Nosso propósito é melhorar a qualidade de
vida das pessoas e da sociedade, oferecendo
soluções ambientais completas, integradas e
sustentáveis para os resíduos.

Acesse
nosso canal
no Youtube
escaneando o
código

EXPEDIENTE
❧ As informações contidas no Balanço Socioambiental

2017 (exercício 2016) da Solví Soluções Industriais,
reporte de suas operações no Brasil, correspondem ao
período de doze meses findos em 31 de dezembro de
2016.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Cada membro de nossa equipe foi fundamental
para alcançarmos os resultados neste ano. Agradeço
a cada um. Equipe altamente qualificada e voltada para
o atendimento das necessidades de nossos clientes
é fundamental para que nos mantenhamos firmes no
nosso propósito de melhorar a qualidade de vida das
pessoas e da sociedade, oferecendo sempre soluções
ambientais completas, integradas e sustentáveis para
resíduos.
Durante o período desenvolvemos estratégias de
gestão bem fundamentadas que fortaleceram nossos
alicerces para seguirmos com nosso propósito e para
que tenhamos o reconhecimento da sociedade como
empresa comprometida com a valorização da vida.

Disseminamos o treinamento do nosso Código de
Conduta na totalidade de nossas equipes, atestando
mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a
sua aplicação efetiva no âmbito da pessoa jurídica.
Lançamos em todas as nossas unidades o PED
– Programa de Excelência em Desempenho para
assegurar o alto padrão da qualidade de nossos serviços
aliado à eficiência operacional. O programa - utilizado
como base para a elaboração de orçamentos - nos
permitiu enfrentar com maior segurança o ambiente
econômico adverso.
Além disso, o Programa STAR (estrela em inglês, a
sigla que faz alusão à integração de 4 processos: S Solucionamento; T - Time de Vendas; A - Aproximação
com clientes e R – Reputação) aliado ao mapeamento
de tecnologias consagradas foram também iniciativas

certeiras na busca de mercados não atendidos e na
expansão de nossos negócios.
A Solví Soluções Industriais é ciente de seu
importante papel no desenvolvimento sustentável
melhorando a qualidade de vida da população e
trabalhando com integridade para o bem. Portanto,
unificamos esforços para deixar um legado positivo
para todos envolvidos e atingidos pelos nossos
negócios.
Continuaremos investindo em nosso crescimento,
com ampliação de nossas UVS - Unidades de
Valorização Sustentável, tanto geográfica quanto
tecnologicamente e focados na solução das demandas
de nossos clientes.

Balanço Socioambiental 2017

O ano de 2016 foi marcado pela construção de
sinergias entre as empresas do Grupo Solví, o que nos
permitiu garantir serviços integrados de gerenciamento
dos resíduos, logística, tratamento e destinação dos
resíduos com o maior portfólio tecnológico do setor.
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❧

UVS Essencis Curitiba - PR - ETE Estação de Tratamento de Efluentes

NOSSO
POSICIONAMENTO
Trabalhar com integridade para o bem significa: gerar riquezas, promover
parcerias cidadãs e o engajamento com a sociedade

O Programa Parceria Cidadã com a
Sociedade (PPCS) aproxima o relacionamento
entre a empresa e os cidadãos, promovendo o
Desenvolvimento Local e a Educação Ambiental
gerando benefícios para a Sociedade.

UVS Essencis Taboão da Serra - SP - Incinerador

internas e externas da Solví Soluções Industriais. E
não poderia ser diferente em uma organização que
tem como propósito ser reconhecida como a melhor
empresa de soluções ambientais de multitecnologias
customizadas para a cadeia produtiva de seus clientes,
com contribuições valiosas para a melhoria da
qualidade de vida e do meio ambiente. Norteados por
esse compromisso, geramos valores e riquezas baseados
em quatro pilares fundamentais: Social, Econômico,
Institucional e Ambiental.
Acreditamos que trabalhar para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas requer parcerias com a
sociedade, entendendo e atendendo as suas demandas.
Para tanto, criamos ferramentas e procedimentos
que permitam e facilitem essa conduta. Fortalecemos
nossos processos e equipes com a aplicação em todos
os âmbitos da empresa do Programa de Integridade
Solví - PIS.
Como estratégia de fortalecimento do PIS, contamos
ainda com o programa Habilitação Pró-Ética, do
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União, em parceria com o Instituto Ethos, que objetiva
divulgar nomes de empresas engajadas na construção
de um ambiente de ética, integridade e confiança nas
relações empresariais.

Conduzida pelo PIS, toda empresa que faz parte
do Grupo é uma Unidade de Valorização Sustentável
(UVS), que assegura a qualidade de vida das pessoas
envolvidas em suas operações.Esse compromisso tem
uma ferramenta que cada vez mais se mostra crucial
em nossos processos: o Programa de Parceria CidadãSociedade – PPCS, que gera riquezas para todas
as partes interessadas: empresa, sociedade, meio
ambiente e clientes.
Geramos empregos diretos e indiretos e
compartilhamos tecnologias que valorizam resíduos,
reciclagem e proteção ao meio ambiente. Programas
sociais de voluntariado e visitas técnicas às UVSs
garantem ainda o cumprimento do nosso compromisso
de formar e informar pessoas, estudantes e as
comunidades sobre gestão ambiental e os benefícios
da destinação correta dos resíduos.
Procuramos, assim, deixar como legado uma cadeia
de geração de riquezas e soluções inovadoras para
nossos clientes, estabelecendo vínculos duradouros
e éticos com nossos stakeholders, criando empregos
e promovendo a formação de profissionais e cidadãos
íntegros e uma sociedade comprometida com a
sustentabilidade.

UVS GRI - Central de Gerenciamento de Resíduos

UVS Essencis Betim - MG - UVE Unidade de Valorização Energética
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❧ A sustentabilidade e a integridade regem as ações
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UVS Essencis Joinville - SC

UVS Koleta - Frota de Caminhões

UVS Organosolví Coroados - SP - Compostagem

RIQUEZAS GERADAS NAS UVSs:

5,3milhões t

de resíduos recebidos e
tratados pela SSI em 2016.

AMBIENTAL

VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS

são nossas Unidades Operacionais que
geram valor sustentável para a sociedade de

de materiais reciclados via
TWM, logística reversa de embalagens
e eletroeletrônicos.
VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS

2,8milhões t

3 milhões m

2

de áreas verdes preservadas nas UVSs
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES
com o plantio de árvores

411.060m

2

GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA
pela valorização do biogás do aterro Classe II

MELHORIAS PAISAGÍSTICAS
com distribuição de mudas.

30MW/h

13.480 mudas doadas

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS,
fortalecendo o setor produtivo e a
cadeia de fornecedores, melhorando a
infraestrutura e o mercado local.

REDUÇÃO DE CUSTOS COM SAÚDE PÚBLICA
e serviços municipais, tratando efluentes
adequadamente e evitando a proliferação
de doenças nas populações.

R$17,5 milhões/ano

R$ 87milhões/ano
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ECONÔMICO

PRESERVAÇÃO DE ÁREA VERDE
COM BIODIVERSIDADE NA UVS

de área plantada em 2016

GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS

SOCIAL

814mil t CERs - ano 2016

de resíduos valorizados via
blendagem (CDR) e produção de
energia com biogás.

suficiente para abastecer 300 mil habitantes

forma ética e cidadã, focando nos pilares:

2.252 colaboradores

GERAÇÃO DE EMPREGOS INDIRETOS

322 terceiros residentes

INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL
pessoas atendidas por
projetos de ação social

846
INSTITUCIONAL
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As Unidades de Valorização Sustentável

876mil t

REDUÇÃO DO EFEITO ESTUFA
pela captação e queima de gás metano
com geração de crédito de carbono.

Balanço Socioambiental 2017

REDUÇÃO DE DESCARTE INADEQUADO
de resíduos e da poluição difusa.

INOVAÇÃO E PARCERIAS COM
UNIVERSIDADES

NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS
EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

3.328 pessoas

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

R$ 35,7 mil/ano

9 instituições parceiras

RECURSOS INVESTIDOS PARA
FORTALECIMENTO DO SETOR

INSTITUIÇÕES DE LAZER, CULTURA,
ESPORTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

mensalidades de Associações de Classe

16 instituições beneficiadas

R$ 172 mil/ano
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ATERRO
ZERO DESPERDÍCIO

❧ A SSI concentrou seus esforços para favorecer um

ciclo sustentável de produção, através de tecnologias
que transformam resíduos em nutrientes, matériasprimas e energia.

É necessário evoluir da gestão de resíduos, para
a gestão de recursos, com alternativas tecnológicas
projetadas para o reaproveitamento de recursos
naturais, levando ao aumento da produtividade e da
sustentabilidade dos negócios.
O consumidor demonstra sinais claros da mudança
de comportamento na questão ambiental, por isso a SSI
investe em novas tecnologias que auxiliam a indústria
a criar metas mais desafiadoras a fim de reduzir sua
poluição e aprimorar seus processos.
O conceito Aterro Zero Desperdício, significa
maximizar a valorização de resíduos, comprometendose em disponibilizar alternativas de reutilização dos
materiais que apresentam viabilidade tecnológica e
financeira, sendo reinseridos na cadeia produtiva,
diminuindo a necessidade de exploração de recursos
naturais e os impactos causados pela geração de
resíduos.

➻ Os resíduos orgânicos podem ser
valorizados através do processo de
compostagem, onde será transformado
em composto orgânico; ou destinado para
o aterro, onde também será uma fonte
de produção de metano para geração de
energia.
➻ Os lixiviados oriundos do aterro ou
da compostagem, podem ser valorizados
após tratamento em uma ETE (Estação
de Tratamento de Efluentes). O lodo da
ETE pode ser utilizado na compostagem,
desde que não contaminado, ou ainda ser
destinado para o aterro para contribuir
na produção do biogás. O tratamento
de efluentes produz água de reuso para
utilização em umectação ou lavagem
de vias e veículos, contribuindo para a
redução do consumo de água potável.
➻ O solo tratado na TDU (Unidade de
Dessorção Térmica) pode ser utilizado
para recompor a área onde foi removido
ou como solo de cobertura de aterros
após a sua descontaminação.

Reciclagem
Valorização
Energética

Gerenciamento
e coleta
de residuos

Reciclagem
Triagem

Compostagem

Aterro Zero Desperdício: Um Conceito em
Valorização de Resíduos

2

Geracao
de Residuos

(Logística Reversa,
Jogue Limpo e TWM)

Compostagem
(produção de
fertilizantes)

Geração de Energia
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UVS Essencis Caeiras - SP - Vista aérea

➻ Os resíduos que vão para blendagem e
produção de CDR (Combustível Derivado
de Resíduo), são utilizados como
combustíveis em fornos de cimenteiras,
e os rejeitos deste processo são enviados
para o aterro, o qual produz gás metano e
pode ser utilizado como fonte de energia
renovável.

