABOR-

DANDO TEMAS ESPECÍFI-
COS, COMO DESPERDÍCIO 

DE ÁGUA.
AVISOS DE ESCLARECIMEN-

TO E INTERRUPÇÃO DOS 
SERVIÇOS

CONFORME DEMANDA

COMUNIDADE E SOCIE-
DADE

REUNIÕES DE CONSULTA 
PÚBLICA

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO 
E O CONTROLE SOCIAL DAS 

COMUNIDADES BENEFI-
CIADAS PELAS OBRAS DE 

INTERVENÇÃO

CONFORME DEMANDAS 
DAS ÁREAS DE INTERAÇÃO 
DAS UNIDADES REGIONAIS 
E DOS CRONOGRAMAS DE 

ExECUÇÃO DE OBRAS
REUNIÕES COMUNITÁRIAS

FOMENTAR A INTEGRAÇÃO 
DA EMPRESA COM A SOCIE-

DADE

EVENTOS 
SOCIOAMBIENTAIS

DISSEMINAR A CULTURA DE 
CONSERVAÇÃO SOCIOAM-

BIENTAL E VALORIZAÇÃO DA 
ÁGUA.

CONFORME DEMANDA

Para a listagem dos temas a serem priorizados, 
foi feito, inicialmente, o cotejamento dos temas 
considerados materiais por empresas de sane-
amento e por grandes corporações de outros 
ramos que publicam periodicamente Relatórios 
de Sustentabilidade. Desde este ponto, no que 
diz respeito à elaboração da lista de temas 
relevantes para a empresa em questão, houve 
uma adequação do que foi encontrado à rea-
lidade da organização. Isto feito, foi considera-
do, para inclusão de outros temas, o trabalho 
da Oficina de Planejamento Estratégico da 
empresa, que trata das ameaças externas e 
internas, bem como seus Objetivos Estratégicos 
definidos para o ciclo de 2016-2019. Por fim, 
para a geração da primeira versão da lista, 
foram acrescentados aspectos dispostos nas di-
retrizes para relatos de sustentabilidade, versão 
G4, elaboradas pela organização internacional 
Global Reporting Initiative8.
 
[G4-26, G4-27] Posteriormente, foi realizada, 
para validação da lista, consulta aos especia-
listas da empresa. Foram ouvidos empregados 
das áreas ambiental, social e econômica. Por 
fim, houve a aprovação da Superintendência 
de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, 
responsável pelo trabalho de relatoria. Com o 
intuito de melhorar o instrumento para as fases 
seguintes, efetuou-se teste com alguns respon-
dentes para os ajustes necessários antes da rea-
lização de um Painel de Especialistas, explicado 
mais adiante, e disponibilização de pesquisa na 
intranet e na internet, com vistas a ampliar a 
participação dos demais públicos.

Os vinte e nove temas submetidos ao teste de 
materialidade foram: Imagem Corporativa; Re-
dução do Índice de Perda de Água; Gestão dos 
Equipamentos e Estruturas da Empresa; Imple-
mentação de Empreendimentos com Efetivi-
dade; Prestação dos Serviços com Qualidade; 
Relacionamento com os Municípios; Aumento 
da Eficiência Operacional; Sustentabilidade 
Econômico-financeira; Satisfação dos Usuários 

e Títulares/Municípios Quanto à Qualidade 
do Serviço Prestado; Práticas Anticorrupção; 
Conformidade com Leis e Regulamentos; Ética 
e Conduta; Transparência na Prestação de 
Contas; Inovação, Tecnologia e Conhecimento; 
Excelência em Gestão; Eficiência Administra-
tiva; Gerenciamento da Cadeia de Fornece-
dores; Contribuição para o Desenvolvimento 
Local e Regional;

Diversidade e Igualdade de Oportunidades; 
Saúde e Segurança do Trabalho; Desenvolvi-
mento Profissional; Terceirização; Gestão Am-
biental; Gestão Social/ Relacionamento com a 
Comunidade; Educação Ambiental; Proteção 
do Patrimônio Histórico e Arqueológico; Gestão 
de Resíduos/Efluentes/Emissões de Gases; Pro-
teção de Mananciais e Nascentes; e, Consumo 
Racional de Energia. 

O produto seguinte, o Painel de Especialistas, 
possibilitou a análise do contexto externo da 
sustentabilidade através da visão de profissionais 
que militam na área do saneamento ou sustenta-
bilidade. Optou-se por esse momento de diálogo 
por sua rapidez na coleta de informações, baixo 
custo de implementação e possibilidade de teste 
dos temas em profundidade. O resultado do refe-
rido Painel serviu como um critério de priorização.

