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Antecedentes

Características hídricas  
da América Latina

das reservas de água 
doce do mundo estão 
na América Latina.

milhões de pessoas 
não têm acesso a água 
potável.

de pessoas não têm 
acesso ao serviço de 
saneamento1.

mortes por ano 
decorrem de 
enfermidades hídricas.

das águas residuais 
voltam aos rios sem 
ser tratadas2.

das mortes são de 
crianças abaixo de 5 
anos de idade.

31 %

40

125

150

70 %

85 %

SSegundo a Organização das Nações 
Unidas, a escassez de água afeta 
mais de 40 por cento da população 
mundial, um número alarmante que 

provavelmente crescerá com o aumento das 
temperaturas globais devido à mudança 
climática. Embora 2,1 bilhões de pessoas 
tenham alcançado acesso a melhores 
condições de água e saneamento desde 1990, 
a disponibilidade decrescente de água potável 
de qualidade é um problema importante que 
aflige todos os continentes.

Em 2011, 41 países sofriam com estresse 
hídrico; 10 deles estavam perto de esgotar 
sua oferta de água doce renovável e agora 
dependem de fontes alternativas. O aumento 
das secas e a desertificação já estão piorando 
essas tendências. Estima-se que pelo menos 
uma em cada quatro pessoas será afetada por 
escassez recorrente de água até 2050.

 

MILHÕES

MIL

1 AVINA http://www.informeavina2013.org/
2  Los retos de Agua en Latinoamérica, Sergio Campos https://www.youtube.com/watch?v=eUgJthneSLY
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Diante do crescimento acelerado da 
população na cidade de Quito e 
do aumento notável da demanda 

por água potável, a Câmara Municipal 
determinou a busca de novas alternativas 
para enfrentar as necessidades crescentes 
da população; foi assim que, em junho de 
1960, foi criada a Empresa Municipal de 
Água Potável. A partir de 1993, ela se fundiu 
com a Empresa Municipal de Esgotos, dando 
origem à EMAAP-Q, criada pela Portaria no. 
3057, de 18 de novembro de 1993.

A Portaria Metropolitana no 309, de 5 de 
maio de 2010, criou a Empresa Metropolitana 
de Água Potável e Saneamento EPMAPS4, 
cujo objetivo principal é: “Projetar, planejar, 
construir, manter, operar e, de modo geral, 
utilizar a infraestrutura dos sistemas para a 
captação, transporte, produção, distribuição 
e comercialização de água potável; a coleta 
de águas pluviais; e a coleta, transporte e 
tratamento de águas servidas”; mediante 
esse ato normativo, foi substituída a 
EMAAP-Q.

Características hídricas do Equador

Água 
permanentemente 
abundante

Acesso a água 
em média

Acesso a esgotos

Há setores 
principalmente 
costeiros em que 
esses indicadores não 
ultrapassam 25%3.

Água 
sazonalmente 

abundante

Água  
escassa ou 
deficiente

88%

70%

25%

Fonte: https://issuu.com/falconeria/docs/agua_potable_y_saneamiento_ecuador

3 SENAGUA
4 https://www.aguaquito.gob.ec
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A Lei Orgânica de Empresas Públicas 
(LOEP), publicada em outubro de 2009, 
reconhece no artigo 4 que as empresas 
públicas são pessoas jurídicas de direito 
público, com patrimônio próprio, dotadas 
de autonomia orçamentária, financeira, 
econômica, administrativa e de gestão, 
destinadas à gestão de setores estratégicos 
e à prestação de serviços públicos.

Quanto às normas metropolitanas, foi 
sancionada em setembro de 2009 a Portaria 
no 301, que estabelece o regime comum 

para a organização e funcionamento 
das empresas públicas metropolitanas, 
destacando a autonomia das empresas 
e regulamentando sua administração e 
direção, unicamente para assegurar a 
coordenação com o Governo Autônomo 
Descentralizado, ou seja, o Município do 
Distrito Metropolitano de Quito.

A empresa é regulada pela Lei Orgânica de 
Recursos Hídricos, Usos e Aproveitamento 
da Água, por meio da Agência de Regulação 
e Controle da Água (ARCA).
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Do círculo vicioso ao 
círculo virtuoso

Uma parte muito importante da 
problemática do setor se concentra 
na gestão da água, caracterizada por 

um círculo vicioso em que predominam 
as baixas coberturas tanto de água 
potável como de esgotos, e muito pior, do 
tratamento de águas residuais; água potável 
que não atende as normas de qualidade 
e serviço deficiente; altas perdas, tanto 
comerciais como operacionais; ambiente 
de trabalho ruim nas instituições; tarifas 
deficientes que nem sequer conseguem 
cobrir os custos operacionais; além de alta 
ingerência política, entre os aspectos mais 
relevantes.

