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da Solví Soluções Industriais, reporte de
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ao período de doze meses findos em 31 de
dezembro de 2015.

Agradecimentos
Agradecemos a todos aqueles que compartilharam informações,
imagens e dados e, de algum modo, apoiaram na elaboração deste
balanço, que só foi possível graças a um consistente trabalho
em equipe e ao envolvimento de colaboradores, parceiros,
fornecedores e clientes. Esta publicação foi realizada internamente
pelas áreas de Marketing, QSMA e Sustentabilidade da Solví
Soluções Industriais.

Fotografias/ imagens
Todas as imagens e fotografias utilizadas nesta publicação (que
não estão identificadas) foram gentilmente cedidas pelas áreas
de Comunicação Interna da SSI, Instituto Solví e Comunicação
da Solví holding, ACIs (Agentes de Comunicação Interna) e
colaboradores das empresas da SSI. Agradecemos a todos pela
colaboração na ilustração deste material.

Créditos de imagens específicas
Foram devidamente utilizadas imagens dos bancos: freepik.com,
freevector.com, freeimages.com, google images, shutterstock,
visual hunt.

“A valorização de resíduos é um tema que vem
ocupando cada vez mais espaço nas empresas que
trabalham com a destinação e tratamento desse
material. A prática visa o reuso da matéria e o
aproveitamento da sua energia intrínseca.

Assim, esse material não é mais encarado apenas como
um descarte final, mas sim como algo de valor que
pode voltar à cadeia produtiva em forma de matéria ou
energia. Nesse processo, a integração de tecnologias se
faz obrigatória”.
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Mensagem do
Presidente
2015: Construindo Sinergias para
ofertar Soluções Integradas ao
Mercado

A Solví Soluções Industriais realizou diversas ações em
2015, a começar pela própria formalização do grupo,
originando o portfólio mais completo do mercado
brasileiro de resíduos.
As empresas, que já eram líderes de mercado em seus
segmentos, reuniram sua expertise e a SSI passou a
representar o elo entre as quatro organizações: GRI,
Koleta, Essencis e Organosolví. Assim, o foco do
último ano, foi estabelecer maior conexão e sinergia
entre os negócios.
Dentre as ações desenvolvidas estão:
• Definição e unificação da Visão, Missão e dos
Valores da empresa
• Otimização das equipes administrativas
• Definição das políticas comerciais, alinhadas às
políticas de receitas da Solví e a implantação do
Sistema CRM para gestão dos clientes
• Disseminação das condutas, valores e éticas,
através do Código de Conduta da Solví
• Certificações do Sistema Integrado de Gestão (SGI)
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Entardecer - CTVA Betim - MG

A essência do nosso negócio é ofertar aos nossos
clientes industriais o melhor portfólio de serviços
ambientais, proporcionando segurança ambiental
para a indústria e evitando a contaminação e seus
consequentes danos ao meio ambiente e à saúde
humana.
Temos consciência de que somos geradores de
riquezas que vão além dos limites de nossas
operações:
•Contribuímos efetivamente para o incremento da
qualidade de vida das pessoas promovendo saúde
por meio da coleta e destinação adequada dos
resíduos industriais;
•Geramos empregos e oportunidades contribuindo
para o desenvolvimento responsável da economia;
•Nossas operações são fundamentais para a
melhoria da infraestrutura propiciando condições
adequadas para o desenvolvimento industrial;
•Com a remediação de áreas contaminadas
diminuem-se os riscos de contaminação do sistema
hídrico;

•Temos exercido nossa responsabilidade
empresarial, por meio de programas sociais com as
comunidades vizinhas as nossas unidades;
•Atuamos com ética e adotamos instrumentos
de governança que garantem a transparência em
nossos negócios.
Destaco a participação no Protocolo Climático de
São Paulo da Secretaria do Meio Ambiente e a
apresentação do case da Essencis na embaixada em
Paris, demostrando ser uma empresa exemplar por
meio da captação e queima do gás metano, gerando
créditos de carbono e efetivamente contribuindo
para a sustentabilidade.
A geração de riquezas para clientes e para a
sociedade, como os exemplos citados acima, são
o que nos engaja em construir um legado para a
perenidade em tudo o que fazemos.

Celso Pedroso - Diretor Presidente SSI
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Nosso Posicionamento:
Oferta deValor Sustentável
para clientes
Cada vez mais as indústrias e serviços buscam adequar
seus negócios aos conceitos da sustentabilidade,
integrando os seus princípios básicos para
promover a gestão da sua imagem e uma política de
desenvolvimento mais sustentável.
A cadeia de valor dos serviços prestados pelas
empresas da Solví Soluções Industriais busca
fechar o ciclo de Sustentabilidade, promovendo o
conceito “do berço ao berço”: um novo paradigma
para a indústria e o setor ambiental. Este conceito
nos inspira para criar um sistema de tratamento e
destinação de resíduos em que não existe o conceito
de lixo, onde a matéria ou energia dos resíduos podem
ser transformadas em ciclos de reaproveitamento
e o rejeito deve ser tratado e destinado de forma
responsável.
O contato com nossos clientes se inicia com a
prestação de serviços de Gerenciamento Global de
Resíduos dentro das fábricas e plantas industriais dos
clientes. Com esta prestação de serviço especializado
pela empresa GRI garantimos que os resíduos gerados
são segregados, reaproveitados ou reciclados quando
possível e destinados de forma correta.
A cadeia logística de resíduos é outro ponto de
atenção para os clientes que estão preocupados
em garantir conformidade legal e uma destinação
adequada para seus resíduos. Neste sentido, a Koleta
Ambiental, empresa especializada no transporte de
resíduos, possui equipe qualificada e atendimento
diferenciado aos clientes.
Muitas empresas não se atêm à segurança e à
credibilidade do serviço prestado e correm o risco
de sofrer autuações por falta de conhecimentos
específicos sobre transporte de resíduos e substâncias
perigosas e o tratamento adequado destes resíduos.

A Essencis, empresa da SSI, recepciona os resíduos
e, por meio de seu portfólio multitecnológico
instalado nas Centrais de Tratamento e Valorização
Ambiental (CTVAs), oferece tecnologias de
tratamento e valorização de ponta, além de aterros
com total segurança ambiental para a destinação final
de resíduos e rejeitos.
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As tecnologias do portfólio da Essencis que permitem
a valoração da matéria e promovem o conceito do
berço ao berço são:
•Manufatura Reversa de equipamentos pré e pós
consumo
•Blendagem e valorização energética de resíduos
para coprocessamento na indústria cimenteira
•Tratamento de Efluentes
•Captação do Biogás gerado no aterro para a geração
de energia
Os demais resíduos, são encaminhados para soluções
tecnológicas seguras como o aterro sanitário
e a incineração de resíduos perigosos, garantindo
conformidade ambiental e total segurança.
Fechando o ciclo de sustentabilidade, para os resíduos
gerados em atividades agrícolas, agropecuárias e da
industria alimentícia, a Organosolví, desenvolveu um
processo sustentável de fabricação de fertilizantes
orgânicos e organominerais de alta qualidade.

Responsabilidades das PNRS

O material orgânico é tratado e utilizado como uma
das matérias primas para o processo de compostagem
e insumo primordial para a produção dos fertilizantes
ORGANO+.

O resíduo sólido reutilizável e
reciclável é visto como um bem
econômico e de valor social

Adoção de tecnologias limpas
como forma de minimzar
impactos ambientais

Redução do volume e
da periculosidade dos
resíduos perigosos

A fabricação do fertilizante propicia um destino útil
para os resíduos orgânicos. Esse processo permite dar
um destino nobre aos resíduos orgânicos agrícolas,
industriais e domésticos conforme determina a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A técnica de compostagem contribui para a redução
das sobras de alimentos e resíduos orgânicos,
tornando-se uma solução sustentável para reciclar os
resíduos gerados em diversos processos da indústria
alimentícia do Brasil, além de contribuir para a
produção agrícola como um fertilizante orgânico e
natural.
Gerar valor sustentável para o negócio e riquezas
para a sociedade são os principais compromissos
das empresas da SSI, uma vez que o portfólio de
serviços oferecido pela GRI, Koleta, Essencis e
Organosolví abrange desde o gerenciamento na
origem da geração dos resíduos até a sua reciclagem
e reinserção na cadeia produtiva como matéria prima
substituta, insumo alternativo, combustível, energia
ou fertilizante.
Criar uma cadeia de valor sustentável para nossos
clientes é sem dúvida o maior legado da Solví
Soluções Industriais, contribuindo positivamente
com o desenvolvimento sustentável, a perenidade dos
negócios e a preservação do meio ambiente.

