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• Termelétricas a Biogás 
• Créditos de Carbono

Solví Valorização Energética

Em Água:
•  Captação de Água Bruta
•  Tratamento
•  Reservação
•  Adução
•  Estações Elevatórias
•  Distribuição
•  Monitoramento da 

Qualidade da Água Potável

Solví Saneamento

Em Esgoto:
•  Rede Coletora
•   Tratamento
•   Estações Elevatórias
•  Disposição
•    Monitoramento da 

Qualidade de Efl uentes

•   Aterros Sanitários
•    Coleta Domiciliar
•   Coleta Hospitalar
•   Coleta Seletiva
•     Limpeza Especial
•   Manutenção de Áreas Verdes
•    Transbordo
•    Tratamento de Resíduos de Saúde
•     Limpeza de Vias Públicas
•   Indústria de Tratamento e 

Valorização de Resíduos

•   Aterros Classes I e II
•    Coleta Industrial/Comercial
•   Compostagem
•   Coprocessamento
•    Gerenciamento
•    Incineração
•   Manufatura Reversa
•    Produção de Adubos Organominerais
•    Recuperação de Metais
•    Remediação de Áreas Contaminadas
•      Triagem e Reciclagem

Solví Resíduos Públicos Solví Resíduos Privados

Demonstrações dos Resultados Exercícios Fundos em 31/12/2015 e 2014 (R$ 1.000)

           Pro forma

Demonstração do Resultado 2015 2014

Receita Bruta de Serviços Prestados  2.995.082  2.656.564 

 Impostos incidentes sobre serviços prestados  (380.274)  (338.610)

Receita Operacional Líquida  2.614.808  2.317.954 

Custo dos serviços prestados  (1.979.990)  (1.798.232)

 Lucro Bruto  634.818  519.722 

Receitas (Despesas) Operacionais

Comerciais  (46.506)  (57.518)

Despesas administrativas  (218.338)  (204.617)

 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  29.371  391.009 

 Resultado de equivalência patrimonial  (3.428)  - 

Resultado Antes das Receitas (Despesas) Financeiras  395.917  648.596 

Receitas fi nanceiras  82.960  103.098 

Despesas fi nanceiras  (298.091)  (217.991)

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas  (215.131)  (114.893)

Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social  180.786  533.703 

Imposto de Renda e Contribuição Social

Corrente  (104.995)  (80.803)

Diferido  23.415  20.367 

Incentivo Fiscal  9.615  6.292 

Lucro Líquido do Exercício 108.821 479.559 

 Atribuível à: Acionistas da Companhia  56.388  424.520 

 Participação de acionistas não controladores  52.432  55.038 

 108.821  479.558 

Balanços Patrimoniais de 31/12/2015 e 31/12/2014 (R$/1.000)

           Pro forma

Ativo 2015 2014

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  173.872  219.858 

 Contas a receber de clientes e outros créditos  941.410  827.775 

Estoques  40.557  35.844 

Impostos a recuperar  83.946  87.554 

Adiantamento a fornecedores 13.804 15.382 

Dividendos a receber 1.020 145 

Total do Ativo Circulante  1.254.609  1.186.558 

Não Circulante

 Contas a receber de clientes e outros créditos  498.694  311.847 

Aplicações fi nanceiras  2.454  - 

Impostos a recuperar  13.518  13.518 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos  80.362  64.390 

Depósitos judiciais 61.795 44.993 

Total do Realizável a Longo Prazo 656.823  434.748

Investimentos em controladas conjunto e coligadas  108.489  110.783 

Imobilizado  967.829  872.827 

Intangível  1.441.568  1.377.177 

Total do Ativo Não Circulante  3.174.709  2.795.535 

Total do Ativo  4.429.318  3.982.093 

           Pro forma

Passivo 2015 2014

Circulante

 Fornecedores e outras contas a pagar  263.813  229.047 

Empréstimos e fi nanciamentos  646.511  562.688 

 Salários, benefícios e encargos sociais  144.871  127.215 

 Impostos, taxas e contribuições a recolher  138.246  127.726 

 Imposto de renda e contribuição social  15.798  13.596 

Dividendos a pagar  50.474  25.927 

Debêntures e outros títulos devidos  139.036  70.330 

Adiantamento de clientes  25.550  22.505 

Total do Passivo Circulante  1.424.299  1.179.034 

Não Circulante

 Fornecedores e outras contas a pagar  60.063  29.711 

Empréstimos e fi nanciamentos  515.778  374.265 

 Impostos, taxas e contribuições a recolher  523  590 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos  237.665  244.985 

