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Fique ligado em todos os nossos conteúdos sobre o 
mercado ambiental e o setor de Resíduos! Em nossas 
redes sociais, vocé vai ficar por dentro de nossas a<;:6es, 
tecnologias e como colocamos o ESG na Prática! 

@solvioficial 

O Solví Solu�óes para a Vida
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O ESG na Prática faz parte de nossas raízes! 
Ao longo de nossa trajetória, buscamos e 
comprovamos o nosso compromisso com o planeta e 
com as pessoas! 
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A estratégia do Grupo Solví sempre esteve alinhada aos critérios ESG (sigla em inglês 
Environmental, Social and Governance, e na tradução livre, Meio Ambiente, Social e 
Governança), tema que vem ganhando espaço em todo o mundo. Materializamos o que 
significam essas três letras na prática, com todas as ações e transformações que realizamos 
em nossas UVSs há muito tempo e pelo MES - Modelo de Empresariamento Solví. Com essa 
nova terminologia, chegamos a mais uma evolução: o reconhecimento externo da 
importância do nosso papel no âmbito dos negócios, dos investimentos e, claro, do meio 
ambiente. Preparamos, então, para a edição 38 da nossa Revista S, um especial que mostra 
algumas de nossas ações nesses três pilares. 

A Solví reúne mais de 60 empresas que lideram o segmento de gestão ambiental 
brasileiro guiadas pelos parâmetros ESG. Com multitecnologia para a coleta, 
tratamento, destinação e valorização adequada de resíduos consolidamos assim nosso 
compromisso de, com base nos princípios do MES, estender esse valores aos nossos 
clientes e para a sociedade. Nossa existência está vinculada à proteção ambiental, 
integridade, promoção do bem-estar e com a equidade de nossos colaboradores e da 
sociedade.

ESG é Solví

As operações do Grupo são guiadas pela multitecnologia, eficiência energética, ética, 
integridade, operações seguras para seus colaboradores e para o meio ambiente, 
treinamento e desenvolvimento, inovação e excelência com dinamismo. Completando 
esse círculo, o Programa Parceria Cidadã com a Sociedade, PPCS,  promove o 
engajamento da comunidade local, a mitigação de possíveis impactos, gera empregos e 
favorece o desenvolvimento local. 

Tivemos um período muito rico de engajamento com a sociedade em campanhas de 
valorização de nossos colaboradores operacionais com a #Valeu! e de conscientização 
ambiental com a “ Contribuindo hoje para uma amnhã melhor” com grande receptividade de 
nossos seguidores nas redes sociais e na mídia tradicional. Novos canais de comunicação 
foram criados como o Podcast Circulando Ideias. E é com muito orgulho também que 
trazemos aqui os 20 anos do Instituto Solví, responsável por promover e estimular o 
empreendedorismo socioambiental das unidades do Grupo. 

Investimos em tecnologias que permitam a recuperação de recursos e promovem o ciclo 
completo de sustentabilidade. Estabelecemos compromissos e metas efetivas que norteiam 
as atividades das UVSs e geram impactos positivos socioambientais. Dentre essas metas, 
pretendemos atingir, até 2035, impacto zero carbono das emissões provenientes das 
atividades da Solví e tornar nossas operações autossustentáveis em água e energia em 
 5 anos. 

Seguiremos por este caminho guiados pela sustentabilidade e fiel aos nossos valores. 

Tenham uma boa leitura!

Celso Pedroso

CEO do Grupo Solví
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MES
Grupo Solví, por meio do MES - 
Modelo de Empresariamento Solví, 
seus Programas de Gestão e suas 
Unidades de Valorização 
Sustentável - UVS, mantém a 
excelência nos preceitos ambiental, 
social e governança há mais de 4 
décadas.

O Grupo Solví, por meio do MES - Modelo de 
Empresariamento Solví, seus Programas de 
Gestão e suas Unidades de Valorização 
Sustentável - UVS, mantém a excelência nos 
preceitos ambiental, social e governança há 
mais de 4 décadas.

No início de sua trajetória, o Grupo Solví já 
praticava os conceitos do ESG (Ambiental, 
Social e Governança) mesmo ainda quando 
esta terminologia ainda não tinha a 
dimensão no mercado financeiro que hoje se 
propaga. O MES - Modelo de 

Empresariamento Solví - fundamenta 
programas internos e assegura todas as 
unidades do Grupo no Brasil e internacionais 
no alinhamento a esse preceitos. 

Sustentabilidade integrada à estratégia

A Comissão ESG da Solví tem representantes 
de todas as áreas e fomenta o 
desenvolvimento, implantação e 
manutenção de uma política de 
fortalecimento das ações sociais, ambientais 
e de governança desenvolvidas pelo Grupo 
Solví. “A comissão discute a criação de 
mecanismos para integrar a sustentabilidade 
à estratégia da organização, contribuindo 
para que a tomada de decisão considere as 
dimensões ESG e propague impacto positivo 
no meio ambiente e na sociedade”, explica 
Marina Ribeiro, da Superintendência Técnica 
de Engenharia da companhia.

Avanços da Comissão ESG

• Elaboração da Matriz de Materialidade
do Grupo;

• Relatório Anual sob as diretrizes da GRI;

• Aumento na Pontuação final do GRESB 
de 54 para 70 pontos – GRESB (Global
Real Estate Sustainability Benchmark);
Elaboração da Política de
Sustentabilidade;

• Benchmark com diversas empresas do
mercado de resíduos;

• Definição de metas e compromissos
públicos, como a certificação Fitwel
relacionado à qualidade de vida e saúde
do colaborador.

MODELO DE
EMPRESARIAMENTO 
SOLVÍ É...

Tudo isso ocorre porque 
transformamos a vida das 
pessoas que trabalham 
conosco e das comunidades 
onde atuamos, abordando a 
tríade ambiental, social e 
governança em sua 
totalidade em todas os 
segmentos da empresa”, 
conclui Celso Pedroso, CEO 
do Grupo Solví.

“
COMISSÃO ESG

ANA RITA CASTILLO LOPES
Gerente de Comunicação e Marketing;

ARIANE MAYER FERREIRA 
Gerente de Sustentabilidade e Economia 
Circular

DIEGO NICOLETTI 
Diretor Técnico

CELIA MARIA BUCCHIANERI 
FRANCINI VASCONCELLOS 
Diretora Financeira

LUCAS QUINTAS RADEL 
Diretor de Pessoas

PATRICIA BICUDO
Diretora Jurídico e Compliance

LUCIANA CIBELE SANTOS 
GUTIERRES 
Gerente Técnico

MARINA SCHIAVE 
RODRIGUES  Consultora Ambiental

PRISCILA LOPES
 Gerente de Gestão de Pessoas



Modelo de Empresariamento Solví | MES
 Criado em 2010 e alicerçado no valor Integridade - garante a 
perenidade dos negócios Solví. Os programas de Gestão do MES 
fundamentam a formação da liderança da empresa  e o 
profissionalismo de suas equipes, capacitadas a fornecer soluções 
eficientes e inovadoras em engenharia ambiental aos clientes e à 
sociedade.

Transformação
 Digital

Proteção
Ambiental

UVS

PIS

PPCS

ISO 37001
Pró - Ética

Pacto 
Setorial

Inovação 
Tecnologica

Experiência
Ambiental

Desenvolvimento