Todo o rejeito deverá
ter disposição final
ambientalmente adequada

Encerramento de Lixões

Logísitica Reversa e responsabilidade
compartilhada até o descarte final
(ciclo de vida total do produto)
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Tratamento de resíduo industrial:
geração de riqueza para a saúde
Em muitas áreas urbanas a inadequada disposição
final de resíduos industriais apresenta-se como
um risco real à saúde humana. Atualmente não se
tem mais dúvidas de que o despejo dos resíduos
industriais perigosos em lixões, nas margens das
estradas ou terrenos abandonados, o seu lançamento
em corpos d’água e em terrenos baldios compromete
a qualidade ambiental e de vida da população.
Estudo inédito realizado pela Associação
Internacional de Resíduos (ISWA - International
Solid Weste Association) intitulado “Wasted Health”
(Saúde desperdiçada) aponta que cerca de 75
milhões de pessoas moram em lugares onde o lixo
produzido é enviado para locais impróprios, como
os lixões. Estima-se que há mais de 3 mil lixões
em funcionamento no País, além de outros locais
de descarte irregular de resíduos sólidos urbanos e
industriais que provocam problemas ambientais e de
saúde o para a população.
Mundialmente, pelo menos 1% da população incluída
nos grupos de risco desenvolve doenças causadas
pelo descarte e destinação incorretos de resíduos.
Além dos danos à saúde, a destinação inadequada de
resíduos no Brasil gera danos ambientais.

GERENCIAMENTO
GRI

Fazemos o gerenciamento,
logística interna e a
triagem dos resíduos.

Sendo assim, pelo menos parte de substâncias
consideradas perigosas presentes nos resíduos
provenientes de processos industriais, tem como
destino final o solo destes locais inadequados,
podendo ter como possíveis consequências, a
contaminação ambiental e humana por substâncias
carcinogênicas e patogênicas.
Os Aterros sanitários, como no caso da Essencis são,
sem dúvida uma solução adequada e segura para a
destinação final de resíduos industriais.
A disposição final em Aterros, trata-se de uma
tecnologia mundialmente consagrada que conta
com toda a infraestrutura necessária para a proteção
de recursos naturais, como a aplicação de manta
impermeabilizante, proteção do solo, captação do
gás metano e tratamento de chorume. Além do
monitoramento geofísico, controle laboratorial
da entrada por tipologia de resíduos e controle de
entradas de veículos e pessoas no aterro.

1

4
VALORIZAÇÃO E DESTINAÇÃO
ESSENCIS

Tratamos, recuperamos, valorizamos e damos a
• Aterros;
• Valorização mecânica (Logística Reversa)
• Valorização energética (Coprocessamento, Incineração
e Biogás);
• Valorização de matéria (Recuperação de metais).
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A finalidade da gestão de resíduos industriais
é proporcionar melhores condições sanitárias
para os cidadãos de um modo geral, reduzir a
quantidade de matéria-prima extraída por meio do
reaproveitamento e a reutilização da matéria por
meio de tecnologias de valorização de resíduos.

1.
2.
3.
4.

2

O sistema de gestão de resíduos pode ser dividido
em quatro processos principais que fazem parte
do portfólio completo de soluções da SSI e estão
representados no diagrama:

Gerenciamento de resíduos na sua geração;
Coleta e transporte;
Tratamento e transformação;
Disposição final ou eliminação.

LOGÍSTICA
Possuímos sistema
de transporte e
logísitica para
deslocar o resído até

3
COMPOSTAGEM
ORGANOSOLVÍ

Produzimos fertilizantes orgânico e
organomineral a partir do resídio.
• Valorização biológica (Compostagem)

* O portfólio tecnológico da SSI atende as etapas exigidas pela PNRS no Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Fonte: ISWA - International Solid Weste Association) intitulado “Wasted Health”, 2015.

KOLETA
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Perfil
Organizacional
MISSÃO
A GRI, Koleta, Essencis e Organosolví, que formam
a Solví Soluções Industriais, promovem a gestão
de riscos, protegendo o patrimônio e a saúde dos
colaboradores, oferecendo a melhor solução para os
clientes. Seus valores estão baseados na credibilidade
e segurança, a ética e a sustentabilidade, a busca
pela excelência operacional e o foco no resultado, o
desenvolvimento de pessoas, o empreendedorismo
e a inovação e, principalmente, o comprometimento
com seus clientes.
Para alcançar esses valores, a SSI conta também
com o Modelo de Empresariamento Solví (MES),
filosofia empresarial adotada que se baseia em uma
nova cultura de trabalho e no Programa de Criação
de Valores (PCV), no qual os líderes compartilham
de princípios éticos e comportamentos em busca de
resultados e a perenização dos negócios.

Missão, Visão e Valores

Fornecer soluções inovadoras
de multitecnologia em gestão
ambiental
para
clientes
comprometidos em promover
uma política de desenvolvimento
sustentável.

VISÃO
Ser reconhecida como a melhor
empresa de soluções ambientais de
multitecnologia customizadas para a
cadeia produtiva de nossos clientes.

VALORES
• Credibilidade e Segurança
• Ética e Sustentabilidade
• Desenvolvimento de Pessoas
• Empreendorismo e Inovação
• Compromentimento com o Cliente

Determinar uma direção estratégica, integrar as
operações aos objetivos da empresa e motivar os
colaboradores é fundamental para o sucesso da
SSI, que reúne GRI, Koleta Ambiental, Essencis e
Organosolví em um único grupo.
Para tanto, foram definidas a Missão, Visão e Valores
da companhia, que também vê como primordial o
papel do negócio para a sociedade e para o futuro.
A SSI acredita na importância da aplicação de seus
valores, na sua missão e no conhecimento de sua
visão de negócio, por todos que fazem parte de seu
universo de atuação.

A Solví Soluções Industriais faz parte da holding Solví,
grupo de empresas que oferece diversos serviços e um
amplo portfólio de soluções em engenharia ambiental
para a vida.
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Empresas que compõem a Solví Soluções
Industriais
Diferenciais SSI
Somos uma empresa única no setor de serviços
ambientais no Brasil:
Gerenciamento Global de Resíduos e Logística
Reversa.
www.grisolvi.com.br

•A melhor estrutura de oferta de serviços integrados
(TWM, logística, tratamento e destinação final)
•Alta capacitação técnica
•A melhor qualidade do mercado
•A mais ampla gama de multitecnologias

Soluções de Transporte e Logística.
www.koleta.com.br

Tratamento, Recuperação e Valorização de Resíduos.
www.essencis.com.br

•O melhor posicionamento geográfico de nossas
unidades
•Atuamos com ética, com segurança ambiental e
operacional
•Atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS)
•Capacidade, agilidade e excelência operacional

Compostagem e produção de Fertilizantes orgânicos
e organomineral.
www.organosolvi.com.br

•Sistema de Gestão Integrada baseado nas normas
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
•Certificações ISO 17025 e SASSMAQ
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Essencis
A Essencis, desde 2001, é uma empresa especializada em
Multitecnologia para a Gestão Ambiental Integrada de resíduos
industriais.
Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a
Essencis busca oferecer soluções ambientais de acordo com
a necessidade do cliente. A equipe técnica da Essencis aplica
inovação e conhecimento para identificação da melhor solução
tecnológica para reaproveitamento, valorização, tratamento e
destinação final de resíduos.
O portfólio de serviços da Essencis abrange 4 áreas de atuação:
Tratamento e Valorização de Resíduos, Logística Reversa,
Engenharia e Geologia e a Essencis-Prameq que é uma empresa
especializada em gestão de emissões atmosféricas de fontes fixas.

Aterro - CTVA Caieiras - SP
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Portfólio de Serviços

Incinerador - Taboão da Serra - SP

• Disposição final de resíduos em
Aterros Classes I e II
• Blendagem e valorização energética
de resíduos para Co-processamento
em fornos de cimento
• Biogás – geração de crédito de
carbono e energia
• Incineração de resíduos
• TDU –Tratamento Térmico para solos
contaminados com hidrocarbonetos e
organoclorados
• Serviços de Laboratório e Tratamento
de Efluentes

Coprocessamento - CTVA Curitiba - PR

• Recuperação de Metais de resíduos e
lodos de processos industriais
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Logística Reversa aumenta produção
Em agosto de 2015, as atividades do OffSite realizadas pela GRI em São Paulo foram
transferidas para a Logística Reversa da Diretoria
SP. O objetivo da junção foi integrar ainda mais as
empresas da SSI, compartilhando as inovações
tecnológicas e a infraestrutura que a Logística
Reversa de SP já possuía.
Pela planta de Logística Reversa da CTVA Caieiras,
passam mensalmente 40 toneladas de resíduos
eletrônicos e duas toneladas de catalisadores.

Logística Reversa - CTVA Caireiras - SP

Os demais recicláveis como, papelão, vidro,
plástico, alumínio, fios e cabos somam,
aproximadamente, 45 toneladas ao mês.

Portfólio de Serviços
• Logística Reversa de produtos e
embalagens
• Descaracterização de produtos e
proteção à marca
• Manufatura Reversa de placas e
circuito impresso e catalizadores
automotivos
• Armazenamento e Assessoria para
Recuperação Fiscal
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Engenharia e Geologia
A Engenharia e Geologia é uma unidade de negócios
que demonstra o comprometimento do Grupo
Essencis com o nosso maior cliente: o Meio Ambiente.
Revitalizar uma área é oferecer a possibilidade de
uma melhor qualidade de vida às pessoas e também
uma oportunidade para novos usos.