Ciclo Virtuoso da Valorizacao Sustentavel de Residuos
1

Unidade de
Valorizacao
Sustentavel

3
Tratamento,
valorizacao e
destinacao
dos residuos

Resíduo
Orgânico

Tratamento
de efluentes

agua
de reuso

Energia

Mitigacao
de gases do
efeito estufa

Blendagem

Créditos
de Carbono

Biogas

4
Reutilização

➻
Os materiais dos produtos
(eletrônicos, bens de consumo e
alimentos) descaracterizados na Logística
Reversa podem ser encaminhados para
reciclagem.

Industria de
transformacao

Combustivel
CDR
Eletricidade

Todos os resíduos recebidos passam por um ciclo de valorização em nossas UVSs, recebendo tratamentos
adequados podendo retornar à cadeia produtiva. Os recicláveis e a energia retornam diretamente para a indústria,
já a água tratada e os resíduos de compostagem transformados em fertilizantes retornam à cadeia produtiva de
modo indireto, como insumos ou subprodutos.

No Brasil são geradas cerca de 195 mil toneladas
de resíduos por dia, sendo que somente no estado de
São Paulo são coletadas 27 mil toneladas diárias nas
residências.
De acordo com um levantamento da ABRELPE
(Associação Brasileira das Empresas de Limpeza
Pública), em 2017 o Brasil ainda tem quase 3 mil lixões
ou aterros irregulares, que impactam o meio ambiente,
e a vida de mais de 77 milhões de brasileiros.
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A geração de resíduos em centros urbanos
e industriais é uma realidade, que cresce
exponencialmente no mundo todo, afinal, onde houver
gente, atividade econômica e comercial, certamente
haverá geração de resíduos.

195

27

No Brasil são
geradas cerca de
mil toneladas/ dia
de resíduos urbanos

Em São Paulo
são coletadas
mil toneladas/ dia
de resíduos urbanos
nas residências

Total de resíduos
recebidos e tratados
SSI em todas
as tecnologias
(toneladas)

5.364.096

100%

Valorização Energética
Aterro KII (UVS Caieiras)

2.764.295

51,53%

Reciclagem (GRI TWM)

875.000

16,31%

Valorização Energética
(Blendagem)

64.673

1,21%

Compostagem
(Organosolví)

23.000

0,43%

990

0,02%

1.636.138

30,50%

Reciclagem de embalagens
(Jogue Limpo)
Outras Tecnologias

Índice de
Valorização

69,5%

30,5%
* dados de 2016

A SSI, por meio do portfólio de serviços das quatro
empresas (GRI, Koleta, Essencis e Organosolví),
contribui efetivamente com soluções para a valorização
de resíduos de clientes privados, industriais e
comerciais.
Os aterros sanitários mantêm seu importante papel
para a promoção da saúde humana e no saneamento
urbano e são fontes de energia alternativa nos casos
onde é viável a instalação de usinas termelétricas para
geração de energia a partir do biogás proveniente da
decomposição de resíduos orgânicos.
A UVS Caieiras, Unidade de Valorização Sustentável
da Essencis é um dos exemplos da aplicação, na
prática, do conceito de aterro zero desperdício, sendo
um parque tecnológico completo para o tratamento e
valorização de resíduos e, em 2016, tornou-se a sede
da maior usina termelétrica movida a biogás do Brasil,
a Termoverde Caieiras.
Com investimentos na ordem de R$ 100 milhões,
a usina instalada em uma área de 15.000 m², utiliza o
gás metano do aterro da Essencis para gerar energia
elétrica suficiente para abastecer regularmente uma
cidade de 300 mil habitantes.

Uma tecnologia que merece destaque para a
valorização energética do resíduo é a blendagem para
coprocessamento em fornos de cimento. Com ela, em
2016 foram tratadas 56 mil toneladas.
A SSI possui duas plantas de logística reversa e
reciclagem em escala industrial localizadas em São Paulo
e Curitiba. Atualmente focadas em eletroeletrônicos,
placas e catalisadores automotivos, preparadas para
valorização de resíduos que retornaram à cadeia
produtiva industrial poupando a exploração de recursos
naturais finitos.
O Programa Jogue Limpo da GRI evita o desperdício
do material plástico de embalagens de óleo lubrificante
com sistema de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária)
e uma malha logística de captação de embalagens
pós consumo responsável pela reciclagem de quase
um milhão de toneladas e é considerado um caso de
sucesso em termos de acordo setorial.
A Organosolví proporciona a transformação
de resíduos orgânicos em fertilizantes orgânicos
e organominerais. No ano de 2016 foram tratadas
23 mil toneladas de resíduos contribuindo para a
sustentabilidade e aumento da produtividade no
agronegócio.
Para fechar o ciclo de sustentabilidade a Essencis
tratou 90 mil m³ de efluentes gerados pela atividade
industrial evitando possíveis contaminações de corpos
d’água além de devolver a água em condições de reúso.

300
Produção de
crédito de
carbono

814

mil t CERs
com um total
acumulado de
de
milhões de
t de CERs desde
o início das atividades

+ 5

GRI
Tonelagem de
materiais recuperados
para Reciclagem

875

mil t
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❧ Onde há viabilidade técnica e financeira as
empresas da Solví Soluções Industriais buscam
soluções integradas para a valorização dos resíduos,
isso explica a essência do conceito de Aterro Zero
Desperdício.

Outro exemplo de valorização de resíduos pode ser
visto na atuação da GRI junto às plantas industriais
de grande porte quando se trata de tecnologias para
o gerenciamento total de resíduos. No ano de 2016 a
GRI já inverteu a relação entre tratamento e destinação
de resíduos e reciclagem, hoje a empresa recicla 56%
do resíduo gerenciado na indústria. Com programas
de Aterro Zero Desperdício a GRI contribui com
soluções economicamente viáveis para a valorização
de materiais.

Essencis
A Termelétrica
gera energia
suficiente para
mil habitantes
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VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS:
					ZERO DESPERDÍCIO

Além de contribuir na diversidade da matriz
energética do país, a queima do gás nos motogeradores,
transforma o metano em CO2, que é 25 vezes menos
nocivo à camada de ozônio.

GRI
Programa
Jogue Limpo

2.470
toneladas
recuperadas

Organosolví
Tonelagem de
resíduos tratados
com compostagem

23

mil t
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PERFIL
ORGANIZACIONAL

Missão

querem que suas marcas e organizações sejam
percebidas como responsáveis, preocupadas com o
meio ambiente e com a sociedade, adotando práticas
que preservem o futuro. E o motivo é evidente: os
consumidores estão escolhendo marcas responsáveis
e a sociedade está cada vez mais consciente de seu
papel.
Esta novidade para o mercado, é uma realidade
nas empresas da Solví Soluções Industriais há muitos
anos, porque promover a sustentabilidade é o escopo
do nosso negócio.

A Solví Soluções Industriais é uma divisão da
holding Solví, grupo que atua nas áreas de resíduos
públicos, soluções industriais, saneamento, valorização
energética e engenharia. O grupo emprega mais de 20
mil profissionais, e está presente em 250 municípios
de todos os estados brasileiros, além de Argentina,
Bolívia e Peru.

As 4 empresas que compõem a Solví Soluções
Industriais GRI, Koleta, Essencis e Organosolví, dispõem
de serviços e tecnologias para resíduos, que ajudam
empresas do setor da indústria, comércio e serviços a
manterem práticas sustentáveis como: gestão total de
resíduos, reciclagem, coleta e transporte, tratamento e
valorização de resíduos, criação de fertilizantes a partir de
rejeitos, além de diversos outros serviços sustentáveis.
A sinergia entre as empresas da Solví Soluções
Industriais é um dos maiores diferenciais de mercado,
juntamente com o maior portfólio de serviços ambientais
do país e a abrangência de atuação no mercado nacional,
presente praticamente em todos os estados.

Para promover a melhoria contínua dos nossos
serviços, temos uma exigente Política de Sustentabilidade,
seguida da missão, visão e valores bem definidos e claros
a todas as partes envolvidas.

Ser reconhecida como a melhor empresa de soluções
ambientais de multitecnologia customizadas para a
cadeia produtiva de nossos clientes.
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❧ Nunca se falou tanto em sustentabilidade. Todos

Visão

Valores
➻ CREDIBILIDADE E SEGURANÇA
➻ ÉTICA E SUSTENTABILIDADE
➻ FOCO NO RESULTADO COM EXCELÊNCIA OPERACIONAL
➻ COMPROMETIMENTO COM O CLIENTE
➻ EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

SOCIEDADE

Nosso maior patrimônio é o time de colaboradores
altamente capacitados, presente em todo o país,
desenvolvendo projetos que vão além dos padrões de
mercado e que reforçam a cada dia nossa credibilidade.

Balanço Socioambiental 2017

Missão Visão e Valores

PESSOAS
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Melhorar a qualidade de vida das pessoas e a sociedade,
oferecendo soluções ambientais completas, integradas
e sustentáveis para os resíduos.

Balanço Socioambiental 2017
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Soluções Ambientais

Presença Nacional

Principais diferenciais
➻ Alta capacidade de recebimento
➻ Multitecnologia em tratamento e valorização
de resíduos
➻ Atendimento à Política Nacional de
Resíduos Sólidos
➻ Tecnologias certificadas nos mais altos
padrões mundiais
➻ Mais de 15 anos de expertise e credibilidade em
tecnologias ambientais

ESSENCIS

26
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A Essencis é a empresa líder em soluções ambientais
para o tratamento, valorização e destinação de resíduos.
A Essencis possui unidades operacionais nos
estados de SP, RJ, MG, PR, SC e RS, contando
com diversas tecnologias para resíduos, atendendo
empresas de todo o Brasil.
Oferece tecnologias inovadoras de tratamento,
valorização, reciclagem e destinação de resíduos
sólidos e líquidos, perigosos e não perigosos.

