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Nossa Governança Corporativa

Geração de Valor com Práticas Sustentáveis
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Missão, Visão, Valores e Princípios de Gestão



O conteúdo reflete a atuação do Grupo, composto por mais de 50 empresas 
distribuídas em quase todos os estados brasileiros, além da Bolívia, Argentina 
e Peru – durante esse período.

Assim, a partir destes quatro pilares cuja base é o fator sustentabilidade, o 
Grupo Solví apresenta, neste relatório, suas ações e seus impactos diretos na 
sociedade, no ambiente, na empresa e no crescimento do setor. 

Além da versão impressa, o documento em versão PDF pode ser acessado no 
site: www.solvi.com

O Relatório Anual Solví 2020 / Exercício 2019 apresenta os resultados gerados 
pelo Grupo Solví entre os dias 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2019,  
divididos em quatro pilares: Institucional, Ambiental, Social e Econômico.



Registramos um aumento de 6% na quantidade de contratos públicos e 
privados, tendo uma fidelização de 75% de nossos clientes. Tratamos 11,9 
milhões de toneladas de resíduos. Ampliamos nosso portfólio de serviços com o 
olhar para a valorização de resíduos, iniciando as operações na Usina de 
Beneficiamento de Entulho na UVS Aguas Claras - BA, e atendendo 6 estados 
brasileiros no processo de processo de Logística Reversa de Eletroeletrônico e 
catalisador automotivo.

í

í

conquistamos a certificação da ISO 37.001 e assinamos o Pacto

Instituto Ethos), que reúne as principais empresas e entidades que 
representam o setor.

com 
a de um Fundo Investidor em Infraestrutura
(FIP Verde),





As inúmeras empresas que carregam a nossa marca 
oferecem serviços no segmento de Resíduos, Soluções 
Industriais e Valorização Energética.



Com mais de 60 empresas, a Solví é o maior grupo nacional 
de atuação em multi soluções ambientais integradas. Suas 
coligadas destacam-se nos segmentos de Tratamento, 
Destinação e Valorização de Resíduos, Soluções 
Industriais, Valorização Energética, Concessões e PPPs 
(Parceria Públicos e Privados) para coleta de resíduos e 
limpeza pública. Está presente em inúmeras cidades 
brasileiras, além  de  municípios da  Argentina, Bolívia e Peru.

O segmento de negócios em que o Grupo Solví está, 
exige atualização constante de conhecimentos, 
ferramentas e tecnologias. A Academia de Excelência 
promove o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores com programas de formação técnica, 
estagiários, trainees, desenvolvimento de lideranças. 
Um plano de sucessão com um programa formal 
promove a identificação, desenvolvimento e 
preparação de sucessores para assumir posições na 
diretoria e na gestão das empresas.

comunidades onde atua, trazendo benefício não 
somente ao meio ambiente, mas também a saúde 
pública. Uma plataforma de indicadores empresariais, 
econômicos e de manutenção contribuem na gestão 
administrativa e nas operações desenvolvidas. O 
gerenciamento desses dados é feito pelo Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC), que garante 
acompanhamento rigoroso, agilidade e eficiência por 
meio de processos transacionais, atendimento ao 
compliance e ferramentas de controle.

O Comitê de Ética e Conduta instituído pelo Grupo 
tem a função de agente consultivo na esfera do seu 
Conselho de Administração. Com agenda periódica 
de encontros, os membros mantêm o debate sobre 
tema, discutem e dão seguimento a propostas e 
soluções para questões formalmente apresentadas.



Oferecer soluções em resíduos, valorização energética e engenharia, operando e 
gerenciando concessões e contratos para clientes públicos e privados. Promover 
o desenvolvimento de nossos colaboradores e comunidades, criando valor para 
acionistas, clientes, fornecedores e governo, por meio de crescimento sustentável 
e respeito ao meio ambiente.

Ser o melhor grupo de empresas de gestão em engenharia de Soluções para a 
Vida e referência na oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores.

Harmonizar as expectativas dos clientes e usuários com a busca de resultados 
empresariais e desenvolvimentos dos nossos colaboradores por meio de 
operações descentralizadas, planejadas e controladas corporativamente.



Estações de Tratamento de Efluentes
e Osmose Reversa.

6 Plantas de Valorização
de Sucata Eletrônica e 
Catalisadores Automotivos

3,2 milhões de Toneladas Unidades de Tratamento de
Resíduo de Serviço de Saúde
(RSS) 

2,8 mil clientes comerciais 
e industriais servidos pela
coleta de resíduos

9,4 milhões da população atendida
                     por coleta domiciliar 

Números de habitantes
servidos pela coleta seletiva 

3,8 milhões

11,9 milhões
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422.499 MWh/ano

6 Unidades



Nossas Bases
estão em:
4 Países
16 Estados
97 Municípios

Manaus -  GRI

Simes Filho - Águas Claras Ambiental

Ibirité - GRI

Lavras - Viasolo

Altamira - GRI

Oriximiná - GRI

Jaboatão dos Guararapes - GRI

Pinhais - GRI

Colégio - Koleta Ambiental
Duque de Caxias - GRI

São João da Barra - GRI

Carazinho - GRI

Sapucaia do Sul - GRI

Araxá - GRI

Guarulhos - GRI

Itu - GRI

Leme - GRI

Piracicaba - GRI

Registro - GRI
Santo Antônio de Posse - GRI

São Bernardo do Campo - SBA

São Paulo - Essencis

São Paulo - Revita

São Paulo - Vega

09

121 Bases Operacionais



Em 1997 deu-se início à formação 
do Grupo com a incorporação das 
empresas de limpeza pública Vega 
E n g e n h a r i a  e  R e l i m a  p e l a 
multinacional Suez (companhia franco 
be lga ) .  A  c r i ação  da  GRI  – 
Gerenciamento de Resíduos Industriais 
e da empresa Essencis Soluções 
Ambientais, nos anos de 1998 e 
1999, respectivamente, marcou o 
ingresso do Grupo no ramo de 
resíduos industriais.



2019 - Enceramento Operação Rio Grande Ambiental, 
Revita Itaquaquecetuba e Encerramento das Operações 
e contrato de concessões e PPPs da Inova; Assinatura 
do Pacto Setorial; Aquisição Participações acionária de 
36,72% do Grupo Solví; por Fundo Investidor de 
Infraestrutura (FIP Verde); Migração da São Gabriel 
Saneamento para Servy.







Brasil,

operar a central de autoclave em Perus.



transporte



osmose reversa,

osmose reversa

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
e São Paulo



Resíduo Zero Ambiental - Guapó



Entrada Organosolví



Localizada na UVS Essencis Caieiras, é a maior 
termoelétrica movida à biogás de aterro do Brasil, 
possui capacidade de geração de 29,5 MW/h, o que 
seria suficiente para atender uma cidade de até 
300.000 habitantes.

Biotermica - Minas do Leão - RS Biotermica - Minas do Leão - RS





Equipe CSC

No Centro de Serviços Compartilhados (CSC), o 
Programa Solidez proporciona o desenvolvimento 
continuo dos colaboradores, focando na 
capacitação, sinergia entre as áreas, busca pela 
eficiência operacional e excelência no atendimento 
ao cliente. Sua dinâmica engloba atividades para 
atingimento de metas individuais e coletivas, 
compreendendo as áreas de Administração de 
Pessoal, Contabilidade, Excelência da informação, 
Serviços Financeiros, Fiscal, Suprimentos e 
Tecnologia da Informação.