Portfólio de Serviços
• Soluções para Gestão de Solo Contaminado
• Soluções Integradas em Gestão Ambiental
e destinação de resíduos para o setor de Óleo e Gás
• Soluções para Gestão e Tratamento de Efluentes

Emissões Atmosféricas
A Essencis atua no segmento AR desde 2011, a partir
da aquisição da Prameq, empresa com experiência de
mais de 30 anos no mercado.
Atendendo diversos tipos de indústria em todo o
território nacional, a Essencis atua desde a prevenção
da geração de poluentes atmosféricos e até a
avaliação da qualidade do ar e dos impactos das
emissões atmosféricas.
Contamos com uma equipe técnica altamente
qualificada e capacitada para realizar o
monitoramento de todo escopo preconizado pelo
CONAMA 382 e 436, alem da DD-010 (Decisão de
Diretoria nº 10/ 2010) da CETESB, aplicável ao Estado
de São Paulo.

Portfólio de Serviços
• Monitoramento de emissões atmosféricas de
fontes fixas (chaminés), acreditado pela ISO 17025,
conforme CONAMA 382 e 436
• Inventário de fontes industriais de poluição de ar
• Monitoramento de emissões fugitivas de vapores
orgânicos
• Monitoramento de qualidade do ar
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Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e
geração de energia: Créditos de Carbono
A SVE – Solví Valorização Energética, uma empresa
do grupo Solví, está iniciando a operação de uma usina
termoelétrica movida a biogás.
O objetivo do aproveitamento enérgico do Biogás é
converte-lo em uma forma de energia elétrica, gerada
através da decomposição anaeróbica dos resíduos
orgânicos depositados no aterro da Essencis.
Esse biogás é rico em metano (CH4), gás com alto
poder calorífico e que pode ser usado como fonte
alternativa de energia na substituição de combustíveis
fósseis.
O aterro classe II da CTVA Caieiras possui a capacidade
de captação de aproximadamente 8.000 Nm3/h de
Metano, o que equivale a uma geração de energia de
aproximadamente 30 MW/h, que seria o suficiente para
abastecer uma população de 300.000 habitantes.
Paralelamente a geração de energia, a captação e
queima do metano, seja ela nos motogeradores, ou
em queimadores conhecidos como Flares (queimas
controladas), pode gerar os créditos de carbono (CER).
Isso é possível, pois quando o metano sequestrado e
é destruído em sua queima, ele está deixando de ser
enviado para a atmosfera.
De acordo com o tratado de Kioto, firmado em 1997,
no Japão, foram definidas metas de redução da
emissão de gases contribuintes para o aquecimento
global por países desenvolvidos. Para países em
desenvolvimento, como no caso do Brasil, não foram
estabelecidas metas.
As práticas que reduzem as emissões desses gases para
a atmosfera podem ser transformadas em créditos
de carbono, que podem ser vendidos para os países
desenvolvidos como forma de compensação, através
do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo).
O gás metano tem um poder de contribuição para o
aquecimento global de 25 vezes maior do que o CO2.
Em sua queima ele se transforma em CO2, e com
essa redução de nocividade para a atmosfera ocorre a
geração dos créditos de carbono.

Créditos de Carbono

528.955 t CERs
produção de Crédito de Carbono em
2015

4,5 milhões de CERs
total acumulado até 2015
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Termoverde Caieiras - Solví Valorização Energética - SP

No ano de 2015, a produção de CER (Crédito de
Carbono Equivalente) foi de 528.955 t CERs totalizando
4.560.565 t CERs emitidos pela CTVA Caieiras desde o
início do projeto.
Além disso, firmou-se o contrato com a organização
internacional NEFCO Norwegian Carbon Procurement
Facility - Nordic Environment Finance Corporation.
Com este contrato, está prevista a produção e venda
de mais 6 milhões de CERs até o ano de 2020.

Geração de Energia

30 MW/h
capacidade instalada de geração de
energia

300.000 habitantes
potencial de abastecimento pela
energia gerada

Destaques
Essencis em
2015
Entrada - CTVA Joinville - SC

Tratamento de Efluentes é destaque
nas unidades do SUL: Curitiba,
Joinville e Capela de Santana
A estruturação das Estações de Tratamento
(ETEs) de Curitiba e Joinville, como centros de
resultados, geraram receita de R$ 3,7 milhões no
ano de 2015. Para o próximo ano, a expectativa é
de R$ 5,7 milhões.

Planta ETE - Nanofiltração - CTVA Joinville - SC

CTVA Betim - MG
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Expansão das operações dos aterros
classe I e classe II em Betim - MG

CTVA Betim - MG

Nos meses de janeiro e setembro,
respectivamente, a unidade de Betim iniciou
as operações dos aterros classe I e classe II,
na Gleba 4, área de expansão da Central de
Tratamento e Valorização Ambiental.
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GRI

A GRI (Gerenciamento de Resíduos Industriais) foi
fundada em 1999, e é uma empresa especializada
no Gerenciamento Global de Resíduos (TWM –
Total Waste Management), cujo objetivo é fornecer
soluções ambientais integradas através de uma única
empresa.

Portfólio de Serviços
• Gerenciamento Global de Resíduos
Portfólio
de Serviços
no cliente (TWM)
• Gerenciamento Ambiental e Soluções
para o Setor de Óleo e Gás
A GRI desenvolve projetos de Gerenciamento Total de
Resíduos customizados à cada cliente.
Estuda o ciclo da geração na indústria otimizando
sua segregação, reuso e redução, definindo a melhor
estratégia de logística interna, manuseio, armazenamento
e destinação final adequada, garantindo o atendimento
à PNRS e ganhos ambientais.

Fluxo do Gerenciamento Global de Resíduos
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Programa Jogue Limpo
O Jogue Limpo é o sistema de logística reversa
das embalagens de óleo lubrificante pósconsumo, estruturado e disponibilizado pelos
fabricantes, importadores e distribuidores de
lubrificantes para o atendimento do Acordo
Setorial, firmado ao final de 2012.
A empresa GRI – Gerenciamento de Resíduos
Industriais formou parceria para a operação
do Jogue Limpo em alguns estados: Bahia,
Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espirito Santo
e Distrito Federal.
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Ampliação do Programa
Limpo: Unidade Juiz de Fora

Jogue

Desde o início das operações, as empresas
tornaram possível a destinação ambientalmente
correta de mais de 35 milhões de embalagens
usadas de lubrificantes. Atualmente, atendem
mais de 4000 mil pontos geradores nestes
estados e movimentam mensalmente uma média
de 80 toneladas deste material.
Em 2015, o programa atingiu o ponto de
maturidade com a operacionalização de
8 centrais de recebimento de resíduos e 16
caminhões envolvidos na Logística Reversa.

Juiz de Fora é a 8ª unidade inaugurada desde o
início das operações em janeiro de 2013, sendo a
terceira no estado de Minas Gerais.
Com a disponibilização estratégica de todas
essas unidades, as empresas atingirão 100% da
abrangência estadual, atendendo a cerca de 6.000
mil pontos de coleta em 1.490 municípios.
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Prédio do escritório corporativo da SSI, em São
Paulo, tem novo programa de coleta seletiva.
Com o programa, semanalmente os resíduos
reciclados são coletados pela empresa Koleta
Ambiental e enviados para centrais de triagem.
No ano de 2015, uma média de 300kg de recicláveis
foram coletados mensalmente no escritório da SSI.

Koleta Ambiental
A Koleta Ambiental atua no setor ambiental, desde
2001, oferecendo soluções completas de logística,
transporte e tratamento cada vez mais sustentáveis
aos resíduos dos clientes.

Portfólio de Serviços
Presta serviços de Logística Ambiental como:
coleta, acondicionamento, transporte, destinação
e reciclagem de resíduos gerados por empresas
privadas e grandes geradores.
Atuação no eixo Rio de Janeiro e São Paulo com
unidades operacionais instaladas em pontos
estratégicos para facilitar o acesso logístico.
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Consolidação e Compromisso com Meio
Ambiente
Em 2015, a Koleta Ambiental consolidou sua atuação
na região portuária em Santos e conquistou um novo
contrato, representando aproximadamente 30% da
receita global.
Reafirmando seu compromisso com o meio ambiente,
outro importante destaque da Koleta Ambiental
está relacionado à sua frota, que utiliza planos de
manutenção preventiva para aspectos de risco como
vazamentos de líquidos servidos e óleos, e emissão de
gases poluentes.

Koleta Ambiental - Jaguaré - SP

Koleta inaugura operação em Novo
endereço em São Paulo:
A base operacional da Koleta mudou-se para novas
instalações no Jaguaré/ SP, com um pátio bem
estruturado e estrategicamente localizado no ponto
de encontro entre as Marginais dos rios Pinheiros e
Tietê, facilitando o acesso logístico a diversos pontos
da cidade de São Paulo.

Koleta Ambiental - Colégio - RJ
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Organosolví
Solução Sustentável para a agroindústria
A Organosolví atua desde 2010, com produção de
fertilizantes organofarelado, organogranulado e
organomineral, umidificados e mineralizados.
O modelo de atuação da Organosolví traz o
conceito de sustentabilidade do começo ao fim
do processo. A empresa desenvolve programas
de destinação de resíduos orgânicos gerados em
empresas com atividades agrícolas e agropecuárias
e em companhias que geram esse tipo de resíduo no
processo produtivo. O material orgânico é utilizado
como uma das matérias primas para o processo de
compostagem e insumo primordial para o fertilizante.
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Fábrica de Fertilizantes - Coroados - SP
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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 organomais ter
ganhos de produtividade na ordem de 15% a 30% se
comparados com os fertilizantes minerais.
Os fertilizantes orgânicos apresentam elevada CTC
(Capacidade de Troca Catiônica), de 250 mmol/kg, o
que significa maior eficiência no aproveitamento dos
nutrientes pela planta.

