
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DA EGBA 

 

A administração da Empresa Gráfica da Bahia - EGBA, empresa pública integrante da 

estrutura da Administração Pública Indireta do Estado da Bahia, com personalidade jurídica 

de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, 

vinculada à Casa Civil do Estado da Bahia, em conformidade com a Lei Federal nº 

13.303/2016 e Decretos do Estado da Bahia nº 18.470/2018 e 18.471/2018, apresenta o seu 

Relatório de Sustentabilidade, conforme abaixo: 

 

1. Mensagem da Administração: 

 

Considerando o modelo econômico global, que vem ganhando espaço e tem sido 

amplamente debatido no Brasil, vê-se inserido nesse contexto preocupações com a 

degradação da biodiversidade, excesso de consumo, mudanças climáticas, forma de descarte 

dos resíduos líquidos e sólidos, a escassez dos recursos hídricos apropriados para o consumo 

humano e a modelagem adequada do ambiente de trabalho.  

Nesse rumo, têm-se como resultante o aprimoramento e o surgimento de novas 

obrigatoriedades estabelecidas pelos governos, em sua maioria com o objetivo de criar regras, 

conter o excesso e disciplinar as atividades de forma que possam ser monitoradas, afim de 

se obter indicadores que influenciem e retroalimente às avaliações das ações em busca de 

uma continua e exitosa sustentabilidade e responsabilidade social. 

 

No contexto em que a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA, encontra-se inserida, é 

importante enfatizar que as novas tecnologias permitiram a substituições de modelos 

produtivos obsoletos por modelos mais econômicos, eficientes e sustentáveis.  

 

Não menos importante, é de continua observância e adoção de medidas que visam ampliar 

o alcance das ações humanitárias que envolvem os direitos trabalhistas, a segurança e a 

dignidade no ambiente de trabalho. Convergente a este objetivo, iniciativas são empregadas 

em busca de capacitação de líderes, comportamento ético profissional adequado,  

 

Nos aspectos ambientes, o momento atual pode ser classificado como em transição para um 

sistema sustentável, à luz, da eficiência energética, uso da agua, destinação dos resíduos 



sólidos, logística reversa, e uso de matéria-prima e processos com baixo impacto no meio 

ambiente. 

 

Desse modo, a diretriz é tornar a tônica para ações à visitação, continuada das boas práticas 

de sustentabilidade e responsabilidade social, nas atividades e negócios desenvolvidos pela 

Empresa. 

 

2. Da Responsabilidade Social e com o Meio Ambiente: 

 

A EGBA entende que o seu crescimento está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento de seus clientes, fornecedores, colaboradores e a comunidade, baseado em 

um processo de relacionamento íntegro, transparente e construtivo, buscando gerar valores 

que propiciem a sustentabilidade do negócio. 

 

Em especial, o mercado de produtos gráficos e de gestão documental impõe à EGBA 

obrigações com os aspectos de responsabilidade sociais e de meio ambiente, de modo a 

forma um fio condutor, transversal e contido nas ações planejadas e executadas pela 

Empresa.  

 

Dentre os diversos pontos de atenção, destaca-se a continua observância a aquisição de 

matéria-prima e relação com fornecedores que possuam seus produtos e serviços dentro dos 

padrões técnicos estabelecidos pelo mercado, com vistas a reduzir o nível de poluição do ar, 

água e solo, além da correta destinação dos resíduos produzidos em suas operações. 

 

 

3. Conclusões: 

 

De modo geral, a EGBA buscou cumprir todos os requisitos obrigatórios e adoção das 

práticas de mercado voltadas ao crescimento e produção com responsabilidade social e com 

foco na preservação do meio ambiente, de modo que para os exercícios seguintes, insere-se 

a responsabilidade de manter ou melhoras os indicadores atuais, de fora a demonstrar a 

continua evolução dos seus processos, rumo a uma Empresa amplamente sustentável.  