As pesquisas online para públicos, interno e 
externo, estimularam os respondentes a priori-
zarem os dez temas que julgaram mais rele-
vantes. Os resultados obtidos nessas pesquisas 
foram tabulados e, posteriormente, lançados 
nas matrizes supracitadas9.  

Para a confecção da matriz de critérios internos 
foram levados em consideração, como filtros: im-
plicações financeiras diretas, risco de reputação, 
inclusão no mapa estratégico, leis ou regula-
mentos com relevância estratégica para o setor 
de saneamento, relevância para os stakeholders 
internos e correlação com algum impacto ope-
racional importante. Para a produção da matriz 
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9Outros modos de Engajamento com stakeholders são descritos ao longo deste Relatório, a exemplo das reuniões e 
audiências públicas, ouvidoria, trabalhos de educação socioambiental etc.

[G4-20, G4-21] Cadeia de valor da Embasa e os 
limites internos e externos dos aspectos materiais.

ASPECTOS

ENTRADAS PROCESSOS SAÍDAS

AMBIENTE 
ExTERNO

AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE 
ExTERNO

M
A

N
A

N
C

IA
L

FO
N

EC
E

D
O

R

R
E

LA
C

IO
N

A
M

E
N

TO
 C

O
M

 
C

LI
E

N
TE

 E
 M

E
RC

A
D

O

A
BA

ST
EC

IM
E

N
TO

 D
E

 Á
G

U
A

E
SG

O
TA

M
E

N
TO

 S
A

N
IT

Á
R

IO

G
E

ST
Ã

O
 D

E
 A

TI
V

O
S 

G
E

ST
Ã

O
 D

E
 E

M
PR

E
E

N
D

IM
E

N
TO

S

G
E

ST
Ã

O
 S

O
C

IO
A

M
BI

E
N

TA
L

SU
PR

IM
E

N
TO

SU
PO

RT
E

 T
ÉC

N
IC

O

TE
C

 IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

/ 
C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O

G
E

ST
Ã

O
 D

E
 P

E
SS

O
A

S

SU
PO

RT
E

 A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

O

SU
PO

RT
E

 F
IN

A
N

C
E

IR
O

, F
IS

C
A

L 
E

 
C

O
N

TÁ
BI

L

SU
PO

RT
E

 JU
R

ÍD
IC

O

U
SU

Á
R

IO
S/

 C
LI

E
N

TE
S

TI
TU

LA
R

E
S

SO
C

IE
D

A
D

E

C
O

R
PO

 R
EC

E
PT

O
R

M
A

N
A

N
C

IA
L

FO
R

N
EC

E
D

O
R

IMAGEM CORPORATIVA

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA

IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COM 
EFETIVIDADE

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONHECIMENTO

PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E NASCENTES

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

GESTÃO AMBIENTAL 

Os aspectos materiais foram cruzados com 
stakeholders externos e as atividades da em-
presa, dando conta dos impactos de cada 
tema na entrada, nos processos e na saída da 
cadeia. Assim, por exemplo, o aspecto “Imagem 
Corporativa” tem impacto nos processos “Rela-
cionamento com Clientes e Mercado”, “Gestão 

Socioambiental”, “Tecnologia da informação”, 
“Gestão de Pessoas”. Na saída, foi mapeado o 
impacto do tema com os titulares, usuários/clien-
tes, sociedade e fornecedores. Este procedimento 
foi realizado com os nove temas, proporcionan-
do, deste modo, uma representação gráfica dos 
impactos relatados neste documento.

8Mais informações na seção “Parâmetros do Relatório”.

de critérios externos, os filtros estabelecidos 
foram: relevância para os stakeholders externos, 
priorização no painel de especialistas, evidência 
na mídia, presença no relatório de sustentabili-
dade de empresas de saneamento.

[G4-19] Ao fim de todo esse processo, os temas 
materiais, frutos dos cruzamentos dos critérios 
internos e externos, foram: imagem corpora-
tiva, redução de perda de água, prestação 
de serviço com qualidade, sustentabilidade 
econômico-financeira, inovação tecnologia e 
conhecimento, proteção de mananciais e nas-
centes, implementação de empreendimentos 
com efetividade, práticas anticorrupção, saúde 
e segurança do trabalho e gestão ambiental. 