O grande desafio para os operadores 
é passar desse círculo vicioso para um 

Círculo 
vicioso

Círculo 
virtuoso

Baixas 

coberturas

Altas  

coberturas

Q
ualid
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e ág
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água

Ambiente de 

trabalho adequado

Ambiente
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o ru
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l)Ta
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R
eg
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ão
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co

nt
ro

le

Ingerência 

política

Governança 

corporativa

Fonte: EPMAPS

círculo virtuoso, em que sejam alcançadas 
altas coberturas dos serviços; baixas perdas 
de água; ambiente de trabalho e sistemas 
de remuneração salarial adequados; tarifas 
eficientes com parâmetros de equidade, 
sustentabilidade e transparência; regulação 
e controle; e boas práticas de governança 
corporativa e gestão empresarial.
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A EPMAPS-Agua de Quito foi parte dessa 
transformação, para a qual percorreu um 
caminho de pelo menos 15 anos (2003-
2018).

A área de prestação dos serviços de água 
potável e saneamento fica no Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), que 
ocupa uma superfície de 4.235,2 km2 
e está localizado entre 2.400 e 4.500 
metros acima do nível do mar, em uma 
grande bacia interandina, com diferentes 
unidades geomorfológicas, pisos climáticos 
e sistemas ecológicos, exposto a riscos 
potenciais (terremotos, deslizamentos de 
terra e eventuais erupções vulcânicas). É 
constituído pela cidade de Quito e trinta e 
três paróquias suburbanas e rurais. As fontes 
de água localizam-se, em sua maioria, mais 
de 3.400 metros acima do nível do mar, na 
Cordilheira dos Andes.

A Empresa executa diferentes ações, 
assegurando o consumo direto da água 
pela garantia da qualidade com planos de 
segurança em todos os processos. Alcança 
níveis de conformidade acima de 99,9% com 
a norma 1108 do Instituto Equatoriano de 
Normalização.

A EPMAPS-Agua de Quito faz investimentos 
importantes em infraestrutura verde, sendo 
a maior contribuinte do Fundo de Proteção 
da Água para Quito (FONAG). Este recebe 
da EPMAPS 2% da arrecadação anual 
dos serviços de água potável e esgoto. A 
empresa também é proprietária de 20 mil 
hectares de páramos onde se localizam as 
principais fontes de água para a cidade.

DMQ

de habitantes aproximadamente.

de cobertura no abastecimento de 
água potável com serviço contínuo.

de cobertura de esgotos, sendo o 
tratamento de águas residuais o grande 

desafio para os anos vindouros.

clientes e 1.768 funcionários.

de m3 de água potável em 20 estações 
de tratamento que são abastecidas 
por 240 fontes superficiais, com o 

que é atendida em sua totalidade uma 
demanda de 8 m3/s.

de energia são produzidos. 
Aproximadamente 85% são utilizados 
na operação da Empresa e o restante 

é comercializado no mercado 
nacional.

2.7 milhões

99.2 %

93.8% 

641 mil

220 milhões

23 MW
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Foco 
em resultados

No ano de 2000, o DMQ apresentava os 
seguintes indicadores de gestão:

Indicador Dezembro  
2000

Número de usuários 295.000

Cobertura de água 
potável 83,25%

Cobertura de esgotos 65,77%

Continuidade do serviço* 97, 92%

Índice de qualidade da 
água 98,00%

Índice de água não 
contabilizada 37,10%

Funcionários x 1000 
ligações de AP 7

Índice de micromedição 78%

*em 2014

Como se pode observar no quadro acima, 
as coberturas de serviços eram baixas, 
faltando muito para chegar à universalidade 
de acesso; havia uma gestão comercial 
com muitas oportunidades de melhoria e 
excesso de funcionários (ideal: menos de 3 
funcionários por 1000 ligações), entre outros 
aspectos menos relevantes.

Em dezembro de 2002, foi assinado o 
empréstimo do BID 1424/OC-EC, Programa 
de Saneamento Ambiental, Fase I, com o 
objetivo geral de reduzir a ocorrência de 
inundações, alagamentos e deslizamentos 
e aumentar os serviços de água potável e 
esgotos em setores prioritários do DMQ, bem 
como fortalecer a capacidade institucional 
para uma gestão eficiente dos serviços 
de água potável e esgotos prestados pela 
EMAAP-Q. 

Especificamente, o Componente de 
Fortalecimento Institucional incluía obras 
e ações voltadas à redução dos custos na 
prestação dos serviços de água potável e 
esgotos, como o programa de controle de 
água não faturada e a expansão do sistema 
de monitoração hidrometeorológica. Incluiu 
também a elaboração de estudos para a 
criação de um fundo para subsídio direto do 
consumo dos usuários de baixa renda e para 
a atualização dos custos do serviço.