UVS Essencis Betim - MG - UVE Unidade de Valorização Energética
de resíduos para coprocessamento

Essencis e Controladas
Tonelagem de Resíduos Tratados
Número de Colaboradores
Número de Centrais Operacionais

Receita Bruta
Produção de Crédito de Carbono
Total Acumulado
Capacidade Instalada de Geração de Energia
Potencial de Abastecimento pela Energia Gerada
Valorização de Resíduos para
coprocessamento (toneladas processadas)

3,7 milhões t
827

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

11
R$ 323 milhões
814 mil t CERs

Acesse
nosso site
escaneando o
código

5,3 milhões de t CERs

30 MW/h
300 mil habitantes
64,7 mil t

www.essencis.com.br

➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻

Aterros Sanitários
Logística Reversa
Dessorção Térmica (TDU)
Incineração
Coprocessamento
Tratamento de Efluentes
Análises de Laboratório
Monitoramento de Emissões Atmosféricas
Gerenciamento e remediação de Áreas 		
Impactadas

As diversas tecnologias da Essencis, a torna a
empresa com o maior portfólio de serviços ambientais
do Brasil.
A Essencis também valoriza o biogás de Aterro
Sanitário e o transforma em energia renovável, em
parceria com a Termoverde Caieiras, a maior usina
termelétrica de Biogás do Brasil.
Com uma grande diversidade de profissionais em
diversas áreas de atuação, a Essencis trabalha desde
2001 e tem renomada tradição no mercado ambiental.

MG
SP
PR

RJ

UVS Essencis Betim - MG

UVS Essencis Curitiba - PR

UVS Essencis Prameq - SP

SC
RS

UVS Essencis Juiz de Fora - MG

UVS Essencis Taboão da Serra - SP

UVS Essencis Magé - RJ

UVS Essencis Caieiras - SP

UVS Essencis São José dos Campos - SP

UVS Essencis Joinville - SC

UVS Essencis Capela de Santana- RS

UVS Essencis Caieiras - SP

UVS Essencis Curitiba - PR

UNIDADES DE
VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL

UVS Essencis Caieiras, solução estratégica
para o estado de São Paulo

UVS Essencis Taboão da Serra - Incineração
de substâncias destruidoras da camada
de ozônio

Cada habitante de São Paulo gera em média 1,4 kg de
resíduo/dia, e somente no Estado de São Paulo são
coletadas cerca de 62 mil toneladas de resíduo urbano
diariamente, sendo 77% deste resíduo tratado de forma
adequada em aterros sanitários.

O Ministério do Meio Ambiente em parceria com o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), está desenvolvendo o Projeto BRA/14/G72
- Gerenciamento e Destinação Final de Resíduos de
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio, em
âmbito nacional.

Com ampla capacidade para recebimento de
resíduos urbanos e industriais, a UVS Essencis
Caieiras, é responsável pela destinação segura de 60%
dos resíduos urbanos coletado na cidade de São Paulo,
aproximadamente 7 mil toneladas por dia, totalizando
2,5 milhões de toneladas por ano.
A UVS também trata e destina resíduos do município
de Caieiras e de mais de 15 prefeituras da região. A
USV Caieiras um dos maiores parques de tecnologias
integradas para resíduos do mundo, oferecendo as
melhores tecnologias e soluções para resíduos no polo
industrial paulista.
Uma obra de engenharia de ponta, o aterro da UVS
Essencis Caieiras oferece total segurança para suas
operações, garantindo proteção ao meio ambiente.

Após a análise dos 7 incineradores existentes no
Brasil, a Essencis foi a qualificada para a realização do
projeto. O Relatório de Conclusão PNUD assegurou:

UVS Essencis Caieiras - SP - Cinturão Verde

Na UVS são mantidos 150 hectares do cinturão
verde, uma vegetação de mata Atlântica que é o habitat
de aproximadamente 10 espécies de mamíferos e 123
espécies de aves.
Tecnologias presentes na UVS Essencis Caieiras:

UVS Essencis Taboão da Serra - SP - Amostragem

➻ Aterro classe I para resíduos industriais
➻ Aterro classe II para resíduos não perigosos
➻ Unidade de Dessorção Térmica para
recuperação de solos contaminados
➻ Logística Reversa e Reciclagem
de eletroeletrônicos
➻ Laboratório para Controles Ambientais
➻ Incineração de Resíduos
➻ Usina termelétrica movida a biogás de
aterro sanitário

UVS Essencis Taboão da serra - SP - Incinerador

“Essencis Soluções Ambientais foi considerada
apta a receber os investimentos previstos no âmbito
do Projeto BRA/14/G72, de modo a adequar suas
instalações de tratamento térmico para a destruição de
SDOs, foco principal do referido projeto”.
São previstos investimentos na ordem de US$1,5
milhão, na adequação do incinerador, para a destruição
de 100 toneladas de SDOs, que é a última etapa prevista
no “Resultado 2” do projeto.
A adequação prevê: uma linha para alimentação de
substâncias gasosas, teste de queima, licenciamento
ambiental e a incineração das SDOs, de acordo com o
Protocolo de Montreal.
As substâncias a serem incineradas consistem
basicamente de: CFCs (Clorofluorcarbonos), HCFCs
(Hidroclofluorcarbonos), entre outras, com alto
potencial de aquecimento global.

UVS Essencis Taboão da serra - SP - Armazenagem
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O projeto é financiado pelo Fundo Multilateral
para a Implementação do Protocolo de Montreal
(FML), e prevê a criação de capacidades nacionais
para a destinação final / destruição de substâncias
halogenadas obsoletas e nocivas à camada de ozônio.
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A UVS Essencis Caieiras contribui estrategicamente
com a manutenção da limpeza e da saúde da população
metropolitana de São Paulo. Localizada a 35 km do
centro da capital, tem fácil acesso pela Rodovia dos
Bandeirantes, para a região metropolitana e interior.

EGA – Engenharia e Geologia Ambiental
Desenvolvimento de Serviços Industriais

A área de EGA oferece dois escopos especializados de
atuação em Engenharia Ambiental:

A área de Desenvolvimento de Serviços Industriais (DSI)
reúne a Essencis e GRI proporcionando maior sinergia
nos serviços de TWM, Óleo e Gás, Recuperação de Áreas
Impactadas, e Monitoramento de Emissões Atmosféricas.

➻ Gerenciamento especializado para Óleo e Gás
Com expertise em plantas complexas na gestão de
resíduos contaminados e perigosos, exigindo alta
performance em Qualidade, Saúde e Segurança e Meio
Ambiente. Equipe Técnica capacitada e treinada para
cumprimento dos mais altos níveis de assertividade na
gestão total de resíduos perigosos.

O resultado da junção dessas equipes, que contam com
a expertise de mais de 15 anos de atuação, proporcionou
a otimização das áreas, estabelecendo um marco na
qualidade de prestação de serviços, eficiência e maior
competitividade.

Com expertise na investigação de áreas contaminadas
e adoção de medidas de remediação para atendimento
à legislação. Abrangendo a avaliação preliminar,
investigação detalhada e confirmatória, delimitação de
áreas contaminadas, avaliação de riscos e sistemas de
remediação.
UVS Essencis Caieiras - SP
Colaboradores realizando amostragem

Monitoramento de Emissões Atmosféricas –
Essencis Prameq
A Essencis Prameq une expertise e a tradição no
monitoramento de emissões atmosféricas, com
pioneirismo nos serviços de amostragem, análises
químicas e medição em fontes fixas. Com profissionais
experientes, a Essencis Prameq atende em todo
o território nacional, desde grandes indústrias até
pequenas empresas, cumprindo as normas SMA-100
e NRs 31 e 35.
Conta também com laboratório próprio acreditado na
ISO 17025. O portfólio de serviços cumpre totalmente
as resoluções CONAMA 382 e 436, oferecendo:

Balanço Socioambiental 2017

➻ Recuperação de Áreas Impactadas
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A DSI atua nas maiores indústrias do país nos
diversos segmentos, tais como: petroquímico, química,
automobilístico, siderurgia e mineração, com uma nova
visão na atuação dos negócios.

➻ Monitoramento de emissões atmosféricas de
fontes fixas (chaminés), com acreditação na
ISO 17025
➻ Monitoramento de qualidade do ar
➻ Inventários de fontes industriais
➻ PMEA – Plano de Monitoramento de Emissões
Atmosféricas
➻ Monitoramento de emissões fugitivas de
vapores orgânicos
➻ EDA – Estudo de Dispersão Atmosférica
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Gerenciamento Global de Resíduos
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Os colaboradores da GRI estão espalhados por todo o
Brasil, trabalhando em projetos de gerenciamento dentro
das plantas industriais de outras empresas, melhorando
dia a dia a gestão dos resíduos de seus clientes.
Com tradição e credibilidade em TWM, a GRI
possui expertise e estrutura completa em maquinários
e veículos para ajudar seus clientes na coleta seletiva
de resíduos, na trituração, prensagem, enfardamento,
reciclagem, destinação correta de rejeitos e na logística
interna e externa de todos os seus resíduos.
A GRI é a empresa com a maior e abrangência de
atuação da SSI, atuando em praticamente todos os
estados brasileiros, trabalhando em plantas industriais
de grande porte.

UVS GRI - Empilhadeira na Central de Resíduos

GRI
Tonelagem de Resíduo Manipulado e Tratado

694 mil t

Tonelagem de Materiais Recuperados para Reciclagem

875 mil t

Número de Colaboradores

835

Número de Contratos

60

Receita Bruta

Acesse
nosso site
escaneando o
código

R$ 134 milhões

UVS GRI - Compactador

www.grisolvi.com.br
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A GRI é especializada em soluções para o Gerenciamento
de Resíduos Industriais - TWM (Total Waste
Management - Gerenciamento Total de Resíduos), e
atua em diversos setores industriais: automobilístico,
alimentício, siderúrgico, farmacêutico, óleo e gás, entre
outros.

GRI

JOGUE LIMPO: Logística Reversa de
Embalagens
O Jogue Limpo é um sistema de logística reversa para
o recebimento itinerante gratuito, de embalagens de
óleo lubrificante pós-consumo.
UVS GRI - Equipe do Projeto Jogue Limpo

1.486

municípios

100% dos municípios
dos 6 estados

3.995

Os frascos recolhidos são levados para as Centrais de
Recebimento, onde o material é prensado e armazenado.
Posteriormente o material é remetido a uma recicladora,

640

mil
km rodados
em 2016

equivalente a 16
voltas na Terra

Pontos de coleta
Total de
contrato

onde é triturado, descontaminado (do óleo lubrificante
residual), e depois, vai para extrusão que o transforma em
matéria-prima para novas embalagens e produtos plásticos,
retornando à cadeia produtiva.

2.470

O principal objetivo é evitar o desperdício de um
material plástico derivado do petróleo e que se fosse
jogado na natureza teria um período de degradação na
faixa de 400 anos.