A alta gestão da Embasa entende que o 

tema “Práticas Anticorrupção” está contido no 
tema “Ética e Conduta” (q.v indicadores GRI 
G4-56 e G-57), e que, apesar de este último 
não ter sido definido como tema material, 
deverá ser necessariamente tratado no rela-
tório. O entendimento é de que este tema é 
mais amplo, permitindo que sejam tratadas 
outras questões, visto que as práticas anticor-
rupção se constituem em medidas reativas 
ou, na melhor das hipóteses, preventivas em 
termos de processos de trabalho e porque a 
Embasa não categoriza o recebimento ape-
nas de denúncias de práticas anticorrupção e 
sim denúncias num sentido amplo de falta de 
ética. Optou-se, portanto, por focar no cerne 
da questão: aspectos culturais, princípios e 
valores relacionados às pessoas que gerem e 
executam esses processos.
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5 - INDICADORES DO CORPO 
FUNCIONAL

2015 2014

Nº DE EMPREGADOS(AS) AO FINAL DO 
PERÍODO

4.878 5.035

Nº DE ADMISSÕES DURANTE O PERÍODO 1 432

Nº DE ESTAGIÁRIOS(AS) 126 55

Nº DE EMPREGADOS(AS) ACIMA DE 
45 ANOS

2.334 2.375

Nº DE MULHERES QUE TRABALHAM 
NA EMPRESA

1.308 1.344

% DE CARGOS DE CHEFIA OCUPADOS 
POR MULHERES

28,73% 29,46%

Nº DE NEGROS(AS) QUE TRABALHAM 
NA EMPRESA

828 844

% DE CARGOS DE CHEFIA OCUPADOS 
POR NEGROS(AS)

11,58% 9,36%

Nº DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU 
NECESSIDADES ESPECIAIS

57 60

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES 
QUANTO AO 

ExERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
2015 VALOR METAS 2016

RELAÇÃO ENTRE A MAIOR E A MENOR 
REMUNERAÇÃO NA EMPRESA

11,8 -

NÚMERO TOTAL DE ACIDENTES DE 
TRABALHO

41 -

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 PRADRÕES DE SEGURANÇA E SALU-
BRIDADE NO 

AMBIENTE DE TRABALHO FORAM DEFI-
NIDOS POR:

(  ) DIREÇÃO 
E GERÊN-

CIAS

(x) TODOS(AS) 
EMPREGADOS(AS)

(  ) TODOS(AS) + 
CIPA

( ) DIREÇÃO 
E GERÊN-

CIAS

(x) TODOS(AS) 
EMPREGADOS(AS)

( ) TODOS(AS) + 
CIPA

QUANTO À LIBERDADE SINDICAL, AO 
DIREITO DE 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E À REPRESEN-
TAÇÃO 

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 RESPONSABILI-
DADE 

SOCIAL E AMBIENTAL 
ADOTADOS PELA EMPRESA:

(  ) NÃO SÃO 
CONSIDERA-

DOS

(x) SÃO SUGE-
RIDOS

(  ) SÃO ExIGIDOS

(  ) NÃO 
SERÃO 

CONSIDE-
RADOS

(x) SERÃO 
SUGERIDOS

(  ) SERÃO 
ExIGIDOS

QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE 
EMPREGADOS(AS) EM 

PROGRAMAS DE TRABALHO VOLUNTÁ-
RIO, A EMPRESA:

(  ) NÃO SE 
ENVOLVE

( x) APÓIA
(  ) ORGANIZA E 

INCENTIVA
(  ) NÃO SE 

ENVOLVERÁ
(x) APOIARÁ

( ) ORGANIZARÁ E 
INCENTIVARÁ

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
(EM MIL R$):

EM 2015: 1.123.053 EM 2014: 1.028.490

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
(DVA):

28,99  %  GOVERNO      43,18  %  COLABO
RADORES(AS)                ___% ACIONISTAS   

22,57  % TERCEIROS    5,25% RETIDO

36,11  %  GOVERNO       42,46  %  COLABO
RADORES(AS)                ___% ACIONISTAS   

15,30  % TERCEIROS  6,13  % RETIDO

7 - OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - BASE DE CÁLCULO 2015 VALOR (MIL REAIS) 2014 VALOR (MIL REAIS)

RECEITA LÍQUIDA (RL) 2.596.300 2.578.532

RESULTADO OPERACIONAL (RO) 59.013 63.257

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (FPB) 431.384 392.845

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  
VALOR 
(MIL)

% SOBRE FPB % SOBRE RL
VALOR 
(MIL)