Em dezembro de 2007, foi assinado o 
contrato de empréstimo 1802/OC-EC, 
Programa de Saneamento Ambiental, Fase II, 
cujo objetivo era proporcionar à população 
do DMQ serviços de água potável, esgotos 
e controle de inundações de forma eficiente, 
sustentável e de longo prazo.
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Sob o Componente de Fortalecimento 
Institucional, foram financiadas, entre outras, 
as seguintes atividades para fortalecer a 
gestão empresarial: (a) a preparação do 
planejamento estratégico e operacional da 
Empresa, incluindo a execução do Plano 
Estratégico 2007-2010, um estudo para a 
otimização da estrutura organizacional e 
o projeto e implementação de um plano 
de informática que permita a atribuição 
de recursos e o acompanhamento de seus 
resultados por meio de metas e a melhora 
dos fluxos de comunicação empresarial; (b) a 
implementação de um plano de melhorias na 
eficiência de processos técnicos na área de 
Operação e Manutenção da EMAAP-Q, com 
o propósito de reduzir os custos e melhorar 
a qualidade dos serviços; (c) a formulação 
de um sistema integral de gestão ambiental.

Essas operações foram feitas pela Unidade 
Executora do Programa de Saneamento 
Ambiental (PSA), com subordinação 
direta à Gerência Geral, o que permitiu 
minimizar o risco de ingerência política no 
desenvolvimento do Programa. Além disso, 
a capacidade em termos de aquisições e a 
eficiência no manejo dos recursos permitiram 
executar um maior número de processos e 
obras do que inicialmente planejado; e, por 
fim, a qualidade e a permanência do pessoal 
da Unidade Executora garantiram eficiência 
no desenvolvimento do Programa

Com os investimentos financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, além da obtenção de um importante 
aumento na cobertura de água potável e 
esgotos no DMQ, fortaleceram-se vários 
processos, em especial nas áreas comercial, 
operacional e de planejamento, como, por 
exemplo, a implementação de um sistema 
de faturamento digital ou faturamento no 
próprio local, a elaboração de um Plano de 
Implementação de Tarifas e Focalização de 
Subsídios, um sistema georreferenciado 
do sistema de água potável, execução 
do Plano de Controle e Redução de 
Água Não Contabilizada, Ampliação da 
Rede Hidrometeorológica, Estudos de 
Determinação do Valor dos Ativos Fixos. 

Na segunda operação, implementou-se 
o Sistema de Planejamento Estratégico 
Técnico, Financeiro e Operacional, atualizou-
se o Plano Mestre de água potável e esgotos 
até 2040, criou-se uma nova estrutura 
organizacional e formulou-se o Plano 
Estratégico de Informática.

Como se pode ver, todas as ações acima 
descritas foram a base para criar um Modelo 
de Negócios eficiente em curto e médio 
prazos, como vamos descrever mais adiante. 
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Modelo  
de gestão 

Um modelo de gestão é um esquema ou 
marco de referência para a administração 
de uma organização. Os modelos de gestão 
podem ser aplicados tanto a empresas e 
negócios privados como à administração 
pública.

A EPMAPS-Agua de Quito, alinhada com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
em especial com o ODS 6, “Garantir a 
disponibilidade de água e sua gestão 
sustentável e saneamento para todos”, conta 
com um modelo de gestão que vincula a 

missão e visão empresariais aos objetivos 
de médio e longo prazo. Esse modelo tem 
como base a Constituição do Equador e 
o planejamento municipal e empresarial, 
sobre os quais se apoiam três pilares, 
sustentabilidade, eficiência e qualidade, que 
dão suporte a boas práticas de governança 
corporativa e de responsabilidade social 
empresarial; tudo isso é apoiado por 
conceitos de modernização (PDI e TICS) e 
regulação, por meio da melhora contínua, 
tomando como modelo o Sistema de 
Avaliação e Caracterização AquaRating5.

Boa Governança Corporativa com Responsabilidade Social Empresarial

Melhoria contínua

Sustentabilidade QualidadeEficiência

Planejamento

RegulaçãoPDI = TICS

5 www.aquarating.org
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Sistema  
de planejamento

A Empresa desenvolveu um sistema de 
planejamento de curto, médio e longo 
prazo que integra os componentes técnico, 
financeiro e estratégico. Para isso, a Empresa 
conta com um Plano Mestre de Água Potável 
e Esgoto formulado com um horizonte 
de planejamento até 2040, assim como o 
Plano para a Descontaminação dos Rios 
de Quito, que estabelecem os projetos de 
investimento com os quais a gestão técnica 
empresarial deve trabalhar.

Complementa o planejamento estratégico 
um modelo financeiro de longo prazo 
que incorpora as receitas previstas, os 
investimentos, os custos de operação e 
manutenção e as despesas administrativas 
e financeiras, formulando as demonstrações 
financeiras projetadas com vista a 

estabelecer mecanismos para garantir uma 
economia saudável.

Todos esses elementos se combinam 
no planejamento estratégico com seus 
respectivos planos, programas, projetos, 
indicadores e metas, que são monitorados 
permanentemente em sistemas 
informatizados para a tomada de decisões 
oportuna, seguindo o Execution Premium 
dos Drs. Kaplan e Norton.