Provisões  101.382  82.499 

Debêntures e outros títulos devidos  618.026  698.798 

Total do Passivo Não Circulante  1.533.437  1.430.848 

Patrimônio Líquido 

Capital social  415.000  415.000 

Reserva legal  18.278  17.639 

Ajustes acumulados de conversão  10.240  7.319 

Reserva especial de ágio  3.143  3.143 

Reserva de retenção de lucros  883.660  830.946 

Total do Patrimônio Líquido  1.330.321  1.274.047 

 Participação dos não controladores 141.260 98.164

Total do Patrimônio Líquido Consolidado  1.471.581  1.372.211 

Total do Passivo  4.429.317  3.982.093 

13%

Receita Bruta

2014

2.657

2015

2.995

52%

Ebitda

2014

370

2015

564

36%

Lucro Operacional

2014

245

2015

334

CAPEX

2014

289.522

2015

242.654

Saúde e segurança no trabalho
Identifi car pontos de vulnerabilidade e tornar os controles e procedimentos ainda mais efi ca-

zes, melhorando a análise e a prevenção dos acidentes foram os objetivos estratégicos para 
garantir a saúde e a segurança dos colaboradores do Grupo no ambiente de trabalho. Mais de 
70 mil participações em treinamentos/ações de sensibilização em segurança do trabalho, o 
que resultou na diminuição de aproximadamente 6% na taxa de frequência dos acidentes de 
trabalho ocorridos em relação a 2014.

INSTITUTO SOLVÍ

Com a coordenação do Instituto Solví, as empresas alcançaram resultados expressivos no 
ano em relação aos projetos socioambientais. No total, foram mais de 200 mil pessoas 
atendidas nos diversos programas desenvolvidos pelas empresas do Grupo com investimentos 
superiores a 6 milhões de reais. O Programa de Voluntariado Solví mobilizou 2.300 colabo-
radores em 54 ações que benefi ciaram mais de 40 mil pessoas.

VISÃO DE FUTURO

O Brasil vive um momento bastante peculiar em sua história. As atuais crises política e 
econômica apontam para um novo contexto que tem redimensionado as relações humanas, 
empresariais e governamentais. O desafi o prioritário para empresas nesse cenário é gerar 
valor ao negócio ao mesmo tempo em que atende as demandas externas, sejam estas sociais, 
ambientais ou econômicas. 

Para Solví este não é um desafi o novo. Atuamos em serviços que requerem esta postura. 
Nosso foco é contribuir para a qualidade de vida e da preservação ambiental por meio de 
serviços de engenharia ambiental. Nosso modelo de negócio é estruturado de forma a acolher 
a transversalidade, dialogando com as áreas da infraestrutura e com a saúde pública. Mais do 
que um modelo de negócio – de norte a sul, em resíduos públicos, soluções industriais, sanea-
mento e valorização energética – esta é a visão que nos impulsiona no presente e que continuará 
nos conduzirá no futuro.

Nossa confi ança no futuro é reafi rmada pelas pessoas que compõem o Grupo Solví, empe-
nhadas em realizar nossa missão.

Solví/2015- operação em números

Desenvolvimento social e sustentável

Resíduos destinados em aterros

12.114.093 toneladas

Clientes comerciais e industriais 
atendidos pela coleta

9.977 clientes

Resíduos domiciliares coletados

4.298.827 toneladas

Emissões evitadas

1.704.853 
milhão (t CO2 e q/t)

Energia elétrica gerada 
a partir do biogás

147.762 
MWh / Ano

Pessoas atendidas por coleta domiciliar

13.331.183

Envolvimento da População

*As demonstrações fi nanceiras completas estão disponíveis na companhia.

O ano de 2015 trouxe um contexto desafi ador, caracterizado por um cenário macroeconômi-
co adverso, agravado pela crise política. Fatores como o aumento de taxas de juros e infl ação, 
e a redução da atividade da indústria, causaram impactos sobre áreas de atuação do Grupo, 
notadamente no segmento privado.

Neste cenário, o Grupo Solví manteve o foco em melhoria de seus resultados, de forma a as-
segurar a rentabilidade de seus negócios por meio não só da efi ciência operacional, como tam-
bém da ampliação da sua capacidade de atendimento das demandas da sociedade por soluções 
em engenharia ambiental relacionadas à destinação fi nal de resíduos e geração de energia limpa. 

A reorganização e integração de atividades, com a formação da Solví Soluções Industriais, 
por exemplo, representou ganhos em sinergia. Do mesmo modo, a instalação de novos aterros 
no Brasil e no Peru, o aumento da capacidade de aterros já operacionais e a construção das 
Termoelétricas Biotérmica (RS) e da Termoverde Caieiras (SP) foram marcos deste crescimen-
to. A produção de energia limpa contará com capacidade instalada de 54MW.

Cabe destacar o fortalecimento do Programa de Integridade Solví, que reúne os mecanis-
mos e instrumentos de compliance e estabelece procedimentos rígidos para a manutenção 
da Ética e Conduta.