O Conselho de Administração é o órgão colegiado que estabelece o direcionamento estratégico da Solví e seu 
de Grupo. Atualmente, é composto por 6 membros, sendo 5 indicados por seus acionistas e 1 membro 
independente. “O Conselho de Administração conta com a assessoria dos Comitês de Investimentos, de 
Pessoas e Segurança, de Conduta e de Riscos e Auditoria, todos coordenados por um membro do Conselho, 
que reporta mensalmente suas atividades e recomendação das matérias pré-analisadas para deliberação do 
Conselho de Administração”, explica Sandra Molinero, Secretária do Conselho de Administração da Solví. A 
atuação do Conselho, assim como regras de funcionamento e competência, está estabelecida no Estatuto 
Social e na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76). “O Conselho da Solví também possui um 
Regimento Interno que dispõe de sua composição, competência, instalação e funcionamento das reuniões, 
dentre outras disposições”, complementa. “Além do apoio às iniciativas do Programa de Integridade 
Sustentável, compete ao Conselho analisar os temas estratégicos e deliberar sobre matérias de sua 
competência”, exemplifica Sandra. Adicionalmente, o Conselho também acompanha, mensalmente, por meio 
do coordenador do Comitê de Conduta, denúncias de desvio de condutas recebidas por meio de um Canal 
independente.

COMITÊ PESSOAS
E SEGURANÇA

SECRETARIA DO 
CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO



Valores, Código de
Conduta, Conceitos

do Programa de
Integridade Sustentável

(PIS) e Políticas

Gerência
Canais de denúncia

*Canal externo
independente

corporativa,

www.codigodecondutasolvi.com

Caixa Postal nº31.256 - São Paulo (SP)

comite.conduta@solvi.com

Argentina: 0800 333 0776
Bolívia: 800 100 146
Brasil: 0800 721 0742
Peru: 0800 555 89

�

O Comitê de Conduta é um órgão de assessoramento do 
Conselho de Administração do Grupo Solví. Ele é formado 
por 3 conselheiros e 1 membro independente.
Questões que chegam via Canal de Integridade ou que 
tenham sido identificadas por meios internos, que envolvam 
valores éticos e de conduta das empresas do Grupo, 
violações cometidas por colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviços, são tratadas com base na Política 
de Gestão de Consequências do Grupo Solví. Para a 
questão de amplo impacto, o órgão de assessoramento 
submete à deliberação do Conselho.

mail marketing. Além disso, essa informação está presente 
nos materiais impressos e distribuídos ao público interno e 
externo, como: folders, Revista S e Relatório Socioambiental.

Seu escopo de atuação abrange, além da Solví Participações, 
as controladas que aderiram ao compartilhamento dos 
serviços no lugar de manter um canal próprio. A ICTS recebe e 
trata os relatos de denúncias e informações de forma isenta e 
independente, sempre seguindo as Políticas, a cultura de ética 
e o Código de Conduta do Grupo. As denúncias são recebidas 
tanto em português como em espanhol, considerando que a 
Solví também possui controladas na Argentina, Bolívia e Peru.



Em 2019 decidimos aumentar ainda mais as ações de prevenção em segurança, prova disso foi o investimento, 
além dos programas já existentes, em uma consultoria referência mundial em questões de segurança 
operacional, DuPont Susteinable Solutions. Eles realizaram uma pesquisa de percepção sobre cultura de 
segurança em 11 UVSs: Essencis Caieiras, Taboão e Magé; Loga; São Bernando Ambiental; Sotero; Battre; 
LAMSA e LimpAr, na Argentina; Vega Bolívia e Innova Peru. O estudo englobou o papel da liderança, as 
estruturas organizacionais e as diversas ações que promovem a segurança na empresa e foi apresentado em 
dezembro de 2019, durante workshop das Diretorias Técnicas Executiva e de Negócios da Solví. A partir deste 
estudo, originou-se novas metas e objetivos, um plano de transformação na área, a criação de um novo 
programa, OPS!, além da inclusão do novo Valor para o Grupo, Operar Seguro. 

Fonte: Dupont



Frank Bird é possível 
relacionar:



Nº Nº

Alguns exemplos de simulados realizados:

Simulado de Emergência Limpar 

Simulado de Emergência Viasolo Montes Claros

26



UVS

Também assegura a qualidade de seus 
serviços por meio de certificados de 
reconhecimento obtidos junto às principais 
instituições do setor ambiental. Dispõe de 
mecanismos para garantir que suas 
operações e unidades estejam em 
conformidade com a legislação e demais 
requisitos aplicáveis.

O Grupo Solví, por meio do SGI, Sistema de 
Gestão Integrado, garante os mais altos 
padrões de qualidade, em um processo 
contínuo de aperfeiçoamento de seus 
colaboradores e dos profissionais técnicos 
em suas diversas operações.



Com periodicidade bianual, a certificação é uma 
in ic ia t iva do Min is tér io da Transparênc ia , 
Fiscalização e Controladoria Geral da União, em 
parceria com o Instituto Ethos. Como integridade faz 
parte do nosso DNA, 25 empresas do grupo foram 
inscritas em 2018, todas as devolutivas recebidas 
em 2019 demonstraram a boa evolução das 
unidades participantes.

Possuímos e incentivamos o uso ao Canal de 
Denúncia. Nossos colaboradores, visitantes e 
parceiros podem usar o canal para tirar dúvidas ou 
realizar denúncias, de forma segura e anônima, 
sobre quaisquer condutas contrárias as nossas 
políticas e código de conduta, que podem ser 
acessados através dos canais divulgados e 
disponibilizados pela empresa. Para terceiros é 
possível acessar nossa política Anticorrupção de 
Código de Conduta através do site: www.solvi.com



615

428

401

1625

404

320

3.793TOTAL

PARTICIPAÇÕES
TERCEIROS

18.831

16.797

22.859

18.658

18.107

7.126

102.378

PARTICIPAÇÕES
COLABORADORES

9

5

9

10

13

8

54

PALESTRAS

Três UVSs possuem o certificado ISO 37001 – Loga Logística Ambiental, Solví 
Participações e Innova Peru. O certificado, que é válido por dois anos, tem manutenções 
a cada doze meses pelo organismo certificador.
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Treinamento relacionamento com Stakeholders



As ações como palestras, treinamentos, cursos e workshops da Academia de Excelência são realizadas de 
forma presencial na sede do Grupo no bairro do Jaguaré, em São Paulo, essas ações presenciais podem ser 
levadas a outras unidades conforme quórum de participantes. É através do Ambiente de Conhecimento e 
Aprendizagem Digital (ACAD) que a Academia de Excelência quebra a barreira da distância, levando 
conteúdos relevantes e interativos para todos os colaboradores do Grupo Solví.

Arthur Longano Bevilacqua
Gerente da UVS SBA, participante do Liderar 2019.

PROGRAMA ACADEMIA

Mentoring - 8 8
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Além de uma grade diversa de cursos, formações e treinamentos na 
UVSs e na Academia de Excelência Solví, buscamos fomentar integração 
e sinergia entre as empresas do Grupo, além do desenvolvimento de 
novos negócios para as empresas. O Programa STAR, e o Solidez são 
exemplos desta integração.

O STAR é um programa para o desenvolvimento das equipes comerciais do Grupo. A plataforma de 
Inteligência de Negócio busca alavancar o processo de diferenciação com a integração de 4 processos: 
Solucionamento, Time de Vendas, Auditorias/ Aproximação do Clientes e Reputação. Em 2019, a programa 
contou com a participação de 76 colaboradores do time de vendas, em palestras como Vender, Vender, Vender 
com Ciro Botinni e o Workshop Sucesso em Relacionamento e Vendas com Fernando Santos da Netprofit.

