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Cerca de 300 colaboradores lotados 
em unidades da capital e interior par-
ticiparam, no fi nal de novembro, do 
“Sou + Comercial – 1º Seminário do 
Macroprocesso de Relacionamen-
to com o Cliente”, cuja programação 
destacou ações dos subprocessos 
comerciais, com resultados e proje-
tos de 2018, além dos desafi os co-
merciais para os próximos anos. Um 
dos destaques, entre os cases bem 
sucedidos apresentados no encontro, 
foi o projeto Mil Mais, desenvolvido 
pela Unidade Regional da Federação 
(UMF) para recuperação de débitos 
crônicos. Até o fi nal de setembro, o 
programa já havia recuperado um 
montante de R$ 266 mil, somente 
com valores de entradas e pagamen-
tos à vista. PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5

Cerca de 300 colaboradores lotados

Área comercial 
debate processos

Obra levará 
mais água para 
Santanópolis e 
Santa Bárbara 

PÁGS.6 E 7
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EXPEDIENTE

U
m convênio para elaboração do Plano 
Regional de Saneamento Básico do Con-
sórcio Portal do Sertão foi fi rmado, no fi -

nal de novembro, entre o consórcio e o Governo 
do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento (SHIS), Embasa e Agência 
Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia (Agersa). O Plano Regional de Saneamento 
Básico é um instrumento que consolida os pla-
nos municipais de saneamento, já elaborados 
pelo Portal do Sertão, e visa atender os 16 mu-

nicípios consorciados*. O documento facilita a 
captação de recursos para obras de infraestrutu-
ra em saneamento no âmbito federal, melhora a 
capacidade de gestão e fi scalização dos órgãos 
competentes, projeta a implantação da gestão 
compartilhada de resíduos sólidos, qualifi ca a 
prestação de serviço e permite a compatibiliza-
ção de tarifas e taxas regionalmente.

Para o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, o 
plano é um avanço para todos. “A gente celebra 
hoje um convênio, que permite dar apoio técni-
co fi nal para que, assim, possamos transformar 

Da esquerda 
para a direita, 
secretário Cássio 
Peixoto (SIHS) e 
Rogério Cedraz

Bahia terá planos 
regionais

SANEAMENTO

O Consórcio Portal do Sertão 
abrange os municípios de 
Água Fria, Anguera, Amélia 
Rodrigues, Antônio Cardoso, 
Coração de Maria, Conceição 
do Jacuípe, Conceição da 
Feira, Santa Bárbara, Santo 
Estevão, Santanópolis, Irará, 
Ipecaetá, Teodoro Sampaio, 
Tanquinho, São Gonçalo dos 
Campo e Terra Nova.

OOOOO 
aaaabbbbra

*

os 16 planos que já existem em um 
plano único, fazendo uma contratu-
alização coletiva, o que é um grande 
avanço para todos, principalmente 
para os municípios. Acredito que seja 
a forma mais rápida de implementar 
o processo e devolver à população as 
ações necessárias para a melhoria de 
sistemas, da operação e do serviço”.

EXCELÊNCIA EM GESTÃO  
Os gerentes das unidades regionais de Jequié (USJ), César Melhem, Itaberaba 

(UNE), Gustavo Magalhães, e Camaçari (UMC), Thaís Vieira, receberam, no dia 28 de 
novembro, no Rio de Janeiro, o troféu Quíron Bronze, na categoria “As Melhores em 
Gestão no Saneamento Ambiental (AMEGSA)”, do Prêmio Nacional da Qualidade em 
Saneamento (PNQS) Ciclo 2018. Criado em 1997 pela Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental (Abes), o PNQS reconhece empresas que se distinguem 
pela gestão dos serviços de saneamento. 
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FUNDAMENTOS MEG

P
resente na Missão da Embasa*, o con-
ceito de sustentabilidade preconiza a 
conciliação entre o desenvolvimento 

econômico e a preservação dos recursos 
naturais disponíveis. Nesta edição, a série 
Fundamentos do MEG fala sobre “Desen-
volvimento Sustentável”, cuja defi nição 
prevê o “compromisso da organização em 
responder pelos impactos de suas decisões 
e atividades, na sociedade e no meio am-
biente, e de contribuir para a melhoria das 
condições de vida, tanto atuais quanto para 
as gerações futuras, por meio de um com-
portamento ético e transparente”. Um dos 
exemplos de atitude voltada para o desen-
volvimento sustentável desenvolvido pela 
Embasa é o programa Se Ligue no Óleo, 
recém-lançado pela Gerência de Ação So-
cial (TSAS) e que visa sistematizar a coleta 
e destinação adequada do óleo de fritura. 
Descartado indevidamente em ralos e pias, 
o resíduo é risco certo de obstrução na rede 
coletora de esgoto, além de acarretar a con-
taminação do meio ambiente. 