Os indicadores de gestão com que a Empresa 
trabalha, bem como sua evolução ao longo 
do tempo, a situam em um setor com alta 
reputação, não só em nível local, como 
internacional, o que pode ser evidenciado 
no benchmarking feito pela ADERASA.
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Para assegurar um desempenho ótimo da 
EPMAPS-Agua de Quito, proteger os direitos 
e equidade dos cidadãos do DMQ, promover 
a transparência interna e externa e aumentar 
a confiança dos mercados financeiros a 
fim de que a Empresa tenha acesso aos 
recursos de que necessita para financiar os 
investimentos de expansão e manutenção 
dos sistemas de água potável e saneamento, 
a Empresa incorpora boas práticas de 
governança corporativa com base nos 
seguintes pilares.

Governança 
corporativa

Prestação de contas

Equidade

Transparência

Responsabilidade

Pilares da boa  
governança corporativa

Fonte: Código de boa governança corporativa

A boa governança corporativa (BGC), além 
disso, determina claramente os papéis 
e competências de cada instância de 
governança (município, diretoria e gerência 
geral), o estabelecimento da propriedade, 
as responsabilidades, a tomada de decisões, 
a supervisão, a eficiência empresarial, 
a transparência, a geração de valor 
compartilhado e o crescimento sustentável 
da Empresa; também o estabelecimento do 
ambiente de controle e prestação de contas, 
garantindo a aplicação e funcionamento de 
boas práticas de governança corporativa.

A adoção dessas práticas, que são de 
caráter voluntário, converte-se em uma 
vantagem competitiva e em benefícios 
para a EPMAPS, dotando-a de grande 
valor agregado em comparação com as 
demais empresas de serviços e colocando 
a Empresa em uma posição de liderança e 
de máxima transparência que representa 
um ativo intangível de primeira ordem, 
situação essa que é avaliada positivamente 
pelos mercados de capitais, companhias de 
seguros, agências de classificação de risco, 
membros e fornecedores em geral.

Estrutura de governança
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Servidores

Estado

Proprietário

Parceiros

Clientes

Fornecedores

Comunidade 
e meio 

ambiente

TALENTO
HUMANO

COMPROMISSO 
PLANETA

CONSUMO 
RESPONSÁVEL

BOA  
VIZINHANÇA

BOA GOVERNANÇA E 
TRANSPARÊNCIA   

Organizações  
de 

desenvolvimento  
e 

financiamento

Modelo de sustentabilidade: (eixos, grupos de interesse e focos de atuação)
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Com base na Portaria Metropolitana n° 084, 
“Responsabilidade Social para o Fomento 
do Distrito Metropolitano de Quito como 
um território Sustentável e Responsável”, na 
norma ISO 26000, nos 10 princípios do Pacto 
Global, na Lei Orgânica de Transparência e 
Acesso a Informação Pública e nos padres 
de sustentabilidade da Global Reporting 
Iniciative (GRI), a Empresa implementou 
uma estratégia de RSE alinhada com 
a nova agenda urbana e os diferentes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
principalmente o ODS 6. 

Nesse campo, em 2017, por meio da 
Cooperação Técnica com o BID de 
Transparência, Gestão de Informações e 
Governança no Setor de Água & Saneamento 
– RG-T2744, foi gerado um esquema de 
governança e um plano de ação que incluiu 
a proposta de uma política, um modelo de 
gestão, relacionamento com os grupos de 
interesse, entre outros aspectos.

A EPMAPS definiu, assim, seu modelo 
de sustentabilidade por meio de ações 
e iniciativas que procuram gerar valor 

compartilhado com seus grupos de 
interesse, buscando gerar impacto positivo 
em cinco focos de atuação: compromisso 
com o planeta, consumo responsável, boa 
vizinhança, boa governança e transparência, 
e talento humano, alinhados com os três 
eixos da RSE: Ambiental, Econômico e Social 
(ver gráfico Modelo de Sustentabilidade).

Além disso, a Empresa investiu somas 
significativas para trocar a plataforma 
do back office e do front office, com as 
ferramentas ERP e ISU da SAP, backup 
e suporte na nuvem, bem como com 
novos projetos utilizando GIS e ESRI para 
inteligência de negócios e integridade dos 
dados. 