Programa STAR

32

3.152 4.071 8.990



0,56%

5,97%
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11,65%
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18,00%

15,00%

CRVR Giruá

Viasolo Betim
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Marli Teresinha Severo - CRVR São Leopoldo





Tudo aquilo que não pode ser reaproveitado, regenerado e reinserido na cadeia produtiva desses gases, 
poderá ser destinado para a incineração para sua destruição, contribuindo assim para a redução do 
aquecimento global e a proteção da camada de ozônio” Ariane Mayer - Responsável pela gestão do 
incinerador.

Diretoria Solví na Climate Week



Esses valores também são identificados 
em ações como o pioneirismo da UVS 
baiana Battre na emissão de crédito de 
carbono em sua operação no aterro 
sanitário da unidade. A unidade foi a 
primeira do mundo a conseguir registro 
pela ONU para tanto. Em agosto de 2019, 
durante a Semana do Clima da América 
Latina e Caribe (Climate Week) realizada 
em Salvador, o Presidente do Grupo, 
Celso Pedroso, assinou, juntamente com  
o prefeito da cidade, conhecido como 
ACM Neto, um Termo de Compromisso 
em que a UVS BATTRE e a Solví, 
neutralizaram 100% das emissões de 
carbono do evento a partir de créditos 
emitidos pela UVS, além do plantio de 
470 mudas nativas, representando a 
idade do Município do Salvador. Além da 
Battre com a Termoverde Salvador, 
Essencis com a Termoverde Caieiras, a e 
a CRVR com a Biotérmica também 
emitem créditos de carbono, que são 
utilizados na neutralização de Gases de 
E fe i to  Es t u fa ,  p a ra  o  m e rc a d o 
internacional.

A  a p l i c a ç ã o  d e  p ro g ra m a s 
inovadores proporciona um cenário 
propício para que possamos 
aproveitar da melhor maneira os 
recursos da empresa, humanos ou 
tecnológicos, garantindo alto padrão 
de qualidade de nossos serviços, 
com efic iênc ia  operac iona l , 
condensando nosso dinamismo e 
nossa visão de futuro.



40
73
327

240 
23

projetos e ações sociais

projetos e ações de educação ambiental
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A Sotero Ambiental é responsável pela limpeza de 30 
km de praias em Salvador, na Bahia. Em 2019, com o 
seu Projeto Praia Limpa, a UVS realizou mais de 50 
ações nessa área com suas equipes de educação 
ambiental sensibilizando diretamente mais de 3.500 
pessoas. Durante o verão, a ação se incorpora ao 
projeto “A Onda é Preservar” da prefeitura de Salvador 
que distribuiu sacolas biodegradáveis, lixocar e ‘portas 
perfuro cortantes’ a munícipes, turistas e comerciantes.

Durante os meses de outubro e novembro de 2019, em 
decorrência do derramamento de óleo que atingiu as 
praias do Nordeste brasileiro, a empresa mobilizou 
350 colaboradores para a remoção de 140 toneladas 
de óleo das areias das praias de Paciência, Buracão, 
Pedra do Sal, Jaguaribe, Jardim de Alah, Jardim dos 
Namorados, Amaralina, Piatã, Itapuã e Ipitanga. A 
periculosidade do resíduo demandou a utilização de 3 
mil EPIs específicos para a ação.

Operação Praia Limpa – Sotero Ambiental

Evolução tecnológica aumenta
produtividade e sustentabilidade
dos negócios

O Grupo Solví tem como propósito oferecer 
soluções ambientais completas e integradas na 
gestão de resíduos. Com domínio de tecnologias 
para utilizá-las de maneira inteligente, destaca-se 
no mercado com um portfólio de serviços amplo e 
constantemente atualizados, que possibilita 
reaproveitamento de recursos com a segurança 
da mitigação completa de riscos ambientais. Suas 
empresas possuem conhecimentos avançados 
em soluções para o tratamento, destinação e 
valorização de resíduos, com unidades próprias, 

Praia Limpa - Sotero

Praia Limpa - Sotero
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infraestrutura de ponta e certificadas. Onde há 
viabilidade técnica e financeira, nossas empresas 
buscam soluções integradas para a valorização 
dos resíduos e a preservação ambiental. 

Por meio do nosso PPCS – Programa de Parceria 
Cidadã com a Sociedade, procuramos 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 
c i d a d ã o s  í n t e g r o s  e  u m a  s o c i e d a d e 
comprometida com a sustentabilidade.

Localizada na UVS Resíduo Zero, Guapó - Goiás, a 
ETE é resultado de um investimento de R$ 2,3 
milhões. Sendo a primeira desse porte na região, 
possui capacidade para tratamento inicial de 5 m3/h, 
com potencial de ampliação projetada para 15 m3/h. A 
ETE trata o chorume do aterro sanitário e industrial da 
UVS, que é utilizado pelos municípios da região. “A 
ETE oferece condições seguras para o tratamento do 
percolado do aterro sanitário que atende a população 
regional e às demandas industriais do estado de 
Goiás”, garante Celso Barbosa, gerente da unidade.”

Em 2019, duas novas Estação de Tratamento de 
Efluentes do Grupo concluíram suas implantações, 
sendo uma no RS e outra em GO. Com um 
investimento de R$ 8,85 milhões, a ETE da UVS 
CRVR Minas do Leão, será a maior planta do mercado 
no Rio Grande do Sul, tendo capacidade para atender 
todo estado. “Trata-se da alternativa mais segura para 
destinação de efluentes líquidos no estado, visto que 
hoje muitas empresas são obrigadas a levá-los para 
tratamento em Santa Catarina, com altos custos de 
transporte e risco ambiental”, afirma Leomyr de Castro 
Girondi, Diretor de Novos Negócios da CRVR.

de maior  reconhecimento internacional  de 

A UVS Essencis Juiz de Fora surpreende seus 
visitantes com sua construção baseada nas sete 
Dimensões da Cer tificação Leed, sigla para 
Leadership in Energy and Environmental Design – 
Liderança em Energia e Design Ambiental - selo

edifícios verdes e o mais utilizado em todo o 
mundo. O conceito, que não leva em conta 
apenas o modo como se constrói, com 
racionalização de materiais ou reciclagem de 
resíduos, abrange um conjunto de práticas que 
buscam a eficiência no ciclo de vida da 
edificação.
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11.265.018

Inventário de emissão de Gases de Efeito Estufa

O Grupo Solví realizou o seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Esse relatório 
traduz o impacto de todas as atividades do Grupo na emissão de gases de efeito estufa, a partir da quantidade 
de dióxido de carbono (CO2) equivalente lançado na atmosfera. A iniciativa voluntária da empresa que levantou 
todas as emissões e consumo de energia de 100% das unidades do Grupo está compilada no documento 
IEGEE-GS-2019.

Relatório permite incremento das ações de redução do impacto ambiental de nossas operações.

Seguindo orientações do GHG Protocol – Brasil e da norma NBR ISO 14064- 1:2007, o inventário foi dividido em 
Escopo 1 (combustão estacionária / combustão móvel / resíduos sólidos) e Escopo 2 (consumo de eletricidade 
proveniente da rede elétrica).  Foram contabilizadas as quantidades de dióxido de carbono (CO2), metano (CH ) 
e óxido nitroso (N2O) emitidas pelas atividades da empresa. O IEGEE-GS-2019 contabilizou índices totais por 
escopo no valor de:

46

Em 2019, o Grupo Solví tratou adequadamente em aterros sanitários mais de 12 milhões de toneladas de 
resíduos, promovendo limpeza pública e saneamento, evitando a poluição difusa que gera contaminações e 
doenças. Desse modo, o Grupo contribuiu positivamente para a saúde e a qualidade de vida para as populações 
nos quatro países onde atua: Brasil, Argentina, Bolívia e Peru, cumprindo com sua razão de existir - prover 
soluções para a vida.