Segundo Viviane Vasconcelos, gerente da 
TSAS, o programa é alicerçado em três eixos 
fundamentais: contribuir de forma direta 
para a redução da degradação ambiental e 
melhoria da saúde pública; reduzir os custos 
envolvidos na manutenção do sistema de 
esgotamento; e gerar renda para os atores 
em vulnerabilidade, no caso, membros de 
cooperativas de reciclagem. Segundo a ges-
tora, dados do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) indicam que cada litro 
de óleo jogado diretamente no ralo ou no 
vaso sanitário contamina até 20 mil litros de 
água. “O óleo de fritura leva 14 anos para ser 
totalmente absorvido pela natureza. Além 
da contaminação dos corpos d’água e da-
nos à fauna marinha, o descarte indevido 
traz prejuízos imediatos, como entupimen-
to de ralos e pias, atração de ratos e baratas e 
obstrução da rede de esgoto, por exemplo”, 
enumera. Produtos de limpeza – como sa-
bão em barra e líquido – e biodiesel estão 
entre os principais produtos cuja composi-
ção tem óleo de fritura reciclado.

Inicialmente, os coletores foram disponi-
bilizados nos parques da Embasa na região 
metropolitana de Salvador (RMS) e em três 
unidades do interior. “Nossa ideia é expan-
dir as ações paulatinamente contemplan-
do todo o público interno, inicialmente. 
Em um segundo momento, pretendemos 
abranger também o público externo com 
a implantação dos coletores nas lojas de 
atendimento”, planeja Viviane. 

Missão: Prestar serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, com 
excelência e sustentabilidade, 
contribuindo para a 
universalização e melhorando 
a qualidade de vida.

MMMMM
ddddddee a

*

Desenvolvimento 
Sustentável

.

Deixe o óleo esfriar e, em seguida, 
deposite-o numa garrafa plástica tipo 
PET com a ajuda de um funil. Feche bem o 
recipiente. Quando a garrafa estiver cheia, 
é só levar o óleo para um dos postos 
de coleta já disponíveis nas unidades 
da região metropolitana de Salvador e 
também em Feira de Santana, Ilhéus e 
Vitória da Conquista. Mais informações 
pelo e-mail programaseliguenoleo@

embasa.ba.gov.br

Não misture o óleo de cozinha 
com azeites de oliva ou de dendê.

ATENÇÃO

COMO PARTICIPAR?

CENÁRIO 
NACIONAL 
DO ÓLEO DE 
FRITURA

Fonte: Abiove 
- Associação 
Brasileira das 
Indústrias de 
Óleos Vegetais

  PRODUÇÃO   
 NACIONAL  
 9 bilhões de   
 litros/ano 

  USO    
 DOMÉSTICO    
 3,9 bilhões de   
 litros (2016)

  RECICLAGEM
 6,5 milhões de   
 litros/ano 
 30 milhões de   
 litros para   
 biodiesel 
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FOCO NO CLIENTE 
Durante a abertura do Sou + Mais Comercial, o diretor Financeiro 
(DF), Dilemar Matos, ressaltou a importância dos colaboradores do 
setor, já que fazem a interface direta com o cliente, seja nas lojas de 
atendimento ou no call center, por exemplo. “Vocês da comercial 
têm uma importância fundamental para a imagem da empresa, 
porque estão diretamente conectados com os nossos clientes”. 
Dilemar comentou os desafi os recentes enfrentados pelo setor de 
saneamento no país, ressaltando a importância da área comercial 
para manter uma boa imagem da empresa junto ao cliente. “Hoje, 
a maior arma que temos é a população a nosso favor. O cliente é 
quem sustenta a Embasa e quem garante o cliente ao nosso lado são 
vocês, seja na loja ou no call center”, disse para a plateia lotada.