Também no âmbito dessa Cooperação 
Técnica de Transparência, Gestão de 
Informações e Governança no Setor de 
Água & Saneamento, a EPMAPS participou 
da formulação de um plano de integridade 
baseado na caixa de ferramentas (CANVAS), 
no qual foram impulsionados planos de ação 
em alguns processos críticos.
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O Modelo AquaRating

Como foi descrito até aqui, a Empresa 
dispõe de um modelo de gestão focado em 
Sustentabilidade, Eficiência e Qualidade, 
mas precisava de uma ferramenta para 
administrá-lo. Eram usados para esse 
fim métodos empíricos, artesanais e 
desintegrados. Depois de pesquisar 
várias opções no mercado sem resultados 
satisfatórios, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), em estreita 
colaboração com a International Water 
Association (IWA), desenvolveu o 
AquaRating (www.AquaRating.org), uma 
ferramenta que, por meio de uma avaliação 
integral e objetiva de todas as áreas e 
processos da cadeia de valor das empresas 
prestadoras de serviços de água potável 
e saneamento, identifica oportunidades 
potenciais de melhoria de acordo com 
indicadores estratégicos e a aplicação de 
melhores práticas, definindo uma linha 
de base para desenvolver processos de 
melhoria continua, inovação, aprendizagem 
e gestão de mudança.

Entre 2012 e 2013, foram feitos testes 
piloto com 13 empresas do setor, gerou-se 
o documento Padrão AquaRating6 e, em 
2014, foi desenvolvida a primeira versão 
do software, de que participou também a 
EPMAPS.

O piloto teve duas modalidades: 1. coleta 
de informações e obtenção de resultados 
de avaliação (modalidade A) e 2. auditoria 
dessas informações em escritório e em visita 
(modalidade B). Diante dessa oportunidade, 
a EPMAPS solicitou que fosse feita uma 
auditoria das informações, com o propósito 
de conhecer com clareza o estado em que 
se encontrava a Empresa em todas as suas 
áreas. Como resultado, obteve-se uma linha 
de base a partir da qual foi elaborado e 
executado um plano de melhoria, a fim de 
que ela se tornasse a primeira empresa no 
mundo a obter a certificação e cumprir sua 
estratégia de melhoria contínua.

Em 2016 já foi empreendida a implantação, 
operação e atualização contínua da 
iniciativa. A EPMAPS foi a primeira empresa 
no mundo a completar o processo e obter 
a Certificação AquaRating em dezembro 
de 2016 e, em fevereiro de 2019, a 
recertificação.

6 Disponível: https://publications.iadb.org/es/aquarating-un-estandar-internacional-para-evaluar-los-servicios-de-agua-
y-saneamiento
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Em resumo, é um sistema desenvolvido 
especificamente para avaliar empresas do 
setor de água e saneamento e é altamente 
prescritivo nas práticas requeridas e 
exigente nas metas de desempenho para 
os indicadores. É prescritivo porque suas 
práticas descrevem de forma detalhada o 
modo como devem ser aplicadas e/ou os 
níveis mínimos exigíveis para sua aplicação.

Este sistema voluntário e universal oferece 
uma avaliação e caracterização do serviço 
de água e/ou saneamento rigorosa, integral 
e baseada em informações confiáveis. 
Contém 8 áreas de avaliação, 60 indicadores 
compostos por 101 variáveis e 52 grupos 
de práticas compostas por 381 práticas 
individuais.

2012

2013

2015 2016

2016 2019
Novembro
Teste piloto

Agosto
EPMAPS 
solicita 

avaliação e 
auditoria

Dezembro
Data de 

certificação

Novembro
Auditoria 

piloto

Novembro
Auditoria

Fevereiro
Recertificação

2013

2016

2018

Qualidade  
de serviço

Acesso ao 
serviço

Eficiência no 
planejamento 

e execução de 
investimentos

Governança 
corporativa

Eficiência na 
operação

Sustentabilidade 
financeira

Eficiência na gestão 
empresarial

Sustentabilidade 
ambiental

QS EP EO EG

SASFGCAS
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Sua adoção pela EPMAPS

A EPMAPS-Agua de Quito alinhou o 
AquaRating com seu modelo de gestão a 
fim de criar a sua principal ferramenta, como 
se pode ver no gráfico a seguir:                 

Boa Governança Corporativa e Responsabilidade Social Empresarial

Sustentabilidade QualidadeEficiência

RegulaçãoPDI = TICS

Sustentabilidade 
ambiental

Sustentabilidade 
financeira

Qualidade 
de serviço

Governança 
corporativa

Acesso ao 
serviço

Eficiência na 
operação

Eficiência 
na gestão 

empresarial

Eficiência no 
planemanento 
e execução de 
investimentos

Melhoria contínua

Planejamento
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As 8 áreas de avaliação do AquaRating estão muito bem alinhadas com os elementos do 
modelo de gestão: eficiência (planejamento e execução de investimentos, operação, gestão 
empresarial); sustentabilidade (ambiental, financeira); qualidade (qualidade de serviço, 
acesso ao serviço); e governança corporativa. 

Para implementar o AquaRating como a ferramenta para gerir a Empresa, foi formada 
uma equipe de trabalho multidisciplinar com pessoal especializado, sob a coordenação do 
Departamento de Processos e Qualidade, encarregado de fazer a ligação com as diferentes 
áreas técnicas, administrativas e de assessoria, as quais fornecem as informações relacionadas 
tanto a práticas e indicadores como para a elaboração e monitoração dos planos de melhoria. 
Todas essas informações são validadas pelos gerentes de área respectivos. A formação dessa 
equipe não gerou nenhum custo adicional, uma vez que a carga de trabalho é relativamente 
baixa, portanto não é necessário dedicação em tempo integral.