8.897.785

1.851.142

971.508

186.335

11.906.770

4



BIOTÉRMICA MINAS
DO LEÃO
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PEGADA DE CARBONO

3.814.898,93 tCO2e Escopo 1 

5.246,46 tCO2e Escopo 2

“Nossos números expressivos são explicados 
pelo fato de que o volume total de resíduo 
gerado pela grande população atendida pelos 
35 aterros da Solví em todo o Brasil e no 
exterior entra para a contabilidade final do 
inventário do Grupo”, explica Roberta. “No 
entanto , somos re ferênc ia  em ações 
mitigatórias há muito tempo”, ressalta. “Nossos 
projetos de captação de biogás no Rio Grande 
do Sul, São Paulo e na Bahia em 2019 geraram 
422.499 MWh/ano, energia suficiente para 
suprir aproximadamente 550 mil habitantes e 
que evitaram a emissão de 2.591.760 t CO2eq/t 
na atmosfera”, acrescenta.

“Conhecer e quant ificar  esses dados é 
fundamental para o desenvolvimento de novas 
iniciativas para redução desta emissão” destaca 
Roberta Moraes Costa, engenheira da área técnica 
do Grupo. “E essas iniciativas devem continuar 
focando na preservação das áreas verdes em torno 
dos aterros e na implantação de mais projetos de 
geração de energia renovável”, complementa.
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Manutenção de áreas verdes - UVS Batre e Temoverde Salvador

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Muito mais do que uma obrigação, a proteção de áreas verdes no entorno das UVSs é fundamental para que o 
Grupo cumpra seu papel no desenvolvimento sustentável, sendo agente responsável pela preservação do meio 
ambiente para as gerações atuais e futuras.

Os aterros Solví contam com projetos de 
manutenção da biodiversidade e replantio da 
vegetação. Quando há a necessidade de plantio, 
as ações são acompanhadas por equipes 
técnicas multidisciplinares compostas por 
engenheiros florestais e biólogos.

São mais de 840 hectares (840 campos de 
futebol) de áreas preservadas de vegetação 
nativa e exótica, em projetos que proporcionam, 
além de melhoria do aspecto paisagístico das 
plantas, a proteção de nascentes, rios e córregos, 
dos lençóis freáticos e promovem o retorno da 
fauna local, e ainda incluem espaços de 
convivência e educação ambiental.



Sul,
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Essencis e Termoverde Caieiras

Biotérmica



tratamento e valorização de resíduos,
com relação aos anos anteriores,

e privados, o equivalente a R$ 119.746.665 corresponde a 18,7 milhões
a mais do que o investido em 2018.

Tivemos um aumento signicativo no total de resíduos comerciais e industriais coletados. Os bons resultados são 
frutos do direcionamento dos investimentos das coligadas nesse setor, expansão internacional, consolidando a 
liderança do Grupo nesse segmento.

RESÍDUOS
COLETADOS (t)
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recicladores

Essencis Caieiras Logistica Rev de Sucata Eletronica

52



6

53





O Grupo Solví acredita na força da Responsabilidade 
Social Corporativa.

Nossas Unidades de Valorização Sustentável têm como 
premissa básica promover a qualidade de vida das 
pessoas e comunidades de forma responsável e 
sustentável, gerando riquezas para EMPRESA e para a 
sociedade. Nosso modelo de negócio é integrado a um 
conjunto de ações de sustentabilidade social, atuando em 
entidades setoriais, comunidades locais e desenvolvendo 
programas que t rans for mem os  c idadãos  em 
multiplicadores da conscientização ambiental.



O Instituto Solví atua em todo o Brasil em conjunto 
com as Unidades de Valorização Sustentável, 
gerando valor para as comunidades locais através 
da realização do PPCS ( Programa de Parceria 
Cidadã).
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• Respeitar a diversidade humana e cultural de seus 
colaboradores e das regiões e países onde atua;

• Fortalecer iniciativas locais de ações com foco na 
comunidade;

• Planejar e atuar com compromisso real, 
assegurando a continuidade da execução de ações 
de responsabilidade social e sua sustentabilidade;

• Engajar colaboradores, fornecedores, clientes, 
membros das comunidades e instituições no 
planejamento e na execução de ações de 
responsabilidade social;

• Apoiar o desenvolvimento socioeconômico das 
regiões de localização da empresa;

• Promover ações de educação ambiental e de 
qualidade de vida para as comunidades de entorno 
às UVSs.
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Projetos e Ações Sociais
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Portas Abertas – Visitação às UVSs

Doações e Patrocínios Sociais

R� ���.���,�� Centros de Educação Ambiental
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A UVS Essencis Caieiras, desde 2018, apoia a Prefeitura 
Municipal no projeto de implantação da Coleta Seletiva no 
município, através da implantação dos PEVs – Pontos de Entregas 
Voluntárias, disponibilizando a logística para a reciclagem e o 
projeto de capacitação. No ano de 2019, capacitou cerca de 800 
pessoas, instalou 7 PEVs, coletando mais de 12t de materiais.

O projeto tem a criança como o principal agente de 
disseminação para a mudança de atitudes em relação aos 
 cuidados com os resíduos, e também envolve os professores, pais e a comunidade local, através de ações de 
conscientização e visitas ao aterro. 

Oficina com catadores - Círio SustentávelMaterial coletado - Círio Sustentável

Ponto de Entrega Voluntaria (PEV) em Caieiras
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A Educação Ambiental é um dos principais pilares de atuação do Instituto Solví, pois acreditamos que através dela 
podemos levar à mudança de hábitos que fazem bem para o meio ambiente e toda a sociedade. As ações de 
educação ambiental do Grupo Solví, que em 2019 ultrapassaram a marca de 320 ações, envolvem a 
conscientização porta a porta das populações atendidas, palestras e oficinas em escolas, eventos e comunidades, 
visitas monitoradas às nossas unidades, além de projetos especiais de conscientização e formação.

Trabalhar pela conscientização das pessoas sobre atitudes mais sustentáveis e sua importância para um 
futuro limpo é um dos maiores esforços das equipes das Unidades de Valorização Sustentável do Grupo.

Voluntariado na Ecoestacao da Benjamin
na Bras de Aguiar - Diario do Pará



A Vega Bolívia aposta na interação com a população 
para disseminar a importância do cuidado com o meio 
ambiente, para uma melhor qualidade de vida e a 
manutenção da saúde do planeta para as gerações 
futuras. Com a distr ibuição do Passapor te do 
Embaixador do Planeta e de mudas de plantas, além de 
uma comunicação pulverizada, ela leva sua mensagem 
a toda a população de Santa Cruz de La Sierra. Seu 
passaporte leva diversas dicas sobre reciclagem, 
compostagem e cuidados com a água.
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Trabalhar em parceria com outras instituições que 
beneficiam o meio ambiente também é uma forma de 
demonstrar o nosso respeito e compromisso com a 
sociedade. Com esse foco, durante o segundo semestre de 
2019 a São Carlos Ambiental, no interior de São Paulo, se 
uniu a cooperativa local, Coopervida, para a conscientização 
de crianças da rede pública de ensino, tem sobre a 
separação correta de materiais recicláveis.

Centro de Educação Ambiental - CaieirasCentro de Educação Ambiental - Caieiras

Embaixadores do Planeta



Educação Ambiental em Salvador

A Sotero Ambiental sabe o poder transformador que a 
educação tem, ainda mais quando falamos da mudança de 
velhos hábitos que ameaçam o futuro do nosso meio ambiente. 
Por isso o programa de Educação Ambiental da UVS busca 
conscientizar e educar a população soteropolitana sobre a 
importância de práticas sustentáveis em nosso dia a dia.