Foto: Acervo Embasa

Sem largar o osso
Ação continuada e 
persistente é utilizada 
pela UMFC para redução 
da inadimplência

E m um trabalho de persistência, constân-
cia e fi rmeza, a gerência comercial da 
Unidade Regional da Federação (UMFC) 

alcançou, de março a setembro de 2018, a re-
cuperação de 399 matrículas inadimplentes 
através do programa Mil Mais, criado com o 
objetivo de atuar em mil matrículas pré-se-
lecionadas, visitando os imóveis e efetuan-
do o corte insistente da ligação clandestina 
até a regularização do cliente, mantendo-o 
adimplente. O programa veio na tentativa 
de combater uma realidade de inadimplên-
cia que ultrapassava o índice de 30% na área 
de atuação da UMFC, com baixa recuperação 
de débitos crônicos. “Nossa ideia foi trabalhar 
mil matrículas pré-selecionadas, com débito 
superior a 24 meses, acompanhando o clien-
te e oferecendo oportunidade de negocia-
ção para quitação da dívida e manutenção 
da adimplência”, explicou Raiana Márcia Cou-
tinho, supervisora do Processo de Cobrança 
da UMFC, durante apresentação do progra-
ma no encontro Sou + Comercial, realizado 

no fi nal de novembro, em Salvador*.
Raiana contou que os desafi os encontrados 

foram muitos, até porque o alvo da ação es-
tava em clientes que, muitas vezes, já haviam 
se acostumado com o comportamento de 
inadimplência. “Para alguns usuários, o úni-
co risco de fazer o gato de água é se molhar. 

Por isso, muitos insistem no abastecimento 
clandestino”, lamenta. “Em um dos imóveis 
selecionados para o Mil Mais, foram realiza-
das nada menos que dez visitas, entre mar-
ço e agosto, com quatro cortes de ligações 
indevidas. Investimos na tática de ‘cansar’ o 
cliente, com as retiradas insistentes das frau-
des, até que ele se convença que negociar e 
se manter na legalidade é mesmo o melhor 
caminho”, diz. 

A supervisora acrescentou que o Mil Mais 
contou, quando necessário, com apoio po-
licial – através da Operação Burla, que com-
bate fraudes na rede distribuidora de água 
– e apoio jurídico, com abertura de processos 
judiciais. “O programa estabelece, ainda, o 
acompanhamento pós-negociação para ga-
rantir a manutenção da adimplência”, comple-
menta. Até o fi nal de setembro, o programa já 
havia recuperado um montante de R$ 266 mil, 
somente com valores de entrada e pagamen-
to à vista. “Ainda temos previsão de receber 
mais R$ 1,7 milhão, somente com estas matrí-
culas inicialmente recuperadas. Nossos cálcu-
los indicam que a cada real investido no pro-
grama, a unidade recupera imediatamente R$ 
2,79. Ainda não batemos nossa meta inicial de 
mil matrículas recuperadas, mas estamos cer-
tos de que o caminho a percorrer é longo, mas 
trará resultados efetivos”, comemora.

Sou + Comercial 
Cerca de 300 colaboradores lotados 

em unidades da capital e interior do 
estado participaram, no Hotel Fiesta, 
em Salvador, do “Sou + Comercial – 
1º Seminário do Macroprocesso de 
Relacionamento com o Cliente”, cuja 
programação destacou ações dos 
subprocessos comerciais, com resul-
tados e projetos de 2018, além dos 
desafi os para os próximos anos. Para 
Thalita Vieira, gerente em exercício 
da Unidade Comercial (FCO), é uma 
grande conquista conseguir reunir 
praticamente toda a área comercial da 

empresa em um único evento. “A ideia 
é bater um papo para que todos saiam 
com o entendimento claro de que fa-
zemos parte de uma única família, a 
família comercial. Esta ação faz parte 
de um programa de integração e pa-
dronização da área, que visa estreitar o 
relacionamento entre as áreas comer-
ciais da Embasa, movimento iniciado 
com as ofi cinas comerciais realizadas 
no decorrer de 2018”, diz, apostando 
na unidade, através do alinhamento 
de informações e procedimentos, para 
o fortalecimento do setor.

*

Programa Mil 
Mais investe 
na retirada 
sistemática de 
fraudes
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SANTANÓPOLIS E SANTA BÁRBARA

Foto: Jailson Siqueira/Acervo Embasa

EMBASA CONCLUI LICITAÇÃO PELO RILC

A
vançam as obras da Em-
basa para ampliar a dis-
tribuição de água em 

Santa Bárbara e Santanópolis. 
Além da extensão de quase 20,5 
quilômetros de novas redes, os 
serviços incluem a substituição 
de equipamentos elétricos e de 
bombeamento, a construção de 
uma estação elevatória de água 
tratada e de um novo reservató-
rio de grande porte. Estão sendo 
investidos R$ 3,8 milhões para 
benefi ciar mais de 38 mil habi-

tantes nos dois municípios*. A 
obra de ampliação do abasteci-
mento, iniciada em junho deste 
ano, está sendo executada com 
recursos da Superintendência 
de Desenvolvimento no Nordes-
te (Sudene) e tem previsão de 12 
meses de duração.