% SOBRE FPB % SOBRE RL

ALIMENTAÇÃO 35.667 8,27% 1,37% 33.489 8,52% 1,30%

ENCARGOS SOCIAIS COMPULSÓRIOS 123.936 28,73% 4,77% 120.712 30,73% 4,68%

PREVIDÊNCIA PRIVADA 17.957 4,16% 0,69% 15.274 3,89% 0,59%

SAÚDE 56.090 13,00% 2,16% 40.315 10,26% 1,56%

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 2.315 0,54% 0,09% 3.503 0,89% 0,14%

EDUCAÇÃO 426 0,10% 0,02% 629 0,16% 0,02%

CULTURA 118 0,03% 0,00% 63 0,02% 0,00%

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

644 0,15% 0,02% 540 0,14% 0,02%

ASSISTENCIA SOCIAL 15.120 3,50% 0,58% 13.140 3,34% 0,51%

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESUL-
TADOS

25.322 5,87% 0,98% 17.742 4,52% 0,69%

OUTROS 3.638 0,84% 0,14% 2.736 0,70% 0,11%

TOTAL - INDICADORES SOCIAIS INTER-
NOS

281.983 65,37% 10,86% 249.386 63,48% 9,67%

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 100 0,17% 0,00% 350 0,55% 0,01%

SAÚDE E SANEAMENTO 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

ESPORTE 119 0,20% 0,00% 133 0,21% 0,01%

COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALI-
MENTAR

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

OUTROS 7.052 11,95% 0,27% 6.753 10,68% 0,26%

EVENTOS TÉCNICOS SOCIAIS ExTERNOS 230 0,39% 0,01% 3.576 5,65% 0,14%

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
SOCIEDADE

7.501 12,71% 0,29% 7.514 11,88% 0,29%

TRIBUTOS (ExCLUÍDOS ENCARGOS 
SOCIAIS)

326.780 553,74% 12,59% 308.202 487,22% 11,95%

TOTAL - INDICADORES SOCIAIS ExTER-
NOS

334.281 566,45% 12,88% 315.716 499,10% 12,24%

4 - INDICADORES AMBIENTAIS
VALOR 
(MIL)

% SOBRE RO % SOBRE RL
VALOR 
(MIL)

% SOBRE RO % SOBRE RL

INVESTIMENTOS RELACIONADOS COM A 
PRODUÇÃO/ OPERAÇÃO DA EMPRESA

960 1,63% 0,04% 2.173 3,44% 0,08%

INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E/OU 
PROJETOS ExTERNOS

4.333 7,34% 0,17% 2.706 4,28% 0,10%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS EM MEIO 
AMBIENTE

5.293 8,97% 0,20% 4.879 7,71% 0,19%

QUANTO AO ESTABELECIMENTO DE 
“METAS ANUAIS” 

PARA MINIMIZAR RESÍDUOS, O CONSU-
MO 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%   

( x ) CUMPRE DE 76 A 100%

(  ) NÃO POSSUI METAS    (  ) CUMPRE DE 
51 A 75%                       (  ) CUMPRE DE 0 A 

50%   ( x ) CUMPRE DE 76 A 100%

Balanço Social ibase
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Este relatório obedece ao padrão das Diretri-
zes Global Reporting Iniciative, versão G4 para 
Relatos de Sustentabilidade na opção essencial 

e não foi submetido a verificação externa, pois 
apesar da GRI recomendá-la não se constitui um 
pré-requisito para a publicação deste relatório.
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[G4-5] INFORMAÇõES CORPORATIVAS

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: tmrp@embasa.ba.gov.br

Central de serviços (atendimento online)
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php

Disponibiliza 31 serviços online, além de todas as informações necessárias para realizar solicitações nos ca-
nais de atendimento da empresa. O cliente da Embasa pode obter orientações e fazer algumas solicitações 
sem ter que se dirigir, necessariamente, aos pontos de atendimento presencial (desde que seja o titular da 
matrícula e esteja com os dados cadastrais atualizados).

Horário de funcionamento: Horário de funcionamento: disponível 24h. Atendimento de segunda a sexta-
-feira, exceto feriados, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

Fale Conosco
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 obrigató-
rio informar um e-mail para que a equipe da empresa responda através do mesmo.

Horário de funcionamento: disponível 24h. Atendimento de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

0800 0555 195

Telefone de ligação gratuita para solicitação de serviços, solicitações diversas, informações e denúncias.

Horário de funcionamento: Atendimento 24h

CRéDITOS
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