A equipe de trabalho é estruturada da seguinte maneira:

Áreas técnicas Áreas administrativas Áreas de assessoria

6 representantes 5 representantes 2 representantes
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A EPMAPS-Agua de Quito realiza 
anualmente autoavaliações gerais, ou seja, 
nas 8 áreas de aplicação, de sua gestão 
usando o AquaRating e, para isso, aplica o 
seguinte fluxo de atividades:

1

2

3

4

5

6

Nomeação de coordenador 
e representantes

Cronograma para 
introdução e compilação 
de informações

Encerramento do 
sistema

Diretrizes  
e capacitação

Validação das informações 
por gerentes de área e 

gerente geral

Auditoria externa

Geração de planos  
de melhoria

Como produto dos exercícios de 
autoavaliação, por ser esta uma ferramenta 
para a melhoria contínua, são gerados planos 
de melhoria, com o objetivo de incorporar 
ou melhorar práticas e alcançar metas em 
indicadores. Esses planos são elaborados 
seguindo o processo indicado no gráfico a 
seguir:  

Identificação de práticas e 
indicadores do AquaRating 
a serem implementados ou 

melhorados na EPMAPS

Estabelecimento de  
planos de ação

Relatório mensal de progresso

Elaboração de cronograma com 
metas e responsáveis

Acompanhamento do 
cumprimento dos planos
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A elaboração e monitoração constante 
desses planos garantem o cumprimento de 
metas, indicadores, adoção de boas práticas, 
etc., para obter a melhoria contínua, como se 
pode observar nos gráficos mais adiante, em 
que foram selecionados três momentos para 
exibir a tendência do indicador. O primeiro 
foi em 2012, quando a EPMAPS participou 
do projeto piloto e passou por uma auditoria 

completa de suas informações. O segundo 
momento foi em 2014; com as informações 
desse ano, a Agua de Quito foi a primeira 
empresa no mundo a ter certificação 
dentro do padrão AquaRating. E o terceiro 
momento foi em fevereiro de 2019, data em 
que obteve a recertificação, também como a 
primeira no mundo.

2012

97,18
98,61 99,34

2014 Dic
2018

2012

91,14 92,57
94,02

2014 Dic
2018

Índice de qualidade da água Índice de água  
não contabilizada

2012

99,71% 99,72%

100,00%

2014 Dic
2018

2012

27,75%
28,60%

26,15%

2014 Dic
2018

Nível de consumo de água por 
ligação domiciliar ao serviço

Funcionários totais por mil 
ligações de água potável

2012

25,31
23,52

21,25

2014 Dic
2018

2012

4,39

3,46

2,81

2014 Dic
2018

Rentabilidade do patrimônio Margem antes de amortizações, 
depreciações e juros

2012

28,5 32,9
39,6 40,3

2014 2017 Dic
2018

2012

-0,1 0,4

4,6 4,7

2014 2017 Dic
2018

Tempo de espera no atendimento 
pessoal (minutos)

Tempo de solução de problemas 
(dias)

2012

3,4

3,1 3,0

3,3

2014 2017 Dic
2018

2012

13,7
11,0

3,5

2014 2017 Dic
2018

Tempo de ligação ao serviço  
de esgoto (dias)

Número de reclamações de 
caráter comercial para cada 100 

usuários por ano

2012

7,7

4,2 4,3

2014 2017 Dic
2018

2012

44

21
11,7 8

2014 2017 Dic
2018

Cobertura de esgotosCobertura de água potável
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O mesmo procedimento utilizado para melhorar indicadores foi usado para o aperfeiçoamento 
ou incorporação de novas práticas. Estes são alguns exemplos:

Supervisão e controle Gestão de reclamações

2012

92 93 100

2014 2017

Acreditação do Laboratório de Calibração de Equipamentos  
de Medição de Qualidade

2012

62 94 100

2014 2017

Realizar a monitoração e análise de reclamações com frequência trimestral

Sistemas de acompanhamento  
de projetos Preparação para emergências

2012

23 22 85

2014 2017

Implementação de SAP e outros aplicativos (SCSP) para o acompanhamento  
de projetos em relação a custos e prazos definidos nas diferentes fases:  

estudos, contratação, execução

2012

56 86 81

2014 2017

Análise de riscos e vulnerabilidades

Desenvolvimento e implementação dos planos, procedimentos  
de atuação frente a emergências

Gestão de perdas reais Sistema de controle de gestão

2012

28 84 90

2014 2017

Procedimento de estimativa de perdas (IWA) e monitoração mensal

Gestão de pressões com base em resultados de perdas

2012

60 55 93

2014 2017

A monitoração do cumprimento de objetivos é mensal e reportada à Diretoria

Melhora do cumprimento das metas
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Cultura empresarial na busca de resultados