49,4 milhões
de embalagens.
O equivalente a

Segundo a PNRS, a responsabilidade legal da
logística reversa é compartilhada para toda a cadeia,
onde cada agente tem participação fundamental no
êxito do sistema.
Em 2012 a GRI foi vencedora do contrato para
operação nos estados de Minas Gerais, Espirito Santo,
Distrito Federal, Bahia, Sergipe e Alagoas, e hoje possui
7 centrais operacionais: Betim (MG), Uberlândia (MG),
Vitoria da Conquista (BA), Simões Filho (BA), Maceió
(AL), Serra (ES), e Brasília (DF).

Em 2016, o contrato da GRI consolidou-se ao
inaugurar em Vitória da Conquista na Bahia, a última
central contida no planejamento estratégico do contrato.
Esta central atende a 188 municípios das regiões Sul
e Centro-Sul da Bahia, com a previsão de receber 60
toneladas anuais de embalagens pós-consumo, que
equivalem a 1,3 milhões de unidades.

toneladas
recuperadas

Em 2016, a GRI em parceria com o Instituto Jogue
Limpo, decidiu operacionalizar de maneira inédita no
Brasil os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) para
embalagens de óleos lubrificantes.

3,5 estádios do
Maracanã lotados
de embalagens

990

Além de atender a uma necessidade da Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os PEVs atendem
os geradores não abrangidos no Acordo Setorial,
reduzindo o índice de poluição dos estados atendidos.

19,8 milhões
de embalagens
(em 2016)

O sistema de PEVs é também um modelo que pode
ser implementado em outros estados, que ainda não
possuem logística reversa, e ser usado como referência
para novos projetos.

toneladas
recuperadas

39

km2 de
abrangência
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1.345

O “Instituto Jogue Limpo” foi fundado pelos
principais fabricantes e distribuidores de lubrificantes
do país, e a GRI é uma das únicas gerenciadoras de
resíduos do país a possuir capacitação técnica para
operacionalizar o projeto.
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Sendo o primeiro projeto de logística reversa do
país a ter um acordo setorial com o Ministério de Meio
Ambiente, fundamentado fielmente na PNRS, o Jogue
Limpo é também considerado um dos maiores do país,
por envolver todas as partes responsáveis na cadeia
do resíduo, e por atingir resultados tão expressivo nos
volumes de captação e recuperação de embalagens.
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Koleta
Ambiental
Balanço Socioambiental 2017

A Koleta tem UVSs no estado de SP e RJ. Seus
motoristas e ajudantes trabalham diariamente com
cortesia e profissionalismo, coletando e transportando
resíduos provenientes do comércio, indústria e serviços.
Bem treinados e uniformizados, os profissionais da
Koleta demonstram seriedade e competência em
seus serviços prestados, possuindo as mais altas
certificações do mercado.
A Koleta Ambiental dispõe de equipamentos e
caminhões de diversos perfis, com a capacidade de se
adequar a cada necessidade de seus clientes.
O Programa SIS (Soluções Integradas de
Sustentabilidade) garante a destinação ambientalmente
correta e a valorização dos resíduos em UVSs próprias
da Solví Soluções Industriais, atendendo a todas as
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A Koleta é a empresa da SSI especializada na coleta e
logística de resíduos, dispõe de uma frota robusta de
caminhões e grande disponibilidade de equipamentos
para o recolhimento de resíduos.

exigências legais e de mercado.

UVS Koleta Ambiental - RJ - Frota de Caminhões

Certificação SASSMAQ

Koleta Ambiental
Tonelagem de Resíduos Tratados Adequadamente

Número de Colaboradores

Número de Unidades Operacionais
Receita Bruta

128,4 mil t
555
2
R$ 75,6 milhões

A Koleta Ambiental está se preparando para a obtenção
da certificação SASSMAQ, que foi criada para garantir
a seguridade do transporte de produtos químicos
perigosos. Similar às certificações ISO, a seguridade
no transporte é o diferencial desta certificação, que é
requisitada em licitações de empresas do segmento
siderúrgico, mineradoras, usinas nucleares e grandes
geradoras de resíduos perigosos.

Acesse
nosso site
escaneando o
código

www.koleta.com.br
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Organosolví
Especializada na transformação de resíduos orgânicos
em fertilizantes por meio do processo de compostagem,
a Organosolví valoriza o potencial dos resíduos
orgânicos, transformando-os em fertilizantes de alto
nível, a linha de fertilizantes Organo+.

Os fertilizantes são devidamente registrados no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e diferem quanto a sua forma e aplicação, sendo
classificados como Fertilizantes Orgânicos Farelados,
Granulados e Condicionadores de solos.

UVS Organosolví Coroados - SP
Detalhe do fertilizante Organomineral

UVS Organosolví Coroados - SP

Acesse
nosso site
escaneando o
código

www.organosolvi.com.br

Formulação dos Fertilizantes
A Organosolví iniciou recentemente a produção de
fertilizantes organominerais com o lançamento no
mercado de mais 30 formulações que cumprem em
níveis de excelência a necessidade nutricional das
diferentes culturas ao longo dos seus ciclos produtivos.
		

A linha de Fertilizantes ORGANO+ proporciona
maior absorção dos nutrientes aumentando
a produtividade de inúmeras culturas, além
de enriquecer o solo, melhorando a sua
qualidade por meio da matéria orgânica e
nutrientes do composto.
A aplicação dos fertilizantes ORGANO+
aumenta a capacidade de troca catiônica
(CTC), que ajuda a reter K, Ca, Mg e outros
nutrientes, trazendo ganhos ao produtor em
redução de custos e aumento da produção.

O ORGANO+ farelado é um fertilizante multinutriente,
contendo matéria orgânica humificada e livre de
patógenos e contaminantes. Possui macros e
micronutrientes, é utilizado para aumento da eficiência
dos fertilizantes minerais e condicionamento do solo.

Os fertilizantes organominerais ORGANO+ são adubos
orgânicos enriquecidos com nutrientes minerais. A parte
orgânica desde composto, provém de fontes de resíduos
selecionados e subprodutos orgânicos da agroindústria.
Já os minerais são fabricados industrialmente e
acrescentados à matéria-prima orgânica.

Organosolví
Volume de Fertilizantes orgânicos e organominerais
comercializados em 2016
Tonelagem de Resíduos Tratados com Compostagem

Número de Colaboradores

Número de Unidades Operacionais
Receita Bruta

30 mil t
R$ 23 mil t
35
1
R$ 12,2 milhões
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Indústrias do setor sucroalcooleiro, produtores
de cereais e pecuaristas, obtêm, além de ganhos
na produção sustentável, benefícios na agricultura
de ordem química, física e biológica no solo, pois
permitem maior longevidade das lavouras. Em cultivo
de cana-planta, o fertilizante ORGANO+ tem ganhos de
produtividade na ordem de 15% a 30% se comparados
com os fertilizantes minerais.

O fertilizante orgânico ORGANO+ granulado apresenta
as mesmas características do produto farelado. O
formato granulado torna simples a aplicação e facilita
o enraizamento, aumentando ainda mais a eficiência na
adubação.
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Situada em Coroados, interior de São Paulo, a
fábrica de fertilizantes Organosolví produz a linha
mais avançada em fertilizantes, com alta qualidade e
produtividade, promovendo a valorização de resíduos,
e a responsabilidade ambiental no agronegócio.

Institucional
Apoio e patrocínio para
Rodeio Show na cidade
de Coroados

Voluntariado
1º Dia do Voluntariado
realizado no Centro de
Convivência do Idosos na
cidade de Coroados
2º Dia do Voluntariado
realizado na Associação
Beneficiente Lar do Vovô na
cidade de Glicério

Ação Doação de 10 t de fertilizante
para Prefeitura de Conscientização
Solidária farelado
Coroados para utilização de
Ambiental
recuperação de área degradada
na construção da estrada que
liga a cidade ao Município
vizinho de Birigui/SP

Implantação e
acompanhamento
de Horta na Escola
Municipal Frei
Fernando Maria em
Coroados

UVS Organosolví Coroados - SP

UVS Organosolví Coroados - SP
Grupo de visitantes

Parceria com
Universidades
Visita técnica
realizada pela
Faculdade Salesiano

Visita Técnica
realizada pela Fatec
de Araçatuba

Balanço Socioambiental 2017

Café na fábrica com
stakeholders
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Doação da colheita de milho
de experimento Organosolví
beneficiando mais de 90 famílias
na cidade de Coroados

Relacionamento

Contribuição Social Organosolví
Consciente de seu papel de formação profissional, a
Organosolví recebeu a visita de estudantes da Fatec
Araçatuba (Faculdade de Tecnologia). O objetivo da
visita foi entender o processo sustentável de granulação
das formulações dos fertilizantes. Durante o encontro,
os visitantes tiveram a oportunidade de vivenciar lições
de sustentabilidade ensinadas na teoria durante as
aulas na universidade.

Ação Solidária
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Ações Realizadas
em 2016

Riquezas Geradas
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GOVERNANÇA
E GESTÃO

Instrumentos de Governança

Para todas as empresas pertencentes ao grupo
Solví, a integridade é um valor fundamental para o
desenvolvimento de suas atividades, de forma que os
colaboradores devem tornar-se referência individual e
coletiva em suas atitudes, atuando nas UVSs pautados
no mesmo valor e princípio ético.

O Programa de Integridade Solví é o norteador da
conduta de todo e qualquer colaborador do Grupo
Solví, inclusive das lideranças, que devem conduzir as
UVSs conforme as diretrizes corporativas, e alinhadas
às estruturas de governança e modelo de gestão da
Unidade de Valorização Sustentável.

➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻

Os mecanismos de governança corporativa
adotados pela Solví Soluções Industriais têm o
propósito de difundir a visão, a missão, os valores e a
cultura de excelência operacional especialmente junto
aos seus colaboradores.

Código de Conduta
Política Anticorrupção
Canais de Integridade
Normas e procedimentos
Controles internos
Auditoria interna
Aplicação de consequências
Mensuração de eficácia do programa

O Comitê de Conduta e a Comissão de Integridade
são dois grupos que conduzem o PIS, com o apoio dos
Agentes de Integridade locais, e dos canais de integridade.
O Comitê de Conduta é o responsável por receber e
encaminhar denúncias, além de responder às consultas
relacionadas às normas que compõem o PIS. A
Comissão de Integridade, é responsável por manter o
PIS sempre atualizado, apoiando a sua disseminação
por meio de recomendações às áreas competentes.