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.

A matéria orgânica é resultante de um processo de
compostagem controlada, que utiliza resíduos de
origem animal e vegetal e que, ao final, resultam em
produtos de alta qualidade.

A matéria orgânica é resultante de um processo de
compostagem controlada, que utiliza resíduos de
origem animal e vegetal e que, ao final, resultam em
produtos de alta qualidade.
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Formulação dos Fertilizantes
A Organosolví iniciou em 2015 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.

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.

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 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.

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.
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Governança e Gestão
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.

Instrumentos de Governança
• 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.
• 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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Gestão da Ética
A ética é o eixo norteador de toda e qualquer ação
desenvolvida pelas empresas da Solví Soluções
Industriais, desde as que envolvem liderança até
aquelas restritas aos colaboradores e suas relações
com suas partes interessadas.
Para que isso seja assegurado, a Organização mantém
uma Comissão de Conduta com a função de orientar,
elucidar dúvidas e receber denúncias, averiguando e
dando encaminhamentos adequados.
Em 2013, o Código de Conduta da Solví foi revisto
para incorporar disposições previstas na nova Lei
Anticorrupção Empresarial (nº 12.846), sancionada
em agosto daquele ano e vigente a partir de 2014.
A atualização do Código de Conduta e a implantação
de canais de comunicação exclusivos visam esclarecer
dúvidas e receber denúncias sobre qualquer possível
violação às diretrizes corporativas do Grupo Solví e
todas as empresas do grupo.

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
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Política Anticorrupção
A Política Anticorrupção visa orientar o cumprimento
do Código de Conduta Solví, principalmente no que
tange ao relacionamento com os órgãos públicos e
visa reforçar os comportamentos que são esperados
dos nossos colaboradores.
Os gestores da GRI, Koleta Ambiental, Essencis
e Organosolví foram treinados, receberam um
exemplar da Politica Anticorrupção e assinaram o
termo de recebimento da mesma. Nesse termo eles
se comprometem a disseminar a Política com todos os
seus liderados.
A Lei chamada de Anticorrupção recebeu o
número 12.846 e foi sancionada em 2013, tendo
sido regulamentada pelo Decreto nº 8.420/14. Seu
objetivo é coibir, de forma mais dura e ágil, as ações
de corrupção contra agentes públicos. Proíbe,
especificamente, que Dirigentes, Diretores, Gerentes,
Colaboradores e Terceiros (Fornecedor ou Prestador
de Serviços) se envolvam em qualquer atividade
corrupta, de forma direta ou indireta, oferecendo,
prometendo, fornecendo ou autorizando qualquer
pessoa a fornecer dinheiro ou qualquer coisa de valor
a qualquer “Autoridade Pública”, ou a qualquer pessoa
física ou pessoa jurídica de direito privado, com o
propósito de obter ou acumular qualquer vantagem
imprópria ou facilitadora.

Palavra do Presidente da Solví |
Carlos Villa
Dentro do espírito que norteia o Programa de
Integridade Solví, uma fundamental etapa
deve ser observada e seguida por todos os
nossos Colaboradores, que é a Política
Anticorrupção.
A Política Anticorrupção aprovada pelo
Conselho de Administração Solví, orienta e
direciona o cumprimento do nosso Código de
Conduta, reafirmando nosso compromisso em
conduzir os negócios da Solví de maneira ética
e com absoluta integridade.

Desempenho
Econômico e
Financeiro
No ano de 2015, a Solví Soluções Industriais
percebeu uma Receita Bruta consolidada
equivalente a R$ 640 milhões.
Nesse período, o EBITDA alcançou R$ 119 milhões,
configurando uma margem EBITDA de 18,6% sobre
a Receita Bruta.
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Panorama do Setor Ambiental
Estudos de mercado demonstram
que a indústria é carente de soluções
integradas para o adequado
tratamento e destinação de resíduos.

68,3%
das empresas Brasileiras afirmam ter
uma Política Ambiental Integrada.

A Pesquisa da Publicação do Anuário de Análise de
Gestão Ambiental (2013/14) com 853 empresas, o Perfil
do Setor de Tratamento de Resíduos publicado pela
ABETRE (2013) e o mapeamento do Potencial de Mercado,
realizado pela Tendências Consultoria Integrada (2014)
apontam para forte carência de soluções adequadas
no Setor Ambiental.
O custo logístico figura entre os fatores decisórios na
contratação da destinação e tratamento de resíduos
devido ao seu custo elevado. A Solví Soluções Industriais
(SSI) possui unidades localizadas em posições geográficas
estratégicas, facilitando o acesso e integra a Solução
Logística por meio da empresa Koleta em seu portfólio
de empresas.
O cenário regulatório também demonstra avanços no
sentido de maior controle de irregularidades na destinação
de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos

50,8%
das empresas têm a Certificação ISO
14001.

Aprox. 60%

dos Resíduos Gerados não são tratados
adequadamente.
Fonte: Anuário de Análise de Gestão
Ambiental (2014)
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(PNRS) também pressiona a indústria a buscar soluções
adequadas de tratamento e destinação de rejeitos e
resíduos, como as Centrais de Tratamento da SSI.
A segurança e a credibilidade dos serviços de tratamento
de resíduos é fundamental na contratação de empresas
de soluções ambientais e devem ser observadas para que
se evite o risco de autuações.
O Brasil tem muito a evoluir em relação às questões
ambientais da indústria referente ao tratamento adequado
de resíduos. As empresas da Solví Soluções Industriais
são capacitadas para oferecer o mais completo portfólio
de serviços de gestão ambiental e levar uma solução
integrada para os clientes e a indústria em geral.
Uma tendência para o setor de Tratamento e Destinação
de Resíduos é a regulamentação de documentos de
movimentação de resíduos que demonstram toda a
cadeia de serviços associados à destinação adequada dos
mesmos, como no exemplo do MTR Eletrônico implantado
pela FATMA no estado de Santa Catarina.

Cinturão Verde - CTVA Caieiras - SP
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Inovação para a
Sustentabilidade
A fim de alavancar o desenvolvimento da Solví
Soluções Industriais através de tecnologias e modelos
de negócios inovadores por meio da valorização de
resíduos, a organização está estruturada com uma
Gerência Técnica e de Desenvolvimento Tecnológico,
voltadas para o apoio, desenvolvimento e sinergia dos
projetos das empresas do grupo.
A Gerência de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica da SSI estabelece parcerias com
universidades e instituições de pesquisa, garantindo
assim a gestão e disponibilização horizontal do
conhecimento técnico nas empresas da SSI. Promove
a qualidade e rigor dos processos e tecnologias
desenvolvidas.
Os projetos de Inovação desenvolvidos tem
os objetivos de valorizar a matéria ou melhorar a
performance tecnológica das operações da SSI,
gerando produtos e serviços com maior valor
agregado para os clientes.
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Encontros Técnicos de Valorização de
Resíduo
Os Encontros Técnicos são eventos organizados pela
Academia de Excelência Solví com a colaboração da
Gerência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
da Solví Soluções Industriais.

Ações como esta, promovem o
compartilhamento de experiências e
um novo olhar sobre as operações nas
unidades, buscando melhoria contínua
dos processos.

Nestes eventos são realizadas palestras sobre novas
tecnologias que são fundamentais para a capacitação
dos gestores operacionais sobre a temática da
valorização de resíduos e outros avanços tecnológicos.

Objetivos Para o Ciclo 2016-2020
• Maior sinergia com a área comercial: apoio ao
comercial na identificação de oportunidades na
indústria e desenvolvimento de soluções junto aos
clientes.

• Desenvolvimento de CDR para venda: triagem
de resíduos e produção de combustível alternativo
para as cimenteiras.

• Implantação de Fóruns �écnicos com temas
críticos para as empresas da SSI.

• Desenvolvimento da cultura da inovação:
promover ambiente de desenvolvimento de ideias
que contribuem para o resultado da SSI.

• Aprimoramento Tecnológico das Operações
atuais.

• Prospecção tecnológica: avaliação de tecnologias
consagradas na valorização de resíduos.
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Gestão da
Satisfação e
Fidelização de
Clientes
A satisfação dos clientes é uma forma das empresas
se manterem no mercado a partir da conquista e
fidelização dos mesmos e, por isso, mensurar a
satisfação deles é tão importante para a SSI.
O fato de medirmos anualmente a satisfação
já evidencia o compromisso com a satisfação dos
clientes, e por isso, todas as sugestões que os clientes
repassaram, são avaliadas pela gestão comercial de
cada unidade de negócio, e se viável executadas.
Em 2015, a Solví Soluções Industriais foi a campo
para ouvir seus clientes finais.
Entre os meses de outubro e dezembro, a área de
marketing coletou 233 respostas de clientes das
Empresas Essencis, GRI e Koleta em diversas
localidades e pesquisadores da FEA Jr USP ouviram

uma amostra destes clientes, para entender qual a
percepção do benefício do trabalho realizado pelas
empresas do Grupo.
O resultado consolidado do índice de satisfação geral
e espontâneo (ISGE) das empresas supera o índice de
80% em clientes satisfeitos e muito satisfeitos com
os serviços prestados.
O índice de satisfação geral e espontâneo dos
clientes (ISGE), é um diferencial de competitividade
importante para as empresas da Solví Soluções
Industriais e demostra o nosso posicionamento
perante a concorrência.