CONTEXTO OPERACIONAL

O Grupo Solví é formado por empresas que se destacam em quatro setores de atuação: 
Resíduos Públicos, Soluções Industriais, Saneamento e Valorização Energética. Por meio des-
sas operações, está presente em mais de 130 municípios brasileiros, espalhados por diversos 
estados e em países como Argentina, Bolívia e Peru. Conta, para isso, com o suporte e apoio 
de seu time de profi ssionais formado por mais de 21 mil colaboradores. Destes, mais de 30% 
têm mais de 45 anos e aproximadamente 19% são mulheres, sendo que quase 30% dos 
cargos de chefi a do Grupo são ocupados por colaboradores do sexo feminino. 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Para este relatório, o Desempenho Econômico-Financeiro considera as Informações Contábeis 
Consolidadas Pro forma, com critérios de consolidação anteriores à vigência dos CPC’s 19 (R2) 
e 36, por serem mais abrangentes para determinar a dimensão do Grupo, pois agrupam todos os 
resultados de suas empresas com participação acionária superior a 50%. As demonstrações fi -
nanceiras consolidadas no formato do CPC 19 e 36 estão disponíveis no site www.solvi.com.

Como pode ser verifi cado no quadro a seguir, em 2015 o Grupo Solví apresentou expressivo 
crescimento em relação ao ano anterior. O crescimento das receitas foi da ordem de 13%, e al-
cançou R$ 3,0 bilhões, enquanto o EBITDA passou de R$ 370 milhões (2014) para R$ 564 
milhões (2015). Parte deste crescimento se deveu à consolidação da Essencis Soluções Ambien-
tais, da qual o grupo passou a deter 100%, mas também pela melhoria da efi ciência operacional.

O Lucro Operacional, após exclusão do ganho por mais valia de ativos dos investimentos 
(406 milhões em 2014 e 64 milhões em 2015), aumentou em 36%, passando de R$ 245 milhões 
em 2014 para R$ 334 milhões em 2015. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Governança Corporativa da Solví proporciona a clareza dos papéis desempenhados por 
cada profi ssional, estrutura e defi ne modelos para as empresas colocarem em prática suas 
estratégias de negócio, de acordo com os princípios de transparência, equidade, prestação de 
contas, conformidade e responsabilidade corporativa. Nesse sistema, na Solví, o Conselho de 
Administração – integrado por cinco conselheiros, sendo três independentes – é a principal 
esfera deliberativa, sendo assessorado pelo Comitê de Investimentos e Novos Negócios, Co-
mitê de Pessoas, Comitê de Riscos e Auditoria e Comitê de Conduta. No entanto, o direciona-
dor comum que norteia a ação de todos é o Programa de Integridade Solví – PIS.

Programa de Integridade Solví: plataforma para geração de resultados
O programa de Integridade Solví tem como missão fortalecer cada vez mais o comportamen-

to ético de todos nossos profi ssionais, abrangendo, inclusive, todos os nossos clientes, tercei-
ros e parceiros que atuam conosco. Em 2015, praticamente 100% dos colaboradores foram 
sensibilizados na Código de Conduta e na Política Anticorrupção, elementos estruturantes do 
programa. Foram utilizados para tanto, reuniões, treinamentos tradicionais e uma gincana 
colaborativa com produção de conteúdo audiovisual realizada por grupos de colaboradores. 
A divulgação do canal de integridade, plataforma multimeios que permite o envio de denúncias 
de forma anônima, foi reforçada em todos s eventos de sensibilização e treinamento do PIS. 

INOVAÇÃO

O estímulo à inovação para otimização de recursos e o engajamento dos colaboradores 
foram elementos estratégicos. O Grupo mantém o Prêmio Solví de Inovação, de forma a 
reconhecer iniciativas que geram resultados e melhorias. Em 2015 foram apresentados 
100 projetos.

Também neste sentido, toda a organização e seus colaboradores foram estimulados a pen-
sar e participar de forma inovadora na vida da organização por meio do projeto “Desafi os da 
Bússola”. Este projeto consiste em uma plataforma lúdica de engajamento e transmissão de 
conhecimento que trabalhou através de uma gincana desafi os relacionados à inovação, com-
pliance e ética, comunicação em crise e responsabilidade social.

Na busca de soluções inovadoras, e fortalecer o espírito da inovação e com foco no fortale-
cimento de uma cultura de valor com base na excelência foi lançada em 2015 a plataforma de 
Ensino a Distância (EAD) do Grupo, e ainda programas como a “Unidade Modelo” gerando 
assim uma “competição construtiva” a favor da excelência das atividades operacionais. Para 
sustentar este programa, 60 auditores internos das áreas de qualidade, meio ambiente e se-
gurança foram formados, de acordo com as normas ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL
Ao prestar serviços de engenharia ambiental em saneamento, resíduos urbanos e industriais 

e valorização energética, promovendo o envolvimento da população em ações socioambientais 
desenvolvidas e executadas por colaboradores voluntários e partilhando conhecimento para o 
fortalecimento de políticas públicas, a Solví entende que presta uma contribuição ao desenvol-
vimento sustentável das localidades onde suas empresas atuam, sendo o Instituto Solví o 
responsável por promover e estimular o empreendedorismo socioambiental das empresas do 
Grupo, além de apoiar a qualifi cação dos gestores e colaboradores para que atuem como 
agentes de mudança a favor deste desenvolvimento.

População atendida com água e esgoto

2.483.274 pessoas