O modelo de gestão (MES - Modelo de
Empresariamento Solví) foca em 5 programas que
norteiam as ações de todas as empresas do Grupo
Solví: PIS, PPCS. UVS, PCV e PGC

➻ Conselho Administrativo: com periodicidade
mensal, o Conselho Administrativo se reúne com os
objetivos de definir a estratégia do segmento do negócio,
deliberar sobre os investimentos das empresas que
a compõem, além de definir as metas e diretrizes
do negócio. Também cabe ao Conselho da SSI,
deliberar sobre matérias que ultrapassar o nível de
alçada previsto no Estatuto Social de cada empresa
e submeter para aprovação do Conselho da Solví as
matérias que ultrapassem o seu limite de alçada
➻ Reuniões de Diretoria: as Reuniões de Diretoria
são realizadas mensalmente a fim de promover
discussões sobre assuntos estratégicos críticos para
o negócio. Os encontros reúnem os diretores das
unidades e empresas do Grupo
➻ Comitê de Gestão de Prevenção e Segurança
SSI: tem o objetivo de definir as diretrizes de proteção
e segurança operacional e ambiental das empresas da
SSI. Participam as principais lideranças, diretores
e gerentes das 4 empresas (GRI, Koleta ,Essencis
e Organosolvi). O comitê se reúne trimestralmente,
mas pode se reunir extraordinariamente se necessário
➻ Comitê de Gestão de Crises: o comitê reúne
a presidência e gestores da Organização em
momentos de crise, para a definição de estratégias
de relacionamento com a mídia e partes interessadas,
além de desenhar planos de ação para mitigar
potenciais riscos
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Atuando desta forma os colaboradores fortalecem a
reputação e a imagem interna e externa da companhia,
caracterizando todos os seus relacionamentos como
corretos, justos, adequados, e voltados para o bem comum.

O PIS dispõe de ferramentas de consulta
e conformidade à conduta ética esperada dos
colaboradores, clientes, fornecedores e prestadores de
serviços das UVSs, como:

Canais de Comunicação
website:
www.codigodecondutasolvi.com
telefone no Brasil:
0800 721 0742 (ligação sem custo)
e-mail:
comissao.conduta@solvi.com
carta:
Solví - Comissão de Conduta
Caixa postal nº 31.256 - São Paulo - SP

➻ Comitê de Investimentos: o comitê se reúne
com a finalidade de realizar avaliações econômicas
e financeiras do plano de negócios de projetos de
investimentos recomendando ou não ao Conselho
Administrativo a sua implantação
➻ Comitê de Risco e Auditoria: o comitê tem o
objetivo de identificar e mitigar situações de riscos
operacionais e de negócio por meio de auditorias
internas e independentes realizadas regularmente nas
instalações e processos das empresas do Grupo Solví
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❧
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Governança e gestão
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DESEMPENHO
ECONÔMICO
❧

Em 2016 a Solví Soluções Industriais
percebeu uma receita bruta consolidada
equivalente a R$ 597 milhões. Nesse
período, o EBITDA alcançou R$ 137 milhões,
configurando uma margem de EBITDA de 23%
sobre a receita bruta.

Desempenho Econômico SSI
Receita Bruta

R$ 597 milhões

EBITDA

R$ 137 milhões

Lucro Operacional

R$ 91 milhões

CAPEX

R$ 51 milhões
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ESTRATÉGIAS
DE CRESCIMENTO

Programa de Excelência em Desempenho –
PED
A Solví Soluções Industriais investe em estratégia
para promover uma cultura de Melhoria Contínua de
Resultados.

As quatro frentes de atuação, direcionam as
equipes comerciais da SSI à desdobrarem ações que
potencializam novas oportunidades de negócios,
desenvolvendo diferenciais competitivos de mercado.

Evento Comercial - Treinamento STAR

O PED - Programa de Excelência em Desempenho,
que abrange todas as unidades e empresas da SSI, tem
como objetivo fazer a empresa alcançar o mais alto
nível de performance possível. Os resultados e custos
têm acompanhamento contínuo com a apuração de
indicadores chave (KPIs), que foram definidos por cada
unidade e padronizados para possíveis comparações e
troca de experiências e aprendizado entre as unidades
e empresas da SSI.
O programa está em seu segundo ano consecutivo
e possui sistema informatizado para acompanhamento
de indicadores, bem como a aplicação de metodologia
de gestão de recursos e aprendizado contínuo das
equipes operacionais.
Tudo isso proporcionou ganhos de produtividade
e resultados financeiros, contribuindo para maior
competitividade e excelência na prestação de serviços
aos clientes.
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Lançado em agosto de 2016, o Programa STAR é
a plataforma de inteligência de negócio da SSI para
alavancar o processo de diferenciação da empresa com
a integração de 4 processos: Solucionamento; Time de
Vendas; Aproximação com clientes; Reputação.
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para resíduos e desafios ambientais de seus clientes
investe continuamente no desenvolvimento de sua área
comercial e desenhou uma estratégia que coloca o
cliente como ponto focal de todas as ações da empresa.

Ciente da importância das mídias digitais, a SSI
investiu na renovação de seus websites, criou o canal
no youtube e se aproximou dos clientes nas datas
comemorativas e eventos do setor.
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❧ A SSI comprometida em ofertar a melhor solução
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Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente
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SISTEMA
DE GESTÃO
INTEGRADA

Certifcações

62

As auditorias da SGS, acontecem nas diversas UVSs
da GRI, Koleta e Essencis anualmente, e verificam a
conformidade do sistema para certificação nas normas
internacionais: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

unidades de
negócio são
certificadas

ISO 14001

17

unidades de
negócio são
certificadas

ISO 9001

Desempenho Ambiental
Consumo de Água na Operação
(Lavagem de Veículos/ Koleta)

As certificações da SSI, atestam que a sua atuação está
baseada em processos definidos por normas técnicas,
com ética, transparência e confiabilidade de reputação.

18

unidades de
negócio são
certificadas

Diversas outras auditorias complementares são
realizadas por clientes, órgãos reguladores e entidades
científicas, assegurando a qualidade e responsabilidade
do Grupo.

ISO 18001
Meio Ambiente

2

certificações
SASSMAQ

Sistema de Avaliação de
Segurança, Saúde,
Meio Ambiente e
Qualidade

2

certificações pelo
INMETRO

Um dos compromissos do Grupo é assegurar que
seus empreendimentos e processos, estejam em total
conformidade com a legislação ambiental, e a ISO
14001 atesta esta conformidade.
A gestão dos riscos de impactos ambientais é
realizada por meio de procedimentos que permitem a
identificação e planos de ação para mitigar os efeitos
decorrentes das atividades da companhia.
Todas as tecnologias e serviços desenvolvidos
pelas empresas da SSI, além de cumprir a legislação
ambiental, seguem procedimentos de alto critério para
garantir que os resíduos sejam ao máximo valorizados,
preservando os recursos naturais e promovendo a
sustentabilidade.

Volume Percolado Tratado (Essencis)

7,04 mil m³
818 mil m³

Produção de Crédito de Carbono no ano

814 mil t CERs

Produção Total Acumulado de CERs

5,3 milhões de t CERs

Total de resíduos recebidos e
tratados SSI em todas as tecnologias

5,3 milhões t

Valorização Energética
Aterro KII (UVS Caieiras)

2,8 milhões t

Tonelagem de Materiais Recuperados
para Reciclagem (GRI)
Valorização Energética
(Blendagem)

Compostagem (Organosolví)

875 mil t
64,7 mil t
23 mil t

Reciclagem de embalagens
(Jogue Limpo)

990 t

Índice de Valorização de Resíduos SSI

69,5%
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Além da integração dos sistemas, a certificação
das empresas GRI, KOLETA e ESSENCIS, é MultiSite, isso significa que todas as auditorias são feitas
por um único organismo certificador, a SGS (Société
Générale de Surveillance), de forma global, em 18
escopos de atividades diferentes desenvolvidos por
estas empresas.

MEIO
AMBIENTE

17
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❧ A Solví Soluções Industriais faz a Gestão Integrada
de seus sistemas de Qualidade, Saúde e Segurança e
Meio Ambiente, através da área interna denominada
QSMA.

Beleza Natural

❧ Um empreendimento de aterro sanitário é muito mais

As empresas de aterro sanitário no mundo possuem
ainda diversos projetos de reaproveitamento do terreno
quando o empreendimento é fechado. Os locais se
transformam, por exemplo, em campos de golfe,
estações de esqui, parques de convivência e uma série
de outros espaços de utilidade pública, cujo legado
fica para a própria região, que acaba por valorizar o
espaço, estimular o turismo e desenvolver o mercado
imobiliário.

Todos os projetos voltados para o meio ambiente
são gerenciados pelo departamento de Qualidade,
Segurança e Meio Ambiente (QSMA). A equipe técnica
possui característica multidisciplinar e é composta por
químicos, engenheiros, gestores ambientais e biólogos.
O sistema de monitoramento utilizado na UVS
Caieiras conta com uma estação meteorológica, que
permite o acompanhamento dos dados em tempo real
e online pela equipe operacional.

Um exemplo de preservação ambiental é a UVS
Essencis Caieiras, empresa da Solví. Lá, o principal
projeto é o Cinturão Verde, que contorna todo o terreno
do empreendimento e representa cerca de 40% da área
total. Neste local, faz-se o monitoramento do ambiente
e a plantação de mudas provenientes do viveiro mantido
pela companhia.

Áreas Verdes Mantidas
UVS Caieiras
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do que uma operação de disposição final de resíduos.
Engloba tecnologias de ponta nas áreas de proteção
ambiental, tais como sistema de osmose reversa,
laboratórios de análise de solo e água, monitoramento
de fauna e clima, ferramentas de telemetria e uma
infinidade de programas de preservação do entorno.

A Essencis Caieiras possui diversos programas
de monitoramento dos impactos ambientais, como
monitoramento de fauna e de água subterrânea e
superficial, entre outros.

Indicadores de Biodiversidade (Caieiras)
Espécies de Aves
Espécies de Mamíferos
Espécies de Arbóreas

123
10
126

1,5 milhões m²

UVS São José dos Campos

182,7 mil m²

UVS Joinville

104,5mil m²

UVS Curitiba

20 mil m²

UVS Capela de Santana
UVS Magé

113,1 mil m²
877,4 m²

UVS Macaé

209,7 mil m²

UVS Betim

616,6 mil m²

UVS Juiz de Fora

214,6 mil m²

Organosolví

38,7 mil m²
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SAÚDE E
SEGURANÇA

Garantir a saúde e segurança no trabalho dos
colaboradores é primordial, e por esse motivo a SSI
possui em suas atividades a certificação OHSAS 18001.
Para cumprir este compromisso, o Grupo atua
continuamente para manter uma cultura organizacional
de prevenção, mantendo um ambiente de trabalho
seguro e saudável.