Índice de satisfação geral e espontâneo

Média de 80%
em clientes satisfeitos
e muito satisfeitos

Sabiá-do-campo - CTVA Caieiras - SP
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Desempenho
Ambiental
Certificações ISO, uma alavanca para a
reputação das empresas da SSI.
Credibilidade e Segurança são dois valores
fundamentais da Solví Soluções Industriais, que são
tangibilizados e verificados a cada ciclo de renovação
das Certificações ISO.

Confira os Certificados que as empresas
da SSI possuem:

A cada ano demonstramos que as empresas Essencis, Koleta e GRI - estão comprometidas com
padrões internacionais reconhecidos e com a melhoria
contínua dos seus processos.

• 17 unidades de negócio são certificadas 14001

Recentemente a Essencis, GRI e Koleta passaram
com sucesso pelas auditorias de certificação nas
normas ISO 9.001 Gestão Técnica e Administrativa,
ISO 14.001 Gestão Ambiental e a OHSAS 18.001
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional e tiveram
seus processos verificados e atestados, confirmando a
eficácia do SGI Sistema de Gestão Integrado.

• 17 unidades de negócio são certificadas 9001

• 15 unidades de negócio são certificadas 18001
• 02 certificações pelo INMETRO laboratórios
• 02 certificações pelo SASSMAQ pela ABIQUIMSegurança, Saúde e Meio Ambiente indústrias
químicas

A Organosolví está avançando neste sentido,
elaborando todos os procedimentos, para no futuro
integrar a Gestão Integrada Multisites da SSI.
Coruja-buraqueira - CTVA Caieiras - SP

Gestão dos Riscos de Impacto Ambiental
As certificações da Solví Soluções Industriais
demonstram que a sua atuação está baseada
em processos definidos por normas técnicas,
com segurança, credibilidade e confiabilidade
da destinação.
Os clientes também realizam
constantemente auditorias através do nosso Sistema
de Gestão, para assegurar a destinação correta de
seus resíduos e verificação de rastreabilidade.
Um dos compromissos do Grupo é assegurar que seus
empreendimentos e projetos, em todas as suas áreas
de atuação, estejam em total conformidade com a
legislação ambiental.
A gestão dos riscos de impactos ambientais é
realizada por meio de procedimentos que permitem a
identificação e o desenvolvimento de planos de ação
para mitigar os efeitos decorrentes das atividades da
companhia.

Sabiá-do-campo - CTVA Joinville - SC

Borboleta fotografada na - CTVA Betim - MG
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Biodiversidade e
Preservação das Áreas
A avaliação da qualidade ambiental dos
ecossistemas e a qualidade do seu meio são
realizadas mensalmente nas unidades de Caieiras
e Magé, da Essencis. A metodologia mede a
resposta de organismos vivos, também chamados
de bioindicadores, que compõem o ambiente.

Pula-pula de Barriga Branca - CTVA Caieiras - SP

Na CTVA São Paulo, em Caieiras, o monitoramento
considera as espécies da flora e da fauna (aves e
mamíferos), subsidiando a eficiência do programa
de recuperação florestal realizado nas áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
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Iniciativa verde: Viveiro florestal Macaé
A Essencis, em parceria com a empresa Foliar Ambiental,
construiu um viveiro florestal na CTVA Macaé, para
servir como um berçário de florestas.
O viveiro se destaca por abrigar mais de 30 espécies
de Mata Atlantica,que garantem a biodiversidade
necessária aos projetos de restauração florestal da
Essencis.
O espaço também serve de exemplo nas palestras
ambientais realizadas por escolas da região, que além de
conscientizaram os estudantes sobre a preservação do
meio ambiente, também explicam sobre a recuperação
de florestas.

Indicadores de Biodiversidade (dados Caieiras)
2014

2015

Espécies de Aves

97

100

Espécies de Mamíferos

12

11

Espécies de Arbóreas

126

126

Áreas Verdes Mantidas

CTVA Caieiras
CTVA São José dos Campos

Viveiro
de mudas

1.496.200 m²
182.700 m²

Sim

CTVA Joinville

104.548 m²

Não
Sim

CTVA Curitiba

14.000 m²

Não

CTVA Capela de Santana

Sim
Sim

CTVA Macaé

113.134 m²
877,44 m²
209.700 m²

CTVA Betim

616.600 m²

CTVA Juiz de Fora

214.600 m²

CTVA Magé

Cinturão Verde
CTVA Caieiras - SP

Área Verde
Mantida

Organosolví

38.721 m²

Sim
Sim
Não
Não

Fábrica de Fertilizante Organomineral - Organosolví - Coroados - SP
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Gestão de
Segurança e
Prevenção
Preservação da vida sempre em primeiro lugar
Garantir a saúde e segurança no trabalho dos
colaboradores é prioridade da Solví Soluções
Industriais. Para estar em dia com essa obrigação,
o Grupo está empenhado na criação de uma cultura
organizacional de prevenção, em que a criação de
um ambiente de trabalho seguro e saudável é de
responsabilidade de todos.
A empresa sabe que para mitigar risco, é fundamental
capacitar seus líderes para serem guardiões
de pessoas, das instalações, dos processos e dos
empreendimentos. Nesse âmbito, foi criado o Comitê
de Gestão de Segurança SSI, do qual participam
as principais lideranças, diretores e gerentes das 4
empresas (GRI, Koleta , Essencis e Organosolví).

O comitê se reúne trimestralmente, mas pode se
reunir extraordinariamente se necessário.
Durante a reunião, são divulgados aos participantes
os resultados da série histórica dos três últimos anos
sobre os acidentes do trabalho ocorridos nas quatro
empresas do Grupo e são ministradas palestras e
benchmarking com empresas, fortalecendo assim a
cultura de prevenção nas empresas.

Esta ação é muito importante, porque gera a reflexão
entre as lideranças sobre a importância na redução
dos acidentes do trabalho, e foi elaborado um plano
de ação específico por empresa para 2016.
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Ferramentas e Metodologias
Prevenção Aplicadas na SSI

de

GUT – Gravidade, Urgência e Tendência: 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 do Corporativo da SSI que visam
identificar os itens que devem ter seu investimento
priorizado a fim de garantir a segurança operacional.
Reporte de Incidentes: metodologia de prevenção
que busca atuar na antecipação e identificação dos
quase acidentes que poderão ocorrer nos ambientes
administrativos e operacionais através da gestão
e tratativa para mitigação e/ ou eliminação dos
potenciais riscos através de reportes realizados pelos
próprios colaboradores.
OPA – Observe, Planeje e Aja: metodologia de
prevenção que, através da análise comportamental,
busca atuar na identificação dos principais desvios
ocorridos por colaboradores e terceiros exercendo
suas atividades dentro das unidades de negócio, a fim
de evitar a ocorrência de acidentes.
Lições Aprendidas: após a ocorrência de eventos
gravíssimos e graves, ocorridos em outras unidades
de negócio, será publicado para todos a investigação
do acidente a fim de que todas as unidades da SSI
façam uma análise crítica sobre o tema e identifiquem
se existe a presença de potencial risco em outras
unidades, para que estes possam ser tratados
buscando-se dessa forma, evitar a repetitividade de
um evento gravíssimo ou grave em outras unidades.
Alerta de Prevenção: alerta emitido para todas
as unidades operacionais 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 necessário para evitar
a ocorrência dos desvios e/ ou riscos apontados.
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Treinamento de brigada de incêndio

Programa Cuidar

Saúde e Segurança
Segurança é uma das principais responsabilidades
da liderança da empresa. Dessa forma, os líderes
devem prover treinamento e condições adequadas
para o desempenho de todas as atividades,
conforme os padrões estabelecidos nas diretrizes
da Organização. Internamente, são realizados
treinamentos e campanhas educativas para que
tanto os colaboradores quanto os terceirizados
adotem comportamentos e práticas mais seguros.
A prevenção de incêndio, a atualização e
treinamento das equipes das brigadas são
consideradas como atividades prioritárias nas
operações da SSI, com a execução de simulados
nas unidades regularmente.

A preocupação com a prevenção de incidentes e
doenças está entre as prioridades da empresa. O
Programa Cuidar foi implantado em 2013, como
projeto piloto e sua proposta é melhorar cada
vez mais o comprometimento dos colaboradores
para com a segurança do trabalho, identificando
comportamentos inadequados e disseminar a
importância da correção imediata do comportamento
logo que o ato inseguro é identificado.
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Desempenho Social
Respeito à Diversidade e Igualdade de
Oportunidades
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.

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.
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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 Solví Soluções Industriais oferece igualdade de
oportunidades para todos os seus colaboradores,
respeitando diferenças de gênero e faixa etária.
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Programas de
Desenvolvimento
Profissional
Alinhamento dos Colaboradores
com a Estratégia
Logo nos primeiros meses de 2015, iniciou-se
a Jornada do Presidente, com o objetivo de
alinhamento dos colaboradores com a nova
visão de sinergia entre os negócios.
O Presidente percorreu a GRI, Koleta
Ambiental, Essencis e Organosolví e
compartilhou com mais de 400 colaboradores
(85% do público administrativo) os planos
para desenvolvimento da Solví Soluções
Industriais.
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Academia de Excelência Solví
A Academia de Excelência da Solví é responsável
pelo desenvolvimento contínuo dos colaboradores
de diversos níveis, está estruturada em Programas de
Desenvolvimento desenhados especificamente para
cada público de colaboradores.