Com foco na disseminação dos 3 R’s (Reciclar, Reduzir e 
Reutilizar) as atividades promovidas apresentam soluções 
para diversas gerações que compõem a população de 
Salvador. Tudo começa pelas crianças, através do projeto 
Ecoescola que aborda a sustentabilidade de maneira lúdica, 
elas aprendem desde cedo a importância do descarte correto 
dos resíduos, do reaproveitamento e reciclagem, bem como 
ações de preservação do meio ambiente. Já o público adulto é 
sensibilizado em ações como o Comunidade em Ação e Praia 
Limpa, que promovem o debate sobre a destinação adequada 
e valorização dos resíduos sólidos, além da limpeza e 
preservação das praias e espécies marinhas, a eliminação 
dos focos de Aedes Aegypti, proporcionando aos munícipes 
várias possibilidades de economia circular a partir do 
reaproveitamento de resíduos.

Educação Ambiental
com a LOGA

CA educação ambiental está no DNA da Loga, 
atividade essencial para o negócio e 
sociedade. Em São Paulo, a UVS aposta, 
entre outras ações, na mobilidade para levar a 
Educação e Conscientização Ambiental ao 
máximo de pessoas. Realiza ações visando o 
desenvolvimento de agentes multiplicadores 
para abranger as regiões atendidas.

Agentes ambientais, devidamente treinados e capacitados, realizam abordagens porta a porta, disseminando 
informações e orientando os munícipes diretamente. Esses mesmos profissionais recebem público nas unidades, 
onde o visitante pode conhecer parte do ciclo completo do resíduo in loco e, também, entender a Operação, desde 
a coleta até seu tratamento e destinação final. A educação ambiental chega às escolas, empresas e instituições, a 
partir de palestras e bate-papos sobre sustentabilidade pelo Ecomóvel, veículo adaptado para educar e informar 
crianças e munícipes sobre o descarte correto, ciclo de resíduos e consumo consciente com atividades lúdicas.

A Loga investe em projetos e parcerias locais, além de apoiar o poder público em ações de coleta seletiva em 
instituições não governamentais, comunidades, prédios públicos e participação em eventos e campanhas como o 
Recicla Sampa. Apoia de forma contínua projetos de educação socioambiental, a partir de leis de incentivo focando 
nos eixos esportivos e culturais que estejam alinhados, preferencialmente, com práticas ligadas ao segmento de 
gestão de resíduos. Inovadora, a Loga concentra boa parte desse trabalho de disseminação por meio digital, a 
partir de redes sociais, realizando a conscientização online para um público cada vez mais conectado.

Educação Ambiental - Sotero Ambiental

Educação Ambiental Loga
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BENEFICIADOS

+ 39 MIL

PARTICIPAÇÕES
VOLUNTÁRIAS

1.692 MIL

REALIZADAS

BENEFICIADAS

39 AÇÕES

39
INSTITUIÇÕES

INVESTIDOS

+ R$ 206  MIL

EM NÚMEROS

2019

ATIVIDADES
VOLUNTÁRIAS

312 HORAS 

O programa
completou 23 edições

APROXIMADAMENTE

Dia do Voluntariado - Hera Ambiental

Dia do Voluntariado - Essencis SJC
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Dia do Voluntariado - CRVR Giruá
Dia do Voluntariado - Essencis Curitiba

Dia do Voluntariado - Essencis CaieirasDia do Voluntariado - Resíduo Zero
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Equipe Solví e Essencis Caieiras - Documentario Um presente à prova do futuro

Terra a Vista é uma montagem da Companhia Armazém em parceria com a CRVR, que já realizou 126 
apresentações em 70 cidades do Brasil para mais de 40 mil espectadores. O projeto leva, de forma lúdica, cultura e 
consciência ambiental às comunidades através do teatro, de forma gratuita.

Para o diretor de Desenvolvimento de Negócios da 
CRVR, Leomyr Girondi, a trajetória de sucesso do 
Terra à Vista preenche uma lacuna no Rio Grande 
do Sul. “Pela abrangência e pelo pioneirismo do 
projeto, de forma lúdica, levamos cultura e 
consciência ambiental às comunidades. É o maior 
e mais abrangente projeto que leva cultura e 
mensagem ambiental do estado”, enfatiza.

Em 2019, com novo enredo, figurino e cenografia, o espetáculo que agora se chama “Terra à Vista 2: A Aventura 
Continua” percorreu 29 cidades.

Espetáculo Terra à Vista 2

Filmado no Brasil e na Holanda, "Um Presente à 
Prova de Futuro" discute o atual modelo 
econômico linear (exploração, produção, 
consumo e descarte), que cada vez mais coloca 
em risco o futuro da vida em nosso planeta. 
Como alternativa, ele investiga os princípios da 
chamada Economia Circular, idealizada na 
Holanda, e que já é diretriz econômica e Lei na 
Europa. Para a Economia Circular, lixo é um 
“erro de design” – algo criado pelo homem e que 
não existe na natureza. Por isso, a Economia 
Circular acredita que é preciso Reavaliar o 
processo produtivo, Rever valores e relações, e 
Redesenhar produtos e serviços.

A ideia é diminuir, cada vez mais, a quantidade de resíduos que produzimos e transformar tudo isso num 
negócio lucrativo.

O documentário, que conta com o patrocínio do Grupo Solví desde o início de sua produção, em 2016, via Lei de Incentivo 
Audiovisual é uma coprodução da Tocha Filmes e Globo filmes. A produção, que tem a narração do cantor Lenine e a 
direção de Eduardo Rajabally, teve sua pré-estreia em dezembro de 2019 e entra no circuito comercial em 2020.

O Grupo Solví reconhece na sociedade iniciativas que merecem apoio e que garantem através de sua atuação o 
desenvolvimento sustentável de pessoas e comunidades, compartilhando dos valores que acreditamos.

Em 2019, foram 79 projetos patrocinados pelo Grupo Solví e o investimento superou a marca de R$ 1.3 milhão, 
sendo aplicado nas áreas da saúde, educação, cultura e esporte, contando com o trabalho de instituições como 
Fundação Gol de Letra, Hospital Pequeno Príncipe e Instituto Identidades do Brasil (ID_BR). Aqui apresentamos 
algumas destas iniciativas.
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Ação Solidária Battre e Termoverde Salvador

As UVSs e Termoverde Salvador, em uma iniciativa 
especial, se reuniram para doar legumes, verduras e 
carnes para a produção de sopa. A ação teve a parceria 
com o Semeadoras da Paz, responsável por fazer a 
sopa e realizar a entrega para pessoas em situação de 
rua na cidade de Salvador.

Nosso papel é despertar nas pessoas o melhor que cada um pode ser e as ações solidárias são provas de que 
nossos colaboradores sabem fazer e ser o bem.

As ações solidárias foram criadas para ajudar populações vulneráveis em momentos como desastres naturais 
ou condições climáticas severas, e hoje sua realização evoluiu também para datas especiais como Páscoa e 
Natal, que são razões para grande mobilização das nossas equipes.

As ações solidárias em 2019 beneficiaram cerca de 130 mil pessoas de comunidades e instituições nos entornos 
das operações do Grupo Solví.

Conheça aqui algumas das ações que movimentaram as UVSs e comunidades em 2019 e que trazem como 
recompensa sorrisos e abraços que não tem preço, tem valor!
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Francielle Jamily - Campeã brasileira juvenil e Jovem Aprendiz Guamá

Apoio a qualidade de vida
e ao esporte

O Grupo Solví, por meio de suas UVSs, apoia 
iniciativas locais que promovem a qualidade de vida 
das comunidades do entorno. No Pará, através do 
boxe olímpico, a Associação Dago Fight transforma 
a realidade de muitos jovens carentes do bairros 
Santa Clara e Santa Lúcia em Marituba.