Nesse âmbito, foi criado o Comitê de Gestão de
Segurança SSI, formado pelas principais lideranças,
diretores e gerentes das 4 empresas (GRI, Koleta,
Essencis e Organosolví).
Periodicamente o Comitê se reúne, para recapitular
o histórico dos acidentes de trabalho ocorridos nos
últimos 3 anos, e ministrar palestras e benchmarking
com empresas, que fortaleçam a cultura de prevenção,
e a criação de estratégias e planos de ação para melhoria
contínua da saúde e segurança dos colaboradores e
visitantes das UVSs.

A GUT é uma metodologia utilizada para identificação
de falhas técnicas e oportunidades de melhoria nos
ambientes de trabalho (instalações, edificações,
equipamentos e processos).
Através de inspeções presenciais realizadas pela
Gerência de Riscos da SSI, a GUT tem o objetivo de
ranquear os itens que devem ter seu investimento
priorizado, buscando a sua eficácia.
➻ Reporte de Incidentes
O Reporte de incidentes é uma metodologia de
prevenção que busca atuar na antecipação e
identificação dos quase acidentes que poderão ocorrer
nos ambientes administrativos e operacionais, através
da tratativa dos potenciais riscos reportados pelos
próprios colaboradores.
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Por esse motivo, investe-se na capacitação da
liderança para mitigar riscos, e em melhorias nas
condições de segurança das instalações e dos
processos.

➻ GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

➻ Lições aprendidas
No caso da ocorrência de eventos gravíssimos e graves
em uma UVS do Grupo, será publicada para todos, a
investigação do acidente, a fim de que as demais
unidades da SSI façam uma análise crítica sobre a
causa, e identifiquem a existência de potenciais riscos
similares em suas unidades, para que estes sejam
resolvidos antes da ocorrência de um acidente do
mesmo tipo.
➻ Alerta de Prevenção
São alertas emitidos para todas as UVSs, após a
análise do QSMA Corporativo, dos principais desvios e
potenciais riscos existentes nas operações da SSI, a fim
de que as unidades realizem uma análise crítica sobre o
tema e estabeleçam os planos de ação necessários para
evitar a ocorrência dos desvios ou riscos apontados.
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❧

Ferramentas e metodologias de prevenção
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A vida é nosso maior patrimônio

UVS Essencis Caieiras - SP
Operador de Biogás
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DESEMPENHO
SOCIAL

Respeito à diversidade e igualdade de
oportunidades

72
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Um dos valores do Grupo Solví, que é adotado por
todos os colaboradores, é o de EQUIPE, que significa
possuir um time de colaboradores especializados
nas diversas áreas, que se complementam de forma
harmônica e solidária, promovendo uma abordagem
detalhada e integral na análise de situações e
desenvolvimento de soluções para o mercado.

O respeito pela diversidade é um dos valores
celebrados no Código de Conduta da Solví, que define
como responsabilidade de cada colaborador: “respeitar
a diversidade e desenvolver um ambiente em que todos
os Colaboradores, incluindo terceiros, sejam tratados
com respeito e cortesia, não praticando condutas que
causem constrangimento ou intimidação”.
A SSI oferece igualdade de oportunidades para
todos os seus colaboradores, respeitando diferenças
de gênero e faixa etária.

Informações de Pessoal
Total de Despesas (Folha SSI)

R$ 132,1 milhões

Total de Despesas (Salarios + Encargos)

R$ 109,9 milhões

Total de PLR
Total de Benefícios

R$ 2,6 milhões
R$ 19,6 milhões

Total de Colaboradores

2.252

Número de Admissões

654

Número de Estagiários

26

Cargos Gerenciais (Mulheres)
Pessoas Portadoras de Necessidades

25%
44

Corpo Funcional
Total de Colaboradores

2.252

De jovem aprendiz a 25 anos

18,12%

De 26 a 36 anos

37,74%

De 37 a 45 anos

20,65%

Acima de 45 anos

23,49%

19%

81%
426

1826
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A Solví Soluções Industriais afirma no Código
de Conduta o compromisso de promover condições
de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida
profissional, pessoal e familiar de todos.

73

❧

16º Dia do Voluntariado - Ação realizada na Escola
EMEF Professora Cecília Moraes, localizada no
bairro da Brasilândia, no dia 4 de junho de 2016.
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SUSTENTABILIDADE E
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

❧ O Dia do Voluntariado Solví é uma das ações sociais
do Grupo que tem dois objetivos principais: o primeiro
deles é melhorar as condições de local ou instituição
em regiões próximas à área de atuação da empresa, e o
segundo objetivo é fortalecer a cultura do voluntariado
e conscientização social na organização, envolvendo os
colaboradores da empresa nas ações voluntárias.

UVS Essencis Betim - MG - Creche Recanto
da Esperança

17º

Esse programa é realizado desde 2002, e ocorre em
diversas localidades do Brasil, além de outros países da
América Latina. Confira como foi o Dia do Voluntariado
nas unidades pertencentes à SSI.

Para tornar o ambiente ainda mais alegre, bonito e
seguro, os voluntários realizaram serviços de capina,
pintura de brinquedos e de desenhos nas paredes,
reformas e reparos.
Mais de 60 voluntários somaram suas forças, e
com o trabalho, as crianças poderão usufruir de um
ambiente mais agradável, acolhedor e divertido.

UVS Essencis Betim - MG
Equipe de voluntários na
Creche Recanto da Esperança

Foram realizadas duas ações de voluntariado em
regiões carentes da cidade de São Paulo, uma na
escola EMEF Professora Cecília Moraes, localizada
no bairro da Brasilândia e outra no Circo Escola
São Remo, localizado no bairro do Jaguaré. Foram
realizadas melhorias na infraestrutura de ambas as
escolas beneficiando inúmeras crianças e adolescentes
que frequentam estas instituições.
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SSI Escritório Central, GRI e Koleta realizam
voluntariado junto com o Instituto Solví

Em conjunto, as equipes da Essencis e Viasolo,
realizaram o Dia do Voluntariado na Creche Recanto da
Esperança, que atende cerca de 150 crianças de 1 a 5
anos de idade, no município de Betim.
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DIA DO VOLUNTARIADO 2016

SSI Escritório Central - SP
Grupo de participantes do 17º Dia do Voluntariado
no Circo Escola São Remo - 23/10/16

UVS Essencis Capela de Santana - RS Escola Gente Inocente
Com o apoio da Prefeitura Municipal de Capela de
Santana, a Essencis realizou o Dia do Voluntariado na
Escola Municipal Gente Inocente.
O evento contou com apresentações artísticas,
palestras, oficinas, conscientização ambiental, além de
serviços de embelezamento e melhorias das áreas da
escola, montagem de uma cisterna, construção de uma
estufa, e de um palco no pátio interno.
UVS Essencis Capela de Santana - RS
Equipe de voluntários na
Escola Municipal Gente Inocente

O Projeto Musicoterapia, um sonho antigo da
direção, foi implantado, disponibilizando sistema de
som nas dependências da escola.

UVS Essencis Joinville - SC - Escola Alire
Carneiro

UVS Essencis Magé - RJ - Escola Municipal
Parque Boneville

A Essencis Joinville realizou o Dia do Voluntariado
na Escola Municipal Alire Carneiro, e contou com a
participação de 24 voluntários, entre funcionários da
Essencis, seus familiares e professores da instituição,
que uniram forças para revitalizar a quadra de esportes
e o parquinho da escola.

Realizado na Escola Municipal Parque Boneville em
Magé – RJ, o evento foi realizado em parceria com a
CRT (Concessionária Rio-Teresópolis) que administra
a Rodovia próxima à UVS.

Todas as melhorias tiveram como objetivo
proporcionar a integração entre as crianças nas horas
de recreação e seu desenvolvimento através de jogos
que exigem raciocínio lógico e coordenação motora.

A parceira CRT apresentou seu Projeto Fauna Viva,
e levou animais que foram resgatados na rodovia RioTeresópolis.

UVS Essencis Joinville - SC - Voluntariado na Escola Municipal Alire Carneiro

UVS Essencis Caieiras - SP - Escola Luiz
Gonzaga Dártora
A UVS Essencis Caieiras escolheu a Escola EMEMI Luiz
Gonzaga Dártora, que atende cerca de 150 crianças
com idade entre 3 meses a 6 anos.
As ações voluntárias realizadas foram: colocação
de toldo na área externa, melhoria na apresentação das
salas de aula com um ambiente mais alegre e acolhedor
para as crianças, reorganização do material escolar
disponível no almoxarifado da escola.
Outra ação foi a troca de posição, enquanto os
voluntários trabalhavam nas melhorias da escola,
os funcionários da EMEMI Luiz Gonzaga Dártora
participaram do Programa Portas Abertas e conheceram
a UVS Essencis Caieiras.
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UVS Essencis Magé - RJ
Voluntariado na Escola Municipal Parque Boneville

Criada pela equipe da UVS Essencis Magé e
feita com reúso de materiais, a Banca Itinerante de
Educação Ambiental ficou na escola durante 20 dias,
e proporcionou aos educadores e alunos o contato
com materiais socioeducativos e fantoches, que
enriqueceram sua prática pedagógica.
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O evento teve atividades lúdicas, jogos educacionais,
teatros de fantoche, palestras e oficinas recreativas,
participaram cerca de 20 voluntários, que interagiram
com aproximadamente 160 crianças.

UVS Organosolví - Centro de Conveniência
do Idoso Coroados - SP
A Organosolví realizou o Dia do Voluntariado no Centro
de Conveniência do Idoso, em Coroados - SP. O evento
contou com a participação de um grande grupo de
colaboradores da Organosolví e outros voluntários da
instituição, para a pintura dos muros e paredes, e a
montagem de uma horta suspensa.

UVS Organosolví Coroados - SP
Voluntariado no Centro de Conveniência do Idoso

Houve grande impacto na região, e beneficiou
diversos idosos que residem no instituto, que também
receberam assistência de um engenheiro agrônomo
da Organosolví, para os cuidados com a horta que foi
montada.

PROJETOS E EVENTOS SOCIAIS DAS UVSs

Bola e Escola

Educação Ambiental - A Escola Aberta ao
Mundo

Realizado pela UVS Essencis Curitiba, o projeto
consiste em realizar aulas de futebol para a comunidade
carente, com o foco de ensinar noções do esporte,
disciplina, respeito, educação e cidadania, formando
cidadãos íntegros com maiores possibilidades de
desenvolvimento.