Jornada do Estagiário Solví
A Jornada é organizada pela Academia de Excelência
da Solví, em parceria com as áreas de RH das
empresas. A ação é composta de diversas atividades,
desde a elaboração de um projeto de estágio, à criação
de um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual),
atividades culturais (livros e filmes) e avaliações por
parte dos gestores responsáveis.
O Programa de Estágio Solví é uma ferramenta muito
eficiente para identificar, preparar e desenvolver
novos talentos para ocupar posições chave em todas
as empresas do Grupo.
Dentre os 106 jovens estudantes do Programa de
Estágio Solví, 27 são da Solví Soluções Industriais.
O Programa é contínuo e propõe o desenvolvimento
dos estagiários até o fim de sua graduação. Como
complemento de aprendizagem, os estudantes
contarão com uma plataforma de Educação à
Distância (EAD), onde poderão assistir aulas,
acompanhar as atividades e realizar os exercícios
propostos pela Academia de Excelência Solví.
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Programa Liderar
Desde 2006, quando foi criado pela Academia de
Excelência no grupo Solví, o Programa Liderar já
formou cerca de 100 participantes.

O Programa visa desenvolver competências de
liderança e melhorar resultados empresariais
Módulos e eixos de competência:

Os gestores da Solví Soluções Industriais participam
do Programa Liderar, desenvolvido pela Solví Holding
desde 2006. Com os objetivos de desenvolver
integralmente as competências dos gestores de
negócios e fortalecer a gestão do conhecimento,
o Programa Liderar possibilita a estruturação de
projetos consistentes para o desenvolvimento de
gestores de todas as empresas do grupo Solví.

• Liderar Processos, Sistemas e
Tecnologias

Os participantes do Programa Liderar também
desenvolvem projetos práticos e estratégicos para os
segmentos de negócios do grupo.

• Liderar Cultura e Valores

• Liderar Pessoas
• Liderar Resultados
• Liderar Clientes
• Liderar Parceiros e Inovação

• Liderar a Si Mesmo
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Programa Gerencial
Com o objetivo de proporcionar conhecimento e
fomentar atitudes de ação proativa nos níveis de
liderança e Gestão das empresas, foi estruturado o
Programa Gerencial, que em 2015 reuniu a liderança
das empresas da Solví Soluções Industriais para
o curso de Inteligência de Processos. O Workshop
abrangeu as Políticas e Diretrizes lançadas pela
Diretoria de Auditoria Interna e Controle da Solví.
Neste treinamento foram apresentadas em detalhe
o procedimento corporativo de Governança das
Normas, e as Políticas de Controle de Receitas,
Administração de Tributos, Segurança da Informação,
Segurança Física e Patrimonial, Gestão de CAPEX e
Ativos imobilizados.

Este tipo de formação é importante, pois além de
ajudar no desenvolvimento de Líderes de Negócio,
permite lapidar as competências de cada um e, com
isso, prepará-los para conduzir com sinergia seus
negócios.
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Sustentabilidade e
Responsabilidade
Socioambiental
A Sustentabilidade para a Solví Soluções Industriais
é promover a valorização ambiental, gerando
prosperidade para si e seus públicos de interesse. Ela
se demonstra por meio da prática de Responsabilidade
Socioambiental e do desenvolvimento de Soluções
Ambientais que contribuem para que nossos clientes
sejam mais sustentáveis.
Essa missão é concretizada no compromisso com
Acionistas, Clientes, Colaboradores, Fornecedores e
Sociedade, e no fortalecimento da Ética, Inovação,
Excelência da Gestão e preservação do Meio
Ambiente.
No ano de 2015, a somatória de todos os projetos
realizados resultou no total de 15.211 pessoas
beneficiadas.
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Dia do Voluntariado
Para incentivar e apoiar atividades de cunho
voluntário, fomentando o exercício da cidadania
de seus colaboradores em prol da cultura de
sustentabilidade, a Solví Soluções Industriais
participa ativamente do Programa de Voluntariado do
Grupo Solví.

O Dia do Voluntariado ocorre semestralmente e vem
atendendo diversas instituições das comunidades
próximas dos escritórios e unidades operacionais,
favorecendo o desenvolvimento de competências
nos colaboradores, propiciando integração entre as
pessoas e valorizando a cidadania.

Criado em 2008, o Programa de Voluntariado da
Solví está diretamente atrelado aos valores Grupo
- Responsabilidade Social, Excelência, Equipe,
Parceria, Inovação e Dinamismo. Além de promover
a melhoria de instituições localizadas próximas às
áreas de atuação da empresa, seu objetivo é também
fortalecer a cultura de “servir” na organização.

Os profissionais da Solví Soluções Industriais doam
espontaneamente parte do seu tempo, além de
habilidades e conhecimento, contribuindo para o
fortalecimento da sociedade.

Organizado pelo Comitê de Responsabilidade
Socioambiental de cada empresa do grupo, em
parceria com os demais colaboradores, o evento
consiste em um plano de trabalho realizado junto
a escolas, creches, entidades ou mesmo espaços
públicos, próximos aos empreendimentos.

Os bons resultados das ações do Dia do Voluntariado
Solví mostram que cada vez mais os colaboradores
do grupo estão comprometidos com o propósito
de melhorar a qualidade de vida das comunidades
onde a empresa atua. As duas edições deste ano
beneficiaram mais de 3 mil pessoas, envolvendo
centenas de voluntários das empresas do grupo.

58 | BALANÇO SOCIOAMBIENTAL - EXERCÍCIO 2015

Essencis Portas Abertas
Programa de visitas às unidades operacionais com
o intuito de aproximar dos negócios da Essencis
públicos estratégicos – membros das comunidades do
entorno, parceiros tecnológicos de inovação, famílias
de colaboradores, representantes de organizações
não governamentais, parceiros de conhecimento,
visitantes, membros de cooperativas ligadas ao meio
ambiente e de instituições de ensino.
Este programa visa conscientizar a população em
relação as questões de meio ambiente, enfatizando a
gestão adequada de resíduos sólidos e outros temas
associados às práticas de sustentabilidade.
O projeto foi realizado nas unidades de Curitiba,
Joinville, Capela, Magé, Betim, Caieiras, Taboão e
São José dos Campos, dando a dimensão da retidão
de princípios da Essencis nessa aproximação com a
comunidade.
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Prêmio Interdisciplinar de Educação
Ambiental
A unidade de Capela de Santana (RS), da Regional
Sul, organiza o Prêmio Interdisciplinar de Educação
Ambiental, com projetos em 10 escolas municipais e
participação de 200 pessoas entre alunos, professores
e comunidade.

Escola Essencis
Escola de ensino fundamental e médio nas
dependências da empresa ou em parceiro local, com
foco no retorno de colaboradores aos estudos. O
projeto é realizado nas unidades de Capela de Santana
e Caieiras.
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2ª Mostra Cultural de Juiz de Fora - MG
A Mostra faz parte do projeto de conscientização de
alunos da rede pública sobre Meio Ambiente e contou
com a palestra “Como estamos cuidando do meio
ambiente? ” Todos os alunos tiveram a oportunidade de
participar, tirando dúvidas e contribuindo com ideias.
Após a apresentação, foi realizado um debate com as
crianças sobre o tema, incentivando-os a repensar suas
atitudes em relação a práticas sustentáveis.
Ao final da Mostra Cultural, ocorre a premiação dos
melhores trabalhos de redação, frases e desenhos com
temas voltados ao meio ambiente.

Essencis Programa Lan House
Programa com foco no colaborador da base
organizacional, contribuindo para sua acessibilidade
digital e melhor empregabilidade.
Trata-se de uma oportunidade de inclusão de
“analfabetos digitais” – pessoas parcial ou
totalmente excluídas da era do conhecimento
e de avanços tecnológicos, visando conceder-lhes
acesso à informação, facilitação de contato social e
desenvolvimento profissional.
O projeto foi realizado em Curitiba, Joinville, Magé,
Caieiras e Taboão, a partir de pesquisa realizada junto
aos colaboradores da base organizacional de todas as
localidades em que a Essencis opera.