Com o apoio da UVS Guamá desde o início de 2018, 
o projeto social atende crianças e adolescentes que 
vivem na chamada zona vermelha do município, local

Viasolo - Natal Solidário

No Jaguaré, zona oeste da cidade de São Paulo, com o apoio do Instituto Solví, a Associação Déias do Brasil, 
uniu-se à plataforma “Comida Invisível” e à empresa “Fruta Imperfeita” para distribuir frutas e legumes nas 
vésperas do natal. A ação aconteceu na Associação Canto da Arte e foram distribuídos 600 quilos de 
alimentos, beneficiando mais de 200 pessoas. A plataforma Comida Invisível, conecta restaurantes, bares, 
hotéis, buffets e pequenos mercados a creches, ONGs e pessoas físicas que precisam de comida, através da 
geolocalização.

com alto índice de criminalidade. O trabalho é coordenado pelo mestre Roberto Antônio Mafra, treinador da Associação 
Dago Fight. A empresa apoia a associação através do Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade (PPCS), por meio 
da melhoria da infraestrutura do espaço, uniformes, passagens aéreas para participação em campeonatos e 
oportunidades de aprimoramento profissional, criando um ambiente mais favorável ao aperfeiçoamento de talentos.

Sucesso deste trabalho é visto no resultado de Francielle Jamily Gregório Santos. Franci, que é a atual Campeã Brasileira 
de Boxe Olímpico Juvenil Feminino, começou a treinar aos 13 anos de idade, e desde então, chegou ao campeonato 
brasileiro duas vezes.  A UVS Guamá Tratamento de Resíduos apoia a empregabilidade de jovens, como a Francielle, que 
foi jovem aprendiz e hoje trabalha na unidade.

Ação de Natal - Jaguaré
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LimpAr - Presídio

Segundo Mabel Nicolau, Gerente Financeira da UVS 
L impAr,  es te  t raba lho  fo r ta l ece  as  mu lhe res 
emocionalmente para quando chegar o momento de saírem 
e para que possam se reinserir de maneira mais fácil à 
sociedade.

O projeto também contribui para evitar a reincidência, uma 
vez que tendo oportunidades junto a sociedade, as 
mulheres tendem a não voltar cometer delitos.

Hazla por tu playa - INNOVA Peru

As corridas também têm destaque, entre as modalidades 
praticadas pelos colaboradores e apoiadas pelo Grupo Solví, em 
especial corridas beneficentes, que além de incentivar a 
atividade física e a qualidade de vida, beneficiam milhares de 
pessoas com a sua causa. Em 2019 o Grupo Solví esteve presente 
na Corrida e Caminha do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba 
com a participação da UVS Essencis Curitiba e na Corrida e 
Caminhada Pela Doação de Órgãos, realizada no Centro 
Histórico de São Paulo, onde participaram representantes do 
Instituto Solví e da UVSs São Bernardo Ambiental.

 consolidadas da empresa é a parceria com a ala feminina do presídio da região, que tem capacidade para acomodar 
139 mulheres. O projeto tem como objetivo, buscar através de visitas periódicas, dinâmicas distintas, jogos e bate-
papos, preparar as internas para sua reintegração na sociedade no momento de sua liberdade.

Conscientização e Arte nas areias de Chilca (Peru)
Com o foco na conscientização ambiental, a Innova Peru realiza periodicamente a ação “Hazla por tu playa” - 
Faça isso pela tua praia - que em uma única edição, em março, reuniu 4 mil voluntários. Neste dia, foram 
coletadas 20 toneladas de lixo em praias, lagos, rios, zonas húmidas e áreas protegidas. Além da coleta, os 
participantes fizeram um ranking dos resíduos mais coletados para embasar propostas para diminuição do 
impacto ambiental causado por eles.

Corrida pela Doação de Órgãos

Foco na inclusão social na ação
da UVS LimpAr

A LimpAr, UVS localizada em Rosário na Argentina, atende cerca de
490 mil habitantes e possui um sólido relacionamento com a 
sociedade, através de ações sociais e ambientais. Uma das ações

Corrida Pequeno Príncipe
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Educação Ambiental para crianças
Projeto Uirapuru Mirim

Inspirado na lenda do pássaro brasileiro Uirapuru, o projeto 
sócio educativo leva às crianças e adolescentes oficinas de 
teatro, música, desenho, literatura, reciclagem e educação 
ambiental. Coordenado pela pedagoga Andrea Sargentelli, 
da Associação Déias do Brasil, o projeto Uirapuru Mirim, 
realizado em parceria com o Instituto Solví vem construindo 
novas possibilidades para crianças em situação de 
vulnerabilidade.

O projeto é realizado desde o ano de 2018 e já atendeu mais de 400 crianças e adolescentes.

Em 2019 as cidades de São Paulo e São Carlos no estado de São Paulo, e Marituba no Pará, puderam 
proporcionar essa experiência as crianças de suas comunidades. 

No Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, as crianças construíram pequenos espetáculos e ações. Finalizando o 
ciclo em dezembro, com uma apresentação sobre a preservação do meio ambiente e em especial das abelhas.

Já em São Carlos, o primeiro semestre de realização do projeto, foi concluído com uma apresentação para 
famílias e membros da comunidade local, além dos colaboradores da UVS São Carlos Ambiental, enaltecendo o 
folclore brasileiro.

Em Marituba no Pará as crianças dedicaram-se à produção do livro “Guamarico, o Uirapuru MIrim do Pará”. As 
crianças criaram a história e também suas ilustrações em várias oficinas e rodas de conversa sobre o tema 
“Aterro Sanitário”. O lançamento aconteceu na Universidade Federal do Pará-UFPA, durante o III Seminário sobre 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Região Metropolitana de Belém, - realizado pelo GEMAS (Grupo de 
Estudos em Meio Ambiente e Sustentabilidade), quando as crianças, além de se apresentarem musicalmente, 
realizaram uma sessão de autógrafos. O livro foi distribuído gratuitamente para os participantes evento, 
mostrando a importância da educação pela arte para construção e desenvolvimento de uma cultura 
ambientalmente correta.

Uirapuru Mirim - São Carlos Ambiental

1º Lugar - Escultura de Areia - INNOVA Peru 2º Lugar - Escultura de Areia - INNOVA Peru

Reforçando seu compromisso com o meio ambiente e com a sociedade, a Innova também foi uma das 
patrocinadoras do 3º Concurso de Esculturas “Mulher, Areia e Mar”, em Chilca, da qual participaram moradores 
da comunidade. O objetivo com essa iniciativa é promover a arte como instrumento de conscientização e 
reflexão sobre os direitos das mulheres e, ao mesmo tempo, sensibilizar a população sobre a proteção e o 
cuidado do ecossistema marinho.

66



PILAR
ECONÔMICO



O Grupo Solví constrói seus resultados sobre os pilares da 
ética , integridade e da segurança ambiental independente 
do cenário econômico que o país possa atravessar.

Nossas práticas sustentáveis dão suporte a um resultado 
que gera riquezas e reforça a arrecadação dos municípios 
onde atuamos.

Agimos com responsabilidade em todas as etapas da nossa 
prestação de serviços, estabelecendo vínculos duradouros 
e éticos com nossos stakeholders, criando empregos e 
promovendo a formação de profissionais e cidadãos 
íntegros.



Um ano de conquistas que geraram solidez financeira para um
novo patamar de crescimento do Grupo Solví.