“A Embasa está empenhada 
em ampliar e melhorar o forne-
cimento para Santa Bárbara e 
Santanópolis. Nossa meta é que 
os dois municípios, que situam-
-se na parte fi nal do sistema in-
tegrado de abastecimento de 
Feira de Santana, recebam mais 
água já no primeiro semestre 
de 2019”, explica o gerente re-
gional da Embasa em Feira de 
Santana, Euvaldo dos Santos 
Neto. “Para isso, vamos assentar 
novas redes de distribuição e 
reforçar a estrutura de bombe-
amento, fazendo a água do rio 
Paraguaçu, captada na barra-
gem de Pedra do Cavalo, chegar 
até as torneiras de mais baianos 
nesta região”, diz.

Obra ampliará oferta de 
água para os municípios

No fi nal de novembro, a Embasa concluiu 
a primeira licitação bem-sucedida de 
serviços de engenharia com base no 
Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos (RILC), que passou a reger, 
em julho, todas as licitações e contratos 
fi rmados no âmbito da empresa. Após o 
cumprimento de todo o rito necessário, 

foi declarada a empresa vencedora com 
proposta inferior ao orçamento base do 
certame, elaborado pela Gerência de 
Manutenção Eletromecânica (MPMA). 
Para o gerente da Unidade de Licitações 
e Contratos (PLC), Paulo Henrique 
Monteiro, o RILC da Embasa foi pautado 
para cumprir integralmente os pontos 

obrigatórios previstos na Lei das Estatais. 
Para atingir mais colaboradores, a Embasa 
já incluiu no plano de capacitação de 2019 
o treinamento de novas turmas sobre o 
RILC e sobre os manuais de Contratação 
Direta, de Gestão e Fiscalização de 
Contratos e de Processo Administrativo 
Sancionatório, por exemplo.

A intervenção levará 
água de qualidade 
para as localidades de 
Alto Alegre, Mucambo, 
Rodeador, Candeal, Rumo, 
Alecrim, Tapera, Taperinha, 
Quilombo, Quimada 
Grande, Jurema, Bom 
Sucesso e Boa Espera, na 
zona rural de Santanópolis, 
além de ampliar a oferta 
também na sede do 
município. Em Santa 
Bárbara, as comunidades 
benefi ciadas serão Alto 
Santo, Sucupira, Mocó, 
Água Pequena, Gravatá, 
Papa Pinto, Bordão, 
Candeal, Estrela, Batata, 
Varinhas, Marreca, Rocinha, 
Borda da Mata, Mandacarú, 
Pedra de Fogo, Boa Vista, 
São Nicolau e Rogante.

AAA AA
ááág*
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Foto: Sílvia Dantas/Acervo Embasa

Apresentado na última 
Reunião de Avaliação de 
Resultados (RAR), o sistema 
de Business Intelligence (BI) é a 
nova plataforma de inteligência 
analítica da Embasa que vem 
para contribuir para a melhoria 
contínua dos resultados da 
empresa. A ferramenta entrou 
em operação no início de 
novembro para dar suporte 
aos gerentes na consolidação 
de informações atualizadas 
sobre os indicadores globais 
e setoriais. Segundo Denise 
Britto, gerente da Unidade de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (FTI), a plataforma 
tem o objetivo de mapear, 
processar, fornecer dados e 
informações para que a empresa 
possa atuar nas mais diversas 
frentes de inteligência (tática, 
operacional e gerencial). “Serão 
disponibilizados aplicativos com 
informações sobre planejamento 
estratégico, investimento, 
custeio, operacionais, qualidade 
da água, dentre outras, além 
de dados para áreas táticas da 
empresa, vindos de sistemas 
corporativos como SCIWEB, SAP, 
Copae”, destrincha Denise. “O 
BI vai calcular grande parte dos 
indicadores estratégicos, aqueles 
que são calculados a partir dos 
dados que estão nos sistemas 
corporativos, trazendo mais 
confi abilidade e disponibilidade 
dos dados estratégicos para a 
gestão”, pontua.