A Essencis e a Faber Castell, em conjunto com a
prefeitura de Caieiras, realizaram o workshop Novas
Fronteiras da Escola, para os profissionais de educação
do município.

São atendidas cerca de 90 crianças e adolescentes,
e as atividades ocorrem no contra turno escolar. Um
dos requisitos para participar, é apresentar boas notas
na escola, incentivando o interesse nos estudos.

UVS Essencis Curitiba - PR
Ação Social Bola e Escola

Mostra Cultural

Amigo Especial
Desenvolvido pela UVS Essencis Curitiba, o projeto
atende pessoas com deficiência física, intelectual, e
seus familiares.
O projeto já beneficiou mais de 7800 pessoas
com oficinas de artesanato para confecção de
peças artísticas, oficinas de música e dança, e
acompanhamento psicológico. O projeto tem como
objetivo incentivar a coordenação motora, o raciocínio,
a integração com a sociedade, e apoiar os familiares
das pessoas com deficiência.
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UVS Essencis Caieiras - SP
Evento Escola Aberta ao Mundo

Realizado pela UVS Essencis Juiz de Fora, a Mostra
Cultural do município de Paula Lima, buscou incentivar
a reflexão sobre a importância da sustentabilidade às
crianças, filhos de colaboradores e de moradores da
comunidade.
Instigados a pensarem em soluções para um
mundo melhor, o projeto envolveu os alunos do
ensino infantil, fundamental e médio, que desenvolvem
respectivamente: desenhos, frases e redações com o
tema: “Meio Ambiente: protege, rege e abriga a vida em
todas as suas formas”.
Com a participação de 170 alunos da Escola
Estadual Coronel Manuel Carneiro, situada em Paula
Lima, e foram premiados 10 alunos que apresentam o
melhor conteúdo.
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Um dos programas apresentados foi o “PEA
Comunidade”, um projeto de Educação Ambiental
patrocinado pela Essencis, voltado para educadores
da rede pública, que tem por objetivo promover
conscientização em temáticas ambientais, levando
a esse público conteúdo, habilidades e atitudes
necessárias para implantação de projetos ambientais
nas escolas.

80

Balanço Socioambiental 2017

A UVS Essencis Caieiras patrocinou o evento e
apresentou sua operação, tecnologias, programas
sociais e a importância de sua atuação para a
sustentabilidade da região onde atua.

UVS Essencis Juiz de Fora - MG
Mostra Cultural do Município de Paula Lima

Prêmio Interdisciplinar de Educação
Ambiental

UVS Essencis Curitiba - PR
Ação Social Amigo Especial

UVS Essencis Joinville - SC
Prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental

A Essencis UVS Essencis Joinville, realizou a 8º Edição
do prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental,
que tem como objetivo consolidar a compreensão
socioambiental nas escolas, evidenciando as diversas
interações que a comunidade possui com o meio
ambiente.

ACTC – Casa do Coração
A GRI escolheu apoiar a ACTC – Casa do Coração,
em São Paulo, que acolhe crianças e jovens que se
submetem a transplante cardíaco no Hcor e Incor.
Junto com as suas mães, muitas vezes estas crianças
não têm condições de se manter em São Paulo durante
o período de tratamento, o que pode durar semanas
ou meses, e a ACTC os acolhe com um lar temporário.

UVS Essencis Joinville - SC
Detalhe do bordado feito pelos jovens

Creche Municipal José Alfredo Lopes Vieira
Com carência em estrutura física e financeira, a Creche
Municipal José Alfredo Lopes Vieira localizada em
Taubaté-SP, foi escolhida pela GRI para um projeto de
revitalização e conscientização ambiental.
Tratando-se de uma região carente, o projeto teve o
objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância
da preservação do meio ambiente, implantando ações
de coleta seletiva, manutenção, e plantio da horta,
incentivando também a coleta de recicláveis.

UVS GRI - SP
Ação Social na Creche Municipal José Alfredo Lopes Vieira

A GRI também apoiou com a reforma de espaços
lúdicos como: parquinho, biblioteca e salas de
aulas, visando o bem-estar das crianças e o seu
desenvolvimento. Essa medida é uma das maneiras
possíveis da sociedade garantir o direito da criança ao
lazer e enriquecimento lúdico da infância.
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A parceria foi uma indicação do cliente Novartis
Farmacêutica que já apoiou a instituição em outros
projetos.
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Criando e produzindo verdadeiras obras de arte,
fruto do trabalho das famílias atendidas, o projeto é um
sucesso, e os trabalhos artísticos podem ser adquiridos
na lojinha da ACTC.
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O projeto da GRI trouxe oficinas profissionalizantes
de desenho, bordado e artesanato, valorizando a
cultura local dessas pessoas, e possibilitando geração
de renda, tanto as que ficam alocadas na instituição,
quanto em suas residências após o fim do tratamento.
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EVENTOS DO
SETOR E PRÊMIOS

Essencis é nota máxima em avaliação de
fornecedores TKCSA
Pela segunda vez consecutiva, a unidade da
Essencis RJ recebeu pontuação máxima na avaliação
de fornecedores da ThyssenKrupp CSA, complexo
industrial situado no Distrito Industrial de Santa Cruz,
zona oeste da capital carioca.

➻
➻
➻
➻
➻
➻
➻

Competência e capacidade técnica
Comunicação com o fornecedor
Planejamento e gerenciamento
Segurança do trabalho
Limpeza e organização após o serviço
Condição física dos recursos
Cumprimento de prazos e de itens ambientais

O objetivo do evento é prestigiar empresas que
se destacam nacionalmente ao fornecerem bens,
produtos e serviços às empresas dos diversos setores
do país, que envolvem as aplicações das engenharias.
As homenageadas foram escolhidas por meio de uma
pesquisa que ouviu engenheiros, diretores de grandes
empresas e formadores de opinião.
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Realizado em parceria com o Governo de Minas
Gerais, Entidades de Classe e Universidades, o prêmio
Top Engenharias considerou os fatores-performance
como qualidade, custo-benefício, atualização tecnológica
e presença de mercado para homenagear os escolhidos
do ano pelos eleitores.

A nota é o resultado da média de todos os pontos.
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O reconhecimento é muito importante para
a empresa, pois reflete na qualidade em atender
plenamente as expectativas dos nossos clientes. A
avaliação ocorre mensalmente e é realizada por 22
áreas operacionais da usina, que tem capacidade para
fabricar até 5 milhões de toneladas de aço por ano.

Os quesitos mensurados foram:

A Essencis MG foi uma das empresas homenageadas na
9ª edição do Prêmio Top Engenharias realizado no dia 06
de outubro de 2016 pela Associação dos Engenheiros,
dos ex-alunos da Escola de Engenharia da IJFMG.

UVS Essencis - RJ - Equipe de Colaboradores

28ª edição da Expo Usipa
Essencis MG esteve presente na 28ª edição da Expo
Usipa, como expositora, representada por Igor U.
Santiago, Consultor Comercial.
A Expo Usipa é um dos maiores eventos de negócios
de Minas, realizada anualmente em Ipatinga-MG. A
exposição é planejada para fomentar oportunidades e
aquecer o mercado industrial, comercial e de prestação
de serviços de Minas Gerais, criando alternativas
inteligentes para que as empresas promovam os seus
produtos e os clientes encontrem soluções.
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❧

9º Prêmio Top Engenharias

Paralelamente à feira, aconteceu a palestra
ministrada pelo Engenheiro e mestrando Thiago Pereira,
Encarregado Operacional da UVS Essencis Betim. A
Palestra teve como tema a Valorização de Energética
de Resíduos para Coprocessamento com foco no que
o cliente deve saber para contratar a tecnologia de
destinação.

UVS Essencis - MG
Detalhe do Prêmio Top Engenharias

Pollutec 2017
O grupo Solví esteve presente segunda edição da
feira Pollutec Brasil, que aconteceu de 4 a 7 de abril
desse ano, e levou uma ação diferenciada em prol
da sustentabilidade e preservação do meio ambiente,
distribuindo mudas de flores para os visitantes.
O evento contou com uma equipe técnica
de qualidade da Solví Soluções Industriais para
recepcionar as pessoas e apresentar o maior portfólio
do mercado em tecnologias para solucionar problemas
relacionados ao meio ambiente.

Pollutec 2016
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Nos dias 15 e 16 de abril de 2016, por meio da iniciativa do
Instituto Solví de Responsabilidade Social, as empresas
da Solví Soluções Industriais marcaram presença na
primeira edição da feira histórica Pollutec com um
stand apresentando o maior portfólio de tecnologias do
mercado e palestras sobre o meio ambiente.
Junto à Pollutec Brasil ocorreu o Fórum Cuidando
do Futuro, que contou com palestras de profissionais
renomados no mercado de soluções para o meio ambiente.
Eleusis Bruder Di Creddo, Alan Pierre, Gerente
de Desenvolvimento da Viasolo e Letícia Theotonio,

Pollutec 2017 - Detalhe do Stand

Gerente de Desenvolvimento Sudeste de Resíduos
Públicos, palestraram sobre os principais desafios
do ITVR (Indústria de Tratamento e Valorização de
Resíduos) com a apresentação “ECOPARQUES Solução Sustentável” e Fabiano de Souza, Gerente
de Desenvolvimento Tecnológico da SSI, conversou
sobre Integração Tecnológica na Valorização dos
Resíduos, tema que tem ganhado maior notoriedade
nas empresas, pois o rejeito tem sido visto como algo
de valor que pode voltar à cadeia produtiva em forma
de matéria ou energia. Nesse processo, a integração de
tecnologias de tratamento, reciclagem e destinação se
faz obrigatória.
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Pollutec 2016 - Detalhe do Stand
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Durante a feira também foi promovida uma visita
técnica à maior termelétrica movida a biogás de aterro
sanitário do Brasil, a Termoverde, localizada na Unidade
de Valorização Sustentável da cidade de Caieiras.

Grupo Solví Patrocina Lançamento de Livro

8ª Feira do Livro em Caieiras

Com a instituição da Política Nacional de Resíduos
Sólidos no país, o aproveitamento do gás metano de
aterro sanitário apresenta-se como uma excelente
oportunidade para valorização ambiental e energética
dos resíduos sólidos urbanos.

Desde 2002 instalada no município, a Essencis foi
escolhida para atender o Projeto Redescobrindo
Caieiras, como parte da história do município e será um
dos lugares a serem visitados pelos alunos de diversas
escolas.

Nesse contexto foi concebido o livro “Estudo da
Geração de Metano em uma Célula de Aterro Sanitário”,
de autoria de Giovano Candiani e João Manoel Losada
Moreira, com patrocínio do Grupo Solví tanto na edição
como na sua publicação.