Em 2019, continuamos a nossa busca ininterrupta pela excelência dos nossos serviços. Enfrentamos com sucesso os 
grandes desafios do segmento da gestão de resíduos no Brasil, na Argentina, Peru e Bolívia, atendendo as demandas 
da limpeza pública e suas regulamentações e também as exigências e competitividade do setor privado. Nesse 
ambiente complexo, temos quase 8.000 clientes, com participação na receita bruta de 28,53% dos clientes privados e 
de 71,47% de clientes públicos. Com aproximadamente 13 mil colaboradores, nossos serviços em 2019 impactaram a 
vida de mais de 10 milhões de pessoas nas localidades em que atuamos e seus entornos.

RECEITA BRUTA DO
GRUPO SOLVÍ (em R$/mil)

2.669.419

2018

ATIVO TOTAL DO 
GRUPO SOLVÍ  (em R$/mil)

3.455.190

2018 2019

3.795.870

PrivadoPúblico

2019

71
,4

7%

28
,5

3%
RECEITA BRUTA

POR OPERAÇÃO (%) 

Pilar Econômico

DESEMPENHO ECONÔMICO

Concretizamos também a venda de 36,72% de participação 
acionária para Fundo de Investimento e Infraestrutura (FIP 
Verde),  reconhecido por sua atuação em infraestrutura, 
proporcionando maior solidez  financeira e um novo patamar 
de crescimento ao Grupo Solvi.

A venda planejada das ações está alinhada às ambições 
estratégicas da organização, possibilitando maior 
competitividade aos negócios, investimentos em inovação, 
aumentando a capacidade de crescimento sustentável das 
operações.

Continuamos com o compromisso de garantir a excelência 
operacional em nossos negócios, fundamentados em nossa 
cultura organizacional e no profissionalismo de nossas 
equipes, que continuarão a fornecer soluções eficientes e 
inovadoras em engenharia ambiental aos nossos clientes e 
para a sociedade.

2.245.674

2019
DISTRIBUIÇÃO DO DVA (em R$/mil) 

Governo

Colaboradores

Financiadores (Aluguéis + Juros)

Prejuízo do exercício (parte da controladora) 54.012

474.450

602.383

316.972

Lucro retido (parte não controladores) 34.060

TOTAL 1.481.877

INVESTIMENTO (em R$/mil)

2018 2019
191.060217.111

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (em R$/mil)

2019 474.450

2019 459.577

EBITDA AJUSTADO (em R$/mil)
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VISÃO DE FUTURO

Contribuir para a economia circular e o desperdício zero, além de 
proporcionar o tratamento adequado de resíduos faz parte da 
trajetória de futuro do Grupo Solví. Neste sentido, continuaremos 
investindo em nossas UVSs privilegiando tecnologias para o 
tratamento e valorização de resíduos de diversas maneiras:

• fortaleceremos a autossutentabilidade energética de nossas 
UVSs, com a geração de energia elétrica sustentável;
• ampliaremos nossos de serviços de triagem, manufatura e 
beneficiamento de recicláveis;
• investiremos na produção de energia elétrica por termelétricas 
movidas à biogás de aterro sanitário;
•  incentivaremos a compostagem de orgânicos;
•  faremos um grande incremento à logística reversa de eletrônicos;
• teremos novas estações de tratamento de efluentes com a 
geração de água de reeuso;
•  incrementaremos o beneficiamento de Resíduos da Construção 
Civil (RCC);
•  seguiremos investindo na valorização energética de resíduos via 
produção de CDR para coprocessamento e no waste to energy.

Nossa estratégia é alinhada aos critérios ESG (Environmental, 
Social and Governance). A integração desses três pilares - meio 
ambiente, social e governança – está presente em nossas UVSs e 
nos Programas Corporativos de Gestão, garantindo a proteção 
ambiental, eficiência e o uso responsável de recursos naturais não 
renováveis com tecnologias de reaproveitamento de resíduos, 
além do respeito aos direitos humanos promovendo o 
desenvolvimento social nas localidades onde atuamos por meio do 
PPCS (Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade). No âmbito 
da governança, asseguramos o controle de riscos e Compliance 
com o Programa de Integridade Sustentável (PIS).

Nosso plano estratégico de crescimento, o “Semear 50”, contempla 
a expansão de 50 novas operações para os próximos 10 anos. Com 
a aquisição de 36,72% da participação acionária do Grupo, temos 
maior solidez financeira para aplicarmos recursos em tecnologias 
e inovações, aumentando a capacidade de crescimento 
sustentável das operações. Também permite intensificar nossos 
investimentos em soluções para o tratamento e a valorização de 
resíduos, atendendo integralmente à PNRS (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos) e apoiando com soluções ambientais 
integradas para a erradicação dos lixões.

Seguimos por este caminho em direção à sustentabilidade fiel aos 
nossos valores, deixando um importante legado para a sociedade, 
contribuindo para a evolução do nosso negócio de forma íntegra e 
com transparência. Demonstrando assim, a relevância que os 
nossos serviços e Unidades de Valorização Sustentável têm em 
benefício ao meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e da 
saúde pública.
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PILAR INSTITUCIONAL - 2019

Operações
Incinerador
Usina de Beneficiamente
Planta de Dessorção Térmica
Usinas de triagem
Aterros Sanitários
Coprocessamento em fornos de cimento
Estações de transferência
Garagens de Coleta

Unidades de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
Plantas de Compostagem

Termelétricas
Estações de Tratamento de Efluentes e Osmose Reserva

1
1
1
5

35
4
6

14

5
2

3
7

Grupo Solví em Números

Geração de Valor - 2019  
Toneladas de resíduos domiciliares coletados
Toneladas Tratadas para aterro

3,2 milhões
11,9 milhões

Plantas de Valorização de Sucata Eletrônica e Catalisadores Automotivos
Planta de Logística Reversa
Unidades Jogue Limpo de Embalagens de Óleo Lubrificante

8
1
6

Clientes Privados
Contratos Públicos
Geração de Energia nas 3 Térmicas

7,7 mil
233

422.499 MWh/ano

CSC em Números
UVS/ clientes
Colaboradores 
Parceiros (clientes/UVS)
Parceiros (fornecedores)
Usuários de Rede

Pedido de Compras em 2019
Processos de Pagamentos
Compras de Material

62
116

7.949
9.187
1.194

456
+11,8 mil

+139,5 mil

Usuários SAP (colaboradores/clientes internos)

Volume de Pagamento
+R$ 243 milhões
+R$ 2,7 bilhões

Indicador TF e TG

2019 6987,30

Taxa de Frequência de acidentes Taxa de Gravidade de acidentes
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Colaboradores por tempo de serviço 

0-1
2-5
6-10
11-15
16-20
+20

28,2%
25,3%
23,3%
11,2%

5,3%
6,7%

Colaboradores por Divisão de Negócios

Concessões e PPPs
Tratamento e Destinação
Serviços Industriais
Corporativo, Atentacor, CSC - Centro de Serviços Compartilhados  
Engenharia

29,27%
57,07%
11,65%
1,94%
0,07%

Colaboradores por Região Geográfica
Norte
Centro-oeste
Nordeste
Sudeste
Sul
Peru   
Bolívia
Argentina
TOTAL

73 0,56% 
20 0,15%

2.446 18,58%
6.642 50,46%

686 5,21%
1.079 8,20%
1.431 10,87%

785 5,97%
13.162 

Certificações 2019
Sistema de Gestão da Qualidade
Sistema de Gestão Ambiental
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
Requisitos Gerais p/ Competência de Laboratórios de ensaio e calibração
Diretrizes em Responsabilidade Social