O 
setor de qualidade da água na 
Unidade Regional de Feira de 
Santana (UNF) fecha o ano com 

importantes avanços como a reforma 
da estrutura física do Laboratório Re-
gional e a instalação do Laboratório 

de Hidrobiologia da UNF*, segundo 
laboratório deste tipo na Embasa e pri-
meiro no interior do estado. Concluída 
no segundo semestre, a instalação do 
novo laboratório possibilita análises 
limnológicas e hidrobiológicas, permi-
tindo, por exemplo, a identifi cação e 
quantifi cação de cianobactérias e de-
terminação das concentrações de cia-
notoxinas, em amostras de água bruta 
e tratada retiradas de mananciais e 
estações de tratamento operados pela 
empresa. 

Para implantação da nova estrutura, 
foram adquiridos equipamentos como 
ultrafreezer, espectrofotômetro, leitora 
de microplacas e microscópio trinocu-
lar com câmera e monitor embutidos, 
equipamento de última geração que 
permite a captura de imagens visando 
à construção de uma biblioteca de ima-
gens de referência para os mananciais 
da UNF. “O ultrafreezer será usado para 
congelar as amostras para análise de 
cianotoxinas. Se for detectada presença 
delas na água, indústrias de injetáveis 
e clínicas de hemodiálise têm que ser 
avisadas de imediato”, explica a bióloga 

da UNF Daniela Alves. Foram investidos 
cerca de R$ 160 mil para implantação 
da nova estrutura, além da reforma e 
adequação física no prédio onde fun-
ciona. “A meta é que o novo laboratório 
passe a receber amostras para análise 
de outras regionais do interior do es-
tado a partir de janeiro”, informa o res-
ponsável técnico do controle da quali-
dade da água na UNF, Fabrizio Morais.

De acordo com o gerente de controle 
de qualidade da TDOQ, Fabrício Aleluia, 
o novo laboratório faz parte do proje-
to de descentralização e padronização 
do processo de controle da qualidade. 
“O objetivo é expandir, de forma pa-
dronizada, as análises de controle da 
qualidade exigidas pela portaria de po-
tabilidade, contribuindo para elevar a 
qualidade da prestação do serviço, em 
alinhamento com a estratégia corpora-
tiva”, explicou.

BI analisa 
dados gerenciais

Laboratório de 
Hidrobiologia é 
instalado em Feira

O projeto é uma iniciativa 
conjunta da UNF, da 
Superintendência 
de Operação Norte 
(IN) e da Gerência de 
Controle da Qualidade 
(TDOQ), vinculada à 
Diretoria Técnica e de 
Planejamento (DT).

OOO
co*
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ma solução de baixo custo, criada 
pelos próprios embasianos, vem 
ajudando a melhorar a distribuição 
de água em 16 bairros do município 

de Senhor do Bonfi m. Agente de manuten-
ção do Escritório Local (EL) do município, Ja-
van de Almeida, montou um equipamento 
de monitoramento da pressão da água na 
rede distribuidora, dotado de um sensor de 
pressão, painel solar, uma placa da platafor-
ma arduíno (software livre que auxilia no de-
senvolvimento de sistemas) e um ethernet 
shield, que funciona como a placa de rede 
do equipamento. Com esses componentes, 
o monitorador é capaz de converter sinais 
elétricos em dados sobre as pressões regis-
tradas na rede, que são transmitidos para 
o software arduíno. “As informações fi cam 
disponíveis para os profi ssionais responsá-
veis por controlar o fl uxo de água na rede, 
possibilitando o acompanhamento remoto 
das pressões e evitando desabastecimento 
ou rompimentos”, explica Javan.

A inovação rendeu o 1° lugar na premiação 
da categoria “Pôster” da 2ª Jornada Técnica 
da Embasa, realizada no fi nal de outubro, 
em Salvador. Próximo a cada um dos sete 
pontos de monitoramento da rede, há uma 
estrutura de alimentação de energia solar 
que serve como o “carregador” do moni-
torador de pressão. “Tudo isso a custo de 
apenas R$ 2.500”, comemora Javan. A tec-
nologia começou a ser utilizada em 2017 
e a meta, agora, é expandir para os outros 
26 bairros da sede de Senhor do Bonfi m e 
para os diversos povoados da zona rural. 
Segundo a técnica em Saneamento Uilma 
Pesqueira, que também participou do pro-
jeto, a Diretoria de Operação do Interior (DI) 
já disponibilizou R$ 50 mil em recursos para 
esse trabalho.
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