Funcionamento da  
governança corporativa

Participação ambiental  
no planejamento

2012

15 38 56

2014 2017

Incorporação de membro independente

Autoavaliação da Diretoria

Regularização do funcionamento da Diretoria

Aprovação de políticas e códigos de conduta

2012

21 56 59

2014 2017

Custos ambientais implementados nos projetos de obras

Classificação das massas de água por interesse ecológico

Eficácia do faturamento Erros no faturamento
2012

0 80 100

2014 2017

Supera 99% (mínimo requerido 97%)

Instalação e substituição de medidores danificados 

Planejamento de realização de leituras em horários e dias  
de melhor disponibilidade

Reposicionamento de medidores

2012

39 -- 100

2014 2017

Redução da taxa de faturas reemitidas por erro (limite máximo do sistema 1%)

Controle por fotografia e georreferenciação das leituras

Fiscalização permanente

Outro aspecto importantíssimo foi a 
vinculação do cumprimento dos planos 
de melhoria, resultantes da aplicação do 
AquaRating e outros, a um esquema de 
recompensa: “Remuneração variável ou 
remuneração por resultados”.

Para adotar esse sistema de recompensa, 

cada gerência assinou um acordo de gestão 
com a Gerência Geral, por meio do qual 
se compromete a cumprir as metas dos 
indicadores (incluídos os do AquaRating), 
planos de melhoria, plano anual de compras 
e orçamento, que têm um peso e ponderação 
específicos de acordo com sua importância.
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Esquema de remuneração variável

Estratégico IndividualGerencial/Departamental

Remuneração variável

Acordos 
de gestão

Foco em 
resultados

Cumprimento 
de objetivos
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Indicadores, pesos e porcentagens

Indicadores

Cumprimento de 
indicadores estratégicos

Cumprimento do plano de 
trabalho

Cumprimento da execução 
orçamentária

Indicador individual de 
avaliação de desempenho

Cumprimento do plano 
anual de contratações

% Peso

45%

15%

15%

10%

15%

TOTAL
100%

Qualificação

Excelente A

Excelente B

Muito boa A

Muito boa B

Satisfatória A

Satisfatória B

Satisfatória C

Insatisfatória

95,01% - 100%

90,01% - 95%

85,01% - 90%

80,01% - 85%

75,01% - 80%

70,01% - 75%

65,01% 70%

00,00% -65%

Condição % de pagamento

100%

90%

80%

70%

50%

40%

25%

0%
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Com a recompensa pelo cumprimento dos 
planos de melhoria conseguiu-se, além da 
melhoria contínua, uma mudança de cultura 
empresarial; os funcionários mudaram sua 
forma de trabalho, já não se concentrando 
apenas em cumprir um horário, mas em 
cumprir resultados. Isso também gerou um 
melhor trabalho em equipe. 

Essa evolução da cultura corporativa pôde 

ser evidenciada por meio de um indicador 
importante, que é o clima no ambiente 
de trabalho, em que se observa que as 
primeiras medições estavam na faixa de 55% 
e, em 2017, chegaram a 70,3%. Essa melhora 
deve-se aos planos de ação executados, 
capacitação, plano de carreira e melhoria 
contínua, que levaram os funcionários a 
sentir um profundo orgulho da Empresa.

Clima no ambiente de trabalho na EPMAPS

2010 2012 2013 2015 2017 2018

55,4 58,2
54,2

62,7

70,3

79,2

77,3
76,3

Indicador Indicador Execução do objetivo

Indicador Execução destacada Indicador Execução extraordinária
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Além dos resultados mostrados nos indicadores e na implementação de práticas, é importante 
observar o efeito alcançado na gestão da mudança na demonstração de resultado (números 
auditados).

Tabela 5: Demonstração de resultado anual

2012 USD 2014 USD 2017 USD 2018 USD
Receitas de atividades 
ordinárias 119.643.800,99 133.059.748,59 150.512.842,15 153.177.284,78

Custos de venda 70.173.828,39 63.097.386,97 71.053.957,72 81.077.465,55
Lucro bruto 49.469.972,60 69.962.361,62 79.458.884,43 72.099.819,23
Transferências recebidas 29.679.060,20 23.984.040,53 16.689.623,25 13.151.733,83
Outras receitas 9.491.666,27 5.409.429,88 5.089.084,65 11.320.107,31
Gastos administrativos 42.953.361,77 45.777.149,47 45.747.785,96 40.798.657,73
Despesas de vendas 15.424.986,78 17.501.619,62 18.657.499,09 17.843.475,09

Resultado do exercício 30.262.350,52 36.077.062,94 36.832.307,28 37.929.527,55

Outros resultados 
abrangentes (7.864.436,00) (2.325.465,75) 933.300,92

Resultado abrangente  
do ano 30.262.350,52 28.212.626,94 34.506.841,53 38.862.828,47

Se examinarmos os investimentos realizados e as transferências do Município, vemos 
que estas diminuíram com o tempo, de USD 29,6 milhões para USD 13 milhões em 2018; 
no entanto, foram mantidos níveis similares de investimento e os indicadores estratégicos 
melhoraram.