Abordando o tema “Caminho do Lixo”, a Essencis
trouxe para a feira um stand personalizado que permite
aos visitantes conhecerem os serviços prestados pela
empresa, proporcionando a elas a diferença de um lixão
e um aterro sanitário, além de demonstrar a importância
da destinação correta de todo resíduo gerado.
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A publicação reúne os resultados obtidos em uma
pesquisa de 4 anos realizada em uma célula com
resíduo sólido urbano no aterro sanitário de Caieiras.

Uma das ações que a empresa desenvolveu foi a
distribuição do Cheque Livro, que prestigia os diretores
das escolas, incentivando a aquisição de livros que trarão
benefícios para os alunos das escolas participantes.

Solví- Capa do Livro patrocinado pelo grupo

Durante o evento as crianças têm oportunidade
de assistir a uma apresentação lúdica e divertida, que
demonstrou a importância do tratamento e destinação
correta de seus resíduos para o meio ambiente.

Expolixo
Durante os dias 13, 14 e 15 de setembro de 2016 o
grupo Solví participou da Expolixo – feira e congresso
internacionais de negócios do mercado de limpeza
pública, resíduos urbanos e industriais.
A associação promoveu durante a feira o Senalimp,
Seminário Nacional de Limpeza Pública, que contou com
palestra de Eleusis Di Creddo, diretor técnico e de gestão
do conhecimento e presidente do Instituto Solví.

UVS Essencis Caieiras - SP - Participantes da Feira do Livro

Troféu Alagoas Verde pelo trabalho Jogue
Limpo
O programa Jogue Limpo, operado pelas empresas
GRI e Koleta, recebeu em 28 de maio de 2016 o Troféu
Alagoas Verde, o mais importante prêmio do estado
de Alagoas para reconhecimento de ações em prol do
meio ambiente e conservação de recursos hídricos,
concedido pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente, na
categoria Serviços Ambientais.

O Programa Jogue Limpo opera desde 2014, no
estado e desde então já destinou corretamente mais de 80
toneladas de embalagens de óleo lubrificante pós uso, o
que equivale a mais de 1,6 milhões de embalagens. Hoje
a Central de Maceió atende a todos os 109 municípios de
Alagoas, com mais de 300 geradores cadastrados.

Organosolví Café na Fábrica
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A equipe da Organosolví, no dia 08 de junho, realizou o
evento “Café na Fábrica” para marcar o lançamento da
linha de fertilizantes Organo+, organomineral, orgânico,
farelado e orgânico granulado. Compareceram os
principais clientes que são grandes produtores da
região, representantes das usinas, o prefeito de
Coroados, sr. Helcio Carrilho (Tute) e sua esposa, a
sra. Claudia Carmona, membros órgãos fiscalizadores
e revendas.

UVS GRI - Equipe de representantes do Projeto Jogue Limpo

		
Os participantes puderam conhecer as áreas
operacionais com uma visita guiada pela fábrica e
foram brindados com um café da manhã especial e um
kit contendo amostras de formulações do fertilizante
Organo+ organomineral para plantio e cobertura.
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UVS Organosolví Coroados - Café na Fábrica
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A entrega do prêmio ocorreu juntamente com a
comemoração de 28 anos do IMA, na Sede da Federação
das Indústrias de Alagoas – Casa da Indústria, em
Maceió.
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VISÃO DE
FUTURO

Unidade de Valorização Sustentável compõe
a cadeia principal do DNA do Grupo

❧
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O compromisso com a melhoria da qualidade
de vida das pessoas é inerente à existência da Solví
Soluções Industriais. No nosso caminho, cuidar do
meio ambiente e do bem estar da sociedade não é
apenas um empenho e sim uma estratégia de negócio.
Mesmo com o país atravessando desafios econômicos
e políticos, mantemos nossos investimentos em
tecnologias consagradas e aprovadas pela legislação
ambiental vigente para assegurar a harmonia entre o
crescimento sustentável e a vida urbana saudável.
Nosso portfólio diversificado de serviços tem como
foco assegurar a qualidade de vida das pessoas e da
sociedade, oferecendo soluções ambientais completas,
integradas e sustentáveis para resíduos. Para ratificar
nossa atuação condizente com esse propósito,
transformamos toda empresa que faz parte do Grupo
Solví em uma Unidade de Valorização Sustentável
(UVS), que tem missão, obrigações, responsabilidades
e contribuições focadas no desenvolvimento sustentável
do seu território de influência.

Nossas UVSs geram riquezas e valores para seus
stakeholders por meio de um modelo empresarial que
utiliza ferramentas como o Programa de Parceria CidadãSociedade – PPCS, possibilitando o envolvimento e
engajamento da sociedade, assegurando que esse
capital seja reconhecido e valorizado pelas pessoas
por ele atingido. Toda a atuação da UVS está ancorada
na integridade e na retidão, seguindo as diretrizes do
Programa de Integridade Solví - PIS, que certifica nossa
reputação de referência e fonte de informação do nosso
segmento, influenciando e melhorando o ambiente de
negócios.

Nosso propósito de oferecer soluções ambientais
completas, integradas e sustentáveis para resíduos
ganha reforço por nossa presença geográfica, com
aterros e logística nos principais polos econômicos
brasileiros e uma imbatível estrutura de oferta de
serviços integrados (TWM, logística, tratamento
e destinação final). Aliado a isso, a implantação e
rentabilização de tecnologias consagradas na tarefa
de valorização de resíduos garantem a capacidade
operacional das nossas unidades e que todo seu
potencial seja conhecido e aproveitado pelo cliente.

Estratégias de crescimento
Uma ferramenta importante para alavancar o
crescimento e a melhoria contínua dos negócios é o
PED - Programa de Excelência em Desempenho, que
garante o aumento da eficiência operacional, redução
de custos e ganho de competitividade.

A Aproximação com os Clientes garante a
transparência fundamental para a realização de nossos
negócios comprometidos com a ética e segurança de
trabalho. Nossas UVSs estão sempre prontas para
receber visitas e auditorias.

Em termos de aumento de receita a SSI focou na
promoção da cultura de Clientividade®, que coloca o
cliente no centro do organograma da empresa, ganha
terreno com o STAR, uma plataforma de inteligência
de negócio para alavancar o processo de diferenciação
de nossos serviços em função de suas vantagens
competitivas e benefícios ao cliente.

Acreditamos que assim a Solví Soluções
Industriais tem armas eficientes para construir um
futuro sólido com perenidade de nossos negócios
baseado em valores com a credibilidade, segurança,
ética, sustentabilidade, excelência operacional,
foco no resultado, empreendedorismo, inovação e
comprometimento com o cliente.

Desempenho econômico SSI
Receita bruta
EBITDA
Lucro operacional
CAPEX

R$ 597 milhões
R$ 137 milhões
R$ 91 milhões
R$ 51 milhões

Essencis e controladas
Tonelagem de resíduos tratados adequadamente
Número de colaboradores
Número de centrais operacionais
Produção de crédito de carbono
Total acumulado
Capacidade instalada de geração de energia
Potencial de abastecimento pela energia gerada
Receita bruta

3,7 milhões t
827
11
814 mil t CERs
5,3 milhões CERs
30 MW/h
300 mil habitantes
R$ 323 milhões

GRI - Gerenciamento de Resíduos Industriais
Tonelagem de resíduos manipulados e tratados
Tonelagem de materiais recuperados para reciclagem
Número de colaboradores
Número de contratos
Rreceita bruta

694 mil t
875 mil t
835
60
R$ 134 milhões

Koleta Ambiental
Tonelagem de resíduos tratados adequadamente
Número de colaboradores
Número de unidades operacionais
Receita bruta

128,4 mil t
555
2
R$ 75,6 milhões

Organosolví
Tonelagem de resíduos tratados com compostagem
Número de colaboradores
Número de unidades operacionais
Receita bruta

23 mil t
35
1
R$ 12,2 milhões

2.252
18,12%
37,74%
20,65%
23,49%

Responsabilidade Social
Geração de empregos indiretos (terceiros)
Inclusão de pessoas em situação vulnerável (nº de pessoas atendidas por projetos de ação social)
Nº de pessoas capacitadas em projetos socioambientais
Investimento em educação ambiental
Nº total de beneficiados por ações sociais realizdas pelas unidades

R$ 132,1 milhões
R$ 109,9 milhões
R$ 2,6 milhões
R$ 19,6 milhões
2.252
654
26
25%
44

Indicadores de saúde, segurança e qualidade
TF
TG
Nº de horas de treinamento (HHT) QSMA
Nº de inspeções realizadas pelo QSMA
Nº de auditorias de órgãos certificadores
Nº de auditorias de clientes

SSI
4,26
94,5
47.298
729
11
172

Essencis
2,04
70
8.104
617
5
113

Koleta
7,8
225,4
1.926
91
2
7

GRI
3,54
41,7
36.285
20
4
44

Organosolví
21,78
250,5
983
1
8

Desempenho ambiental
Consumo de Água na Operação (Lavagem de Veículos/ Koleta)
Volume percolado tratado (Essencis)
Produção de Crédito de Carbono no ano
Produção Total Acumulado de CERs
Total de resíduos recebidos e tratados SSI
Valorização Energética de Resíduos Aterro KII (UVS Essencis Caieiras)

Índice de Valorização de Resíduos SSI

7,04 mil m³
818 mil m³
814 mil t CERs
5,3 milhões de t CERs
5,3 milhões t
2,8 milhões t
69,5%

Indicadores de biodiversidade (Caieiras)
Espécies de aves
Espécies de mamíferos
Espécies de arbóreas

123
10
126

Áreas verdes mantidas

Corpo Funcional
Total de colaboradores
De jovem aprendiz a 25 anos
De 26 a 36 anos
De 37 a 45 anos
Acima de 45 anos

Informação de pessoal
Total de despesas (folha SSI)
Total de despesas (salários + encargos)
Total de PLR
Total de benefícios
Total de colaboradores
Número de admissões
Número de estagiários
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres
Número de pessoas portadoras de necessidades

322
846
3.328
R$ 35,7 mil/ano
15.211 pessoas

UVS Caieiras
UVS São José dos Campos
UVS Joinville
UVS Curitiba
UVS Capela de Santana
UVS Magé
UVS Macaé
UVS Betim
UVS Juiz de Fora
Organosolví

1,5 milhões m²
182,7 mil m²
104,5 mil m²
20 mil m²
113,1 mil m²
877,4 m²
209,7 mil m²
616,6 mil m²
214,6 mil m²
38,7 mil m²
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