Organosolví - Doação de Alimentos
Foram realizados três eventos sociais, com a
finalidade de doação de alimentos, atendendo as
famílias cadastradas no quadro de assistência Social
de Coroados e lar de Glicerio.
• 1º Evento de doação de Milho Verde aproximadamente 50 famílias assistidas pela doação
em Coroados-SP (200 pessoas).
• 2º Evento Evento de doação de Milho Verde aproximadamente 40 famílias assistidas pela doação
em Coroados-SP (160 pessoas).
• 3º Evento de doação de Milho Verde na Associação
Beneficente Lar do Vovô em Glicerio-SP aproximadamente 22 pessoas assistidas pela doação
em Coroados-SP.
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Programa de Educação Ambiental - PEA
Comunidade
Mais de 12 mil pessoas já foram diretamente
beneficiadas pelo projeto, em seus dois anos de
atuação.
O PEA Comunidade “Por um mundo melhor com
escolas melhores” é um projeto socioambiental,
patrocinado pela Essencis, voltado para gestores,
professores e alunos da rede pública.
Em seu segundo ano de existência, seu objetivo é
levar a esse público e à comunidade, conhecimentos,
interesse ativo, habilidades e atitudes necessárias à
proteção do meio ambiente e ao processo de gestão
de resíduos.
O PEA já foi realizado nas cidades de Betim/ MG,
Caieiras/ SP, Capela de Santana/ RS e Joinville/ SC.
Um projeto como este é muito importante tanto para
a empresa como para a comunidade, pois aproxima a
sociedade dos valores da empresa.
O programa proporciona melhor entendimento da
temática ambiental a um agente de educação muito
importante para a sociedade, o professor das escolas
públicas. Além disso, multiplica princípios de gestão
de resíduos no dia a dia e suas consequências para a
saúde pública se descartado de maneira incorreta.
Os projetos que foram desenvolvidos pelos
educadores têm grande potencial de aplicabilidade
e vão além do pensamento comum de projetos de
educação ambiental.
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PEA Comunidade na CTVA Betim
O Programa de Educação Ambiental II, Por um
mundo melhor com escolas melhores, em Betim, foi
muito bem sucedido.
Por meio de exposições dialogadas, mesas redondas
e rodas de trocas de experiências, os educadores
que participaram dos encontros foram estimulados
a pensar e refletir criticamente sobre a crise
socioambiental e toda problemática dos resíduos
gerados pelo consumismo.
Contou com a participação de 19 profissionais da
educação da rede pública de Betim. O treinamento,
desenvolvido pelo Instituto Moleque Mateiro e pela
Cultura Sustentável, é patrocinado pela Essencis
através da Lei Rouanet.

Outras ações sociais desenvolvidas pelas unidades
2015
Projeto Bola e Escola

80

PEA Kids

84

Ações sociais diversas

4.318
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Projeto Somar Benefícia Instituição em
Taubaté
Como estratégia de relacionamento com a
comunidade local, as possíveis parcerias que
possam surgir e, principalmente, com o objetivo de
conscientizar as crianças sobre a importância do
meio-ambiente, a GRI (Unidade LG) em conjunto
com o Instituto Solví, desenvolveu o Projeto Somar
na Creche Municipal José Alfredo Lopes Vieira,
localizada em Taubaté/ SP.
A instituição foi escolhida pois apresentava carência
em estrutura física e financeira, o que dificultava o
atendimento adequado às 190 crianças, com idades
entre 4 meses e 5 anos.
Com o investimento, diversas ações foram realizadas,
como, por exemplo, reforma do berçário, criação de
horta, reforma de sala de aula, criação do “cantinho
da leitura”, brinquedoteca e de Eco-Ponto para
resíduos recicláveis.
A continuidade do projeto se dará através da coleta
seletiva de recicláveis e óleo vegetal saturado
gerados na instituição.
Para isso, a creche deverá seguir a campanha de
coleta seletiva, promovendo, periodicamente,
eventos na unidade, a fim de incentivar os alunos e
seus familiares, tornando o projeto autossustentável
e rentável. A receita gerada ainda poderá dar auxílio
financeiro à instituição e garantir a manutenção do
projeto.
Para a inauguração, a GRI e o Instituto promoveram
uma festa que reuniu colaboradores do grupo
Solví, representantes da sociedade, entidades
governamentais, alunos e seus familiares, entre
outros convidados.
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Investimento Social Privado
Além dos projetos realizados com recursos próprios,
a Solví Soluções Industriais patrocina projetos e
instituições via Leis de Incentivo.
As iniciativas apoiadas em sua maioria são voltadas
para o público infanto juvenil, visando a promoção da
saúde e segurança, educação ambiental e cultura.

SSI
Promove
Natal
Solidário
Colaborando com a Cruz Verde
A Solví Soluções Industriais fez uma doação
financeira à Associação Cruz Verde para colaborar e
apoiar com seus projetos e ações. Em contrapartida,
a SSI recebeu a logomarca da entidade para ser
utilizada no Cartão Natal Solidário, distribuído aos
fornecedores e clientes da empresa.
Fundada em 1958, a entidade é referência em
paralisia cerebral grave e tem como missão prover o
tratamento hospitalar e ambulatorial especializados
a pacientes com este tipo de necessidades especiais,
incluindo habilitação e reabilitação. Mensalmente, a
Cruz Verde atende cerca de 1.800 crianças, além do
acompanhamento diário de outro grupo de jovens e
crianças, em tratamento terapêutico continuado.
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Eventos do Setor,
Reconhecimentos
e Prêmios

A premiação de empresas é uma forma de
reconhecimento por seus esforços para o aumento
da competitividade, valorização de seus recursos
físicos e principalmente humanos. É uma forma
de reconhecimento por sua participação ativa no
aprimoramento da competitividade e fortalecimento
dos recursos tangíveis e intangíveis do país.
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Essencis adere ao Protocolo Climático
Paulista durante a COP21
O evento, que ocorreu paralelamente a COP21,
reconheceu as empresas pelos seus esforços no
combate às mudanças climáticas. O Governo do
Estado de São Paulo reconheceu a Essencis e por sua
adesão voluntária ao Protocolo Climático Paulista,
edição 2015. Atitude que demonstra o esforço e
o comprometimento da Essencis no combate às
mudanças climáticas.
A premiação, que contou com a participação do
embaixador do Brasil, na França, Paulo César de
Oliveira Campos e diversas autoridades públicas,
privados e de entidades não governamentais,
aconteceu em Paris, paralelamente a COP21,
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas.
Mais de 60 empresas e entidades brasileiras,
como, por exemplo, o Carrefour, a Natura, o Grupo
Votorantim e a Essencis já aderiram ao Protocolo,
que visa estimular companhias e entidades
estabelecidas no Estado de São Paulo a adotarem
medidas de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, incluindo iniciativas de redução das

Embaixada do Brasil na França - Evento do Protocolo Climático
da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo

emissões de gases de efeito estufa, de aumento
da eficiência hídrica e energética e de práticas de
responsabilidade socioambiental, com intuito de
atender à Política Estadual de Mudanças Climáticas
(PEMC).
O representante da Essencis e da Solví Valorização
Energética (SVE), no evento em Paris, foi Florent
Mailly, Assessor Técnico da Solví holding, que
apresentou os dois casos de boas práticas de
responsabilidade socioambiental: Geração de crédito
de carbono pela captação e queima do biogás; e
Geração de energia por fonte alternativa (resíduos).

Prêmio Solví - Jogue Limpo
1º Lugar na Categoria Comercial:
Projeto Avante Jogue Limpo (Koleta/
GRI)
Seu objetivo foi capacitar motoristas para ampliar
a divulgação e abordagem comercial do Programa
diretamente com os clientes, aproveitando as rotas
de coleta para realizar a ação de divulgação ativa do
Programa.

Entrega do Prêmio de Inovação Solví
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CTVA Curitiba recebe o certificado da
Rede do Bem do Hospital Pequeno
Príncipe
Em função do relacionamento, participação nas
campanhas, palestras, eventos e por fazer doações
ao Hospital Pequeno Príncipe, a Unidade de Curitiba
da Essencis recebeu, no primeiro semestre de 2015, o
certificado Rede do Bem.
O certificado é atribuído a empresas e colaboradores
que apoiam e fazem doações à instituição e,
consequentemente, contribuem para a continuidade
do atendimento médico de alta qualidade à crianças
e adolescentes do país. Uma grande oportunidade de
engajar e fazer a diferença na sociedade.

Essencis MG recebe 8º Prêmio Top
Engenharias
Promovido pela Associação dos Ex-Alunos da Escola
de Engenharia (AEAEE) da UFMG, o Prêmio Top
Engenharias, que está em sua oitava edição, foi
realizado no dia 01 de outubro. Várias autoridades e
representantes de empresas de grande renome no
Brasil, como Essencis, Vale, Arcelor, Anglo American,
Direcional, entre outras, foram homenageadas.
O objetivo do evento é prestigiar companhias 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 associados à
AEAEE, diretores de grandes empresas e formadores
de opinião. Foram critérios para a escolha dos
homenageados a qualidade dos produtos, bens
ou serviços, além da contribuição técnica às
engenharias.
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Projeto SOMAR GRI é homenageado
pela Câmara Municipal de TAUBATÉ

SSI participa com stand da FIMAI
Ecomondo e com palestra no SIMAI

A Câmara Municipal de Taubaté homenageou
em 15 de setembro de 2015, a empresa GRI Gerenciamento de Resíduos Industrais , com uma
Moção de Aplausos nº 156/2015, aprovada na
Plenária.

A FIMAI, Feira Internacional de Meio Ambiente
Industrial e Sustentabilidade é um evento tradicional
anual que reúne as principais empresas do setor
ambiental. Novas tendências, práticas ambientais
bem sucedidas são apresentadas nos stands e
palestras do evento.

O texto ressalta:
“É com muita alegria e gratidão que apresento
essa moção de aplausos a Empresa GRI, pela
parceria realizada com a Prefeitura Municipal
de Taubaté, para a reforma e revitalização da
Creche Municipal José Alfredo Lopes Vieira,
localizada na Cecap III, nesta cidade através do
projeto Somar. A revitalização na Creche vem
contribuir de modo significativo, para questão
da Educação, bem como a parte Social, para a
comunidade”.