A capacidade de geração de receitas próprias foi fortalecida nos últimos anos, como pode 
ser observado na demonstração de resultado, considerando que não houve ajustes de tarifas.

Resultados  
em números
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Também é importante destacar a redução de custos administrativos e o aumento do resultado 
abrangente de 30 para 38 milhões de dólares.  

Nos indicadores a seguir, também é possível observar como evoluiu a situação financeira:

2014 2015 2016 2017 Dez 2018
Margem antes 
de amortizações, 
depreciações e juros 
EBITDA (acumulado)

28,29% 30,65% 40,75% 39,56% 40,33%

Índice de liquidez* (> 1,1) 1,07 1,03 1,21 1,85 1,85
Índice de cobertura do 
serviço da dívida* (> 1,1) 1,59 1,61 1,70 1,26 1,42

Alavancagem passivo/
patrimônio líquido* (< 
0,5)

0,23 0,19 0,16 0,15 0,13

Nesse quadro podemos observar a melhora da margem EBITDA, de 28,2% para 40,3% em 5 
anos, bem como a melhora no indicador de liquidez.

Outro resultado importante é a Classificação de Risco “AAA” (escala nacional) em 2015 pela 
agência de classificação de risco internacional (Class International Rating).

De 2014 até 2017, foram obtidos Demonstrativos Financeiros Auditados sob as Normas 
Internacionais de Informação Financeira (NIFs) sem ressalvas nos relatórios de auditoria 
externa e, em 2017, pela primeira vez sem recomendações do auditor externo, que conta com 
a aprovação da Controladoria Geral do Estado.

Graças à solidez financeira, técnica e de gestão, a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD) concedeu um crédito sem garantia soberana de USD 70 milhões para a construção 
do Projeto Ramal Chalpi Papallacta y Complementarios, sendo a EPMAPS a única empresa 
pública no Equador a obter um crédito dessa natureza.
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 A transformação da EPMAPS de 
um círculo vicioso para um círculo 
virtuoso levou cerca de 15 anos em uma 
mesma visão (2003-2018). Deve-se à 
continuidade da gestão empresarial e à 
implementação das melhoras práticas, 
bem como ao empoderamento e orgulho 
de seus funcionários, o que se reflete nos 
altos níveis alcançados nos indicadores 
de gestão e no clima no ambiente de 
trabalho que são a carta de apresentação 
da Empresa.

 Sem dúvida as operações de crédito 
(e as operações de assistência 
técnica) com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), em que 
se incluíram indicadores de gestão, 
impulsionaram a Empresa para a 
melhoria contínua e a implementação 
permanente dos mais altos padrões; é 
por isso que o BID se converte em um 
parceiro estratégico para a gestão da 
mudança.

 As boas práticas em governança 
corporativa e responsabilidade social 
empresarial são essenciais para criar 

valor e buscar mecanismos para ir 
além do que exige a lei, envolvendo 
os grupos de interesse, apostando 
na inovação, tomando como base a 
ética e a transparência para alcançar 
a sustentabilidade social, econômica e 
ambiental.

 A adoção do padrão AquaRating como 
principal ferramenta de gestão e a 
implantação, controle e monitoração 
de planos de melhoria com base no 
AquaRating foram de importância 
fundamental para estabelecer a rota 
empresarial. 

 O grande desafio para a EPMAPS e para 
as empresas do setor será se esforçar 
sempre para que a administração e 
direção tenham um enfoque puramente 
técnico, minimizando a ingerência 
política que tanto as prejudica; no 
entanto, são os cidadãos que devem 
exigir a prestação de contas da gestão 
e deveriam se apropriar da Empresa, 
sendo eles seus verdadeiros donos.

Lições 
aprendidas
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 Outro aspecto a considerar é o 
intercâmbio de boas práticas com 
organizações vinculadas ao setor e 
operadores, bem como o benchmarking.

 De 2000 a 2019, 3 gerentes gerais 
permaneceram na função, dando 
continuidade e melhorando o 
planejamento com horizontes de 
curto, médio e longo prazo, obtendo 
cumprimentos efetivos de metas e 
indicadores de gestão e, mais importante, 
alcançando cobertura universal dos 
serviços básicos de água potável e 
esgotos para os cidadãos do Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 Para melhorar a saúde financeira da 
Empresa, não foi necessário aumentar 
tarifas de forma brusca, mas apenas 
otimizar processos. Assim se conseguiu 
não transferir ineficiências para os 
usuários dos serviços e buscar a 
autossustentabilidade financeira.
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