Sistema de Gestão para prevenção de fraude corporativo
Sistemas de Gestão para Prestadores de Serviços da Ind. Química

ISO 9.001
ISO 14.001 28

OHSAS 18.001 25
ISO 17.025 2
ISO 26.000 2
ISO 37.001 3

IRAM 17450 1
SASSMAQ 2

32

Sistemas de Gestão Antissuborno

Semana de Integridade

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana
6ª Semana
TOTAL

7.126 8
18.107 13
18.658 10
22.859 9
18.831 9
16.797 5
102.378 54

320
404

1.625
401
615
428

3.793

Participações Terceiros Participações Colaboradores Palestras

Colaboradores por grau de escolaridade
Pós-graduação
Graduação Completo ou Cursando
Ensino Médio
Ensino Fundamental II
Ensino Fundamental I
Analfabetizado

1,57%
7,88%

36,40%
25,70%
25,05%
3,15%

Não Analfabetizado 0,25%
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Desenvolvimento humano e profissional no ambiente de trabalho (Presencial e EAD)

2017Programa Academia
Integrador
Estágio
Técnico
Gerencial

Qualificar
Liderar

Mentoring

2019
6.254

364
2.125

759

23
17

8

Indicadores de T&D - Presencial
2019

8.060
8.569

20.303

Indicadores

Temas

Certificados
Inscritos

Horas

Mulheres do grupo Solví

Mulheres em Cargo de Liderança

Taxa de retorno ao trabalho após a licença maternidade

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

22%
24%
40%

58%
53%

18,25%
15,00%
18,00%

Colaboradores acima de 45 anos
2017
2018
2019

38,40%
40,00%
33,69%

Colaboradores com necessidades especiais

2017
2018
2019

1,81%
1,79%
1,94%

Colaboradores por faixa etária

Até 25 anos
De 26 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
Acima de 55

12,9%
24,5%
28,9%
20,9%
12,8%

Colaboradores por Sexo
Homens
Mulheres

82%
18%

45%

7.477
375

1.144
201

25
29
-

2018
7.707
491

1.526
109

20
20
8

52

2018

8.547
10.365

16.825

55

2017

7.533
7.812

15.747

50

141
98

Turmas
Avaliação Positivas (%)

93
99

76
97



PILAR AMBIENTAL

Indicadores de T&D - EAD
2019

7.618
5.861

33

Indicadores

Temas

Horas
Certificados

Turmas

31

2018

1.418
1.326

23

23

2017

3.416
1.689

18

14

98Avaliação Positiva 990

Indicadores de T&D - UVSs
2019

3.118
71.695

Indicadores

Participações

Turmas
Horas

53.647

PPCS - Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade

327
73

+240 mil

UVSs envolvidas

Projetos e ações de educação ambiental
Projetos e Ações Sociais

Pessoas Impactadas diretamente

40

+23 milMudas de plantas doadas

201920182017

11.357.03611.265.018

Resíduos dispostos em aterros (t)
Resíduos domiciliar
Resíduo Comercial e Industrial não perigoso
Resíduo Inerte 
Resíduo Perigoso
TOTAL

8.897.785
1.851.142

971.508
186.335

11.906.770

-
-
-
-

-
-
-
-

Biotérmica Minas do LeãoTermoverde CaieirasBattre
Valorização do Biogás pela Solví

Início das Operações:
Créditos de Carbono
TOTAL

dez./2007
3.247.661

18.867.966

mar./2006
9.021.947

jan./2004
6.598.358

UVS (Unidade de Valorização Sustentável)

Emissões de Metano Evitadas nos Aterros do Grupo Solví (t CO²eq/t) 

2017
2018
2019

2.058.755
2.520.992
2.591.760

Geração de Energia Elétrica a partir do Biogás (MWh/ano)

2017
2018
2019

421.411
407.989
422.499

Investimento em proteção ao meio ambiente (R$/mil)

2017 51.079
2018 94.255
2019 110.040

Coleta, gerenciamento, 
tratamento e destinação 

final de resíduos privados

Coleta, tratamento 
e disposição final de 

resíduos públicos

10.166
6.837

                      9.706

TOTAL

61.245
101.092
119.746

74

Inscritos 8.9994.0713.152

Pegada de Carbono (tCO2e)

Escopo 1
Escopo 2

3.814.898,93 tCO2e 
5.246,46 tCO2e
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Reciclagem de resíduos antes da disposição final (t)
Outros reciclados da construção civil 26.217

Resíduos coletados (t)

Resíduos Públicos
Resíduos Comerciais/ Industriais
Resíduos de Coleta Seletiva
Resíduos de Serviços de Saúde
TOTAL

3.245.184
145.960
49.555
33.679

3.474.378

Manufatura reversa de sucata

Ouro (AU)
Prata (Ag)
Paladio (Pd)

274,57
1731,5

49,87
Cobre (Cu) 495.932

Qtd. de Metais Extraídos
KGSucata Eletrônica

Platina (Pt)
Paladio (Pd)
Rhodio (Rh)

27,94
121,90

18,24

KGSucata Catalisador

Sucata de Catalisador Automotivo
Sucata Eletrônica

28,17
845,88

ToneladasQtd. de Materiais Recebidos

Toneladas de Material Reciclável
Número de Embalagens Recicladas

1.065,21
21.304.100

2019Eletrônica

Manufatura reversa de embalagens de óleo lubrificantes

1.054,37
21.087.380

2018
1.049,61

20.922.200

2017

Investimento Social

Portas Abertas – Visitação às UVSs

Projetos e Ações Sociais

Doações e Patrocínios Sociais

Parcerias com Instituições

Conscientização e Educação Ambiental

Roda de Diálogo com a comunidade
Voluntariado

R$ 20.615,00

R$ 407.906,00

R$ 187.376,64

R$ 349.988,00

R$ 684.649,00
R$ 37.205,00

R$ 206.640,00

PILAR SOCIAL

Patrocínio pelas Leis de Incentivo R$ 1.175.295,45

Total de Investimento Social (R$/ano) R$ 3.347.233,01

Papel/Papelão 466
Plástico 258
Metal 832

Vidro 219

2019 11.676 Toneladas

Beneficiamento de Entulho

TOTAL 27.991

Centros de Educação Ambiental R$ 277.557,92 



217.111 191.060

EBITDA (R$/mil)

Investimento (R$/mil)

Tributos e Contribuições

PILAR ECONÔMICO 

Receita Bruta por Operação (%)

Receita Bruta do Grupo Solví (em R$/mil)

Ativo total do Grupo Solví (em R$/mil)

Distribuição do DVA (em R$/mil)

Público

2018

2018

Governo

Financiadores (aluguéis + Juros)

Lucro retido (parte não controladores)

`Privado

2019

2019

Colaboradores

Prejuízo do exercício (parte da controladora)

TOTAL

71,47%

2.669.419

3.795.870

474.450

316.972

34.060

28,53%

2.245.674

3.455.190

602.383

54.012

1.481.877
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Dia do Voluntariado - 2019 em Números

Atividades Voluntárias Aprox. 312

Horas

Instituições Beneficiadas 39

Qtd.

Investidos +R$ 206.000

Beneficiados +39.000

Qtd.

Participações Voluntárias 1.692

Qtd.

Ações Realizadas 39

Qtd.

Edições do Programa 23

Qtd.

Qtd.

Serviços à Comunidade

Número de habitantes servidos pela coleta seletiva

População atendida por coleta domiciliar

População atendida através da geração de energia
(estimativa de pessoas atendidas com consumo médio de 760 KWh/ano =

3,8 milhões

9,4 milhões 

550 mil

2018 2019

459.577

474.450

2019

2019