Paralelo à feira, ocorre o SIMAI, Seminário
Internacional de Meio Ambiente Industrial e
Sustentabilidade, que objetiva a construção da
gestão do conhecimento sustentável.
Os temas abordados proporcionam a troca interativa
de conhecimento e o fomento de ações proativas no
cenário do meio ambiente industrial, ferramentas
imprescindíveis para a capacitação do profissional
moderno.
O Gerente de Desenvolvimento Tecnológico da SSI,
Fabiano do Vale de Souza, apresentou palestra sobre
a importância da Integração Tecnológica em Centrais
de Tratamento e Valorização de Resíduos durante o
SIMAI.

Palestra no SIMAI e Stand na XVII FIMAI
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Visão de
Futuro

Viveiro de mudas - CTVA Macaé - RJ

As crises são eventos circunstanciais sobre os quais não
temos nenhum controle. No entanto, historicamente
são bons momentos para a otimização dos processos,
transformando oportunidades de mudança em
crescimento.
O momento em que o Brasil vive, somado a
necessidade de revisão de nossos processos para
melhoria contínua, nos colocou novos desafios de
busca pela excelência em processos, para isto as
empresas passaram por redesenho de suas estruturas
e todos os colaboradores foram envolvidos para
que juntos possamos estar mais fortes e melhores
preparados.
Para alcançarmos um patamar de performance
ainda mais elevado, a Solví Soluções Industriais se
fundamenta em estratégias de gestão bem claras,
com o controle de KPIs (Indicadores Chave de
Performance), estabelecimento de metas e a análise
critica de resultados. Além de mantermos os nossos
compromissos com a ética e integridade de nossas
operações.
Constantemente investimos na prestação de serviços
ambientais com excelência e é nosso compromisso
promover o desenvolvimento do setor ambiental.
Manteremos a nossa participação em eventos do
setor com palestras técnicas contribuindo para que
os nossos clientes, a indústria em geral e a sociedade
tenham conhecimento sobre os riscos associados à
gestão ambiental inadequada.

Compromissos da Solvi
Industriais para futuro
Ações como a implantação do Sistema Eletrônico para
Controle de Movimentação de Resíduos e Rejeitos –
MTR, disponibilizado pela FATMA órgão ambiental de
Santa Catarina, em parceria com a ABETRE – Associação
Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos
demonstram um avanço para a gestão adequada de
resíduos sólidos informando de forma transparente ao
órgão ambiental informações acerca da quantidade
de resíduos produzidos nas atividades industrial e
comercial, bem como sua origem e destinação final.
A emissão do MTR online, também assegurará às
empresas geradoras a rastreabilidade de seus resíduos
e a confiabilidade dos documentos comprobatórios da
destinação final efetuada.
Nosso norte para conquistarmos resultados perenes
é fazer o correto sempre, prezando pela segurança e
excelência dos serviços prestados. Este compromisso
com a integridade une a todos os colaboradores da SSI e
faz com que sejamos orgulhosos e ainda mais eficientes.

Soluções

•Ser uma empresa de valorização ambiental e
energética de resíduos sólidos industriais
•Ser protagonista de soluções inovadoras no
mercado ambiental
•Oferecer soluções ambientais customizadas
atendendo as necessidades dos clientes, criando
valores entre as partes
•Desenvolver
parcerias
tecnológicas
nos
segmentos de resíduos sólidos para atendimento às
necessidades do mercado
•Fortalecer a atuação institucional das Associações
do Setor de Resíduos para maior credibilidade e
segurança ambiental da indústria
• Promover o relacionamento e engajamento
com nossas partes interessadas para a geração e
compartilhamento de riquezas

Lavadeira Mascarada - CTVA Caieiras - SP

Principais Indicadores

2015

Desempenho Econômico SSI
Receita Bruta
EBITDA
Lucro Operacional
CAPEX
Essencis e Controladas
Tonelagem de Resíduos Tratados Adequadamente
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
GRI - Gerenciamento de Resíduos Industriais
Tonelagem de Resíduo Manipulado e Tratado
Tonelagem de Materiais Recuperados para Reciclagem
Número de Colaboradores
Número de Contratos
Receita Bruta
Koleta
Tonelagem de Resíduos Tratados Adequadamente
Número de Colaboradores
Número de Unidades Operacionais
Receita Bruta
Organosolví
Tonelagem de Resíduos Tratados com Compostagem
Número de Colaboradores
Número de Unidades Operacionais
Receita Bruta
Desempenho Social
Total de Colaboradores
De 15 a 25 anos
De 26 a 36 anos
De 37 a 45 anos
Acima de 45 anos
Corpo Funcional
Parda
Branca
Preta
Não Informada
Amarela
Indígena

R$ 640 milhões
R$ 119 milhões
R$ 64 milhões
R$ 54 milhões
4,1 milhões t
936
11
R$ 406,7 milhões
529 mil t CERs
4,5 milhões de CERs
30 MW/h
300 mil habitantes
920 mil t
1,2 milhão t
927
57
R$ 140,7 milhões
329 mil t
609
2
88,6 milhões
35 mil t
42
2
4,2 milhões
2.601
17,99%
38,68%
20,92%
22,41%
42,5%
38,1%
10,8%
7,8%
0,5%
0,3%

2015

Principais Indicadores
Gestão da Satisfação e Fidelização dos Clientes
Média de Clientes Satisfeitos e Muito Satisfeitos

80%

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 com Deficiência

R$ 170 milhões
R$ 136 milhões
R$ 3,8 milhões
R$ 30 milhões
2.601
763
20
20%
50

Indicadores de Saúde e Segurança e Qualidade
SSI
TF
4,53
TG
213
Nº de Horas de Treinamento (HHT) QSMA
36.821
543
Nº de Inspeções Realizadas pelo QSMA
Nº de Auditorias de Órgãos Certificadores
13
Nº de Auditorias de Clientes
216

Essencis
5,71
372
6.093
428
6
171

Koleta
4,87
286
564
87
2
3

GRI
3,08
20,39
30.072
24
5
40

Desempenho Ambiental
Tonelagem de Materiais Recuperados para Reciclagem (GRI)
Consumo de Água na Operação (lavagem de veículos/ Koleta)
Volume de Percolado Tratado (Essencis)
Quantidade Total de Resíduos Gerados (SSI)
Indicadores de Biodiversidade (Caieiras)
Espécies de aves
Espécies de Mamíferos
Espécies de Arbóreas

Organosolví
12,85
822,36
92
4
2
1,2 milhões t
3,9 mil m³
705 mil m³
473 t
100
11
126

Áreas Verdes Mantidas
CTVA Caieiras
CTVA São José dos Campos
CTVA Joinville
CTVA Curitiba
CTVA Capela de Santana
CTVA Magé
CTVA Macaé
CTVA Betim
CTVA Juiz de Fora
Organosolví

1,5 milhões m²
182,7 mil m²
104,5 mil m²
14 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

Responsabilidade Social
Nº Total de Beneficiados por Ações Sociais Realizadas pelas Unidades
Nº Total de Beneficiados por Ações Sociais de Projetos com o Instituto Solví

15.211 pessoas
24.113 pessoas
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Endereços
A SSI opera com unidades em grandes polos
industriais e com projetos nos clientes atendendo
todo o território nacional.

Essencis MG

CTVA Betim
Tel.: +55 (31) 3539 17 00

Solví Soluções Industriais
Rua Gandavo, 363
São Paulo- SP - CEP: 04023-001
Tel. (11) 3138 59 59
marketing@ssi-solvi.com

CTVA Juiz de Fora
Tel.: +55 (32) 3266 91 41
vendasmg@essencis.com.br

Essencis RJ

CTVA Magé
Tel.: +55 (21) 2633 98 00

Essencis Prameq

Tel.: +55 (11) 5087 0925
+55 (11) 5087 0911
comercialec@essencis.com.br

www.essencis-prameq.com

GRI

Tel.: +55 (11) 3138 59 59
gri@solvi.com
www.grisolvi.com.br

KOLETA

São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 2065 37 15
comercialsp@koleta.com.br
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21) 3278 93 00
comercialrj@koleta.com.br
www.koleta.com.br

Organosolví

CTVA Macaé
Tel.: +55 (22) 37 17 01 98
+55 (22) 37 17 01 99
vendasrj@essencis.com.br

Essencis SP

CTVA Caieiras e Itaberaba
Tel.: +55 (11) 4442 73 00
Taboão da Serra - Incineração
Tel.: +55 (11) 4138 83 00
CTVA São José dos Campos
Tel.: +55 (12) 3905 90 00
vendassp@essencis.com.br

Essencis SUL

CTVA Curitiba - PR
Tel.: +55 (41) 3614 30 50
vendaspr@essencis.com.br
CTVA Joinville - SC
Tel.: +55 (47) 3424 67 52
vendassc@essencis.com.br

Coroados - SP
Tel.: +55 (18) 3211 37 85
+55 (18) 3638 50 50

CTVA Capela de Santana - RS
Tel.: +55 (51) 3500 34 00
3500 34 04
vendasrs@essencis.com.br

www.organosolvi.com.br

www.essencis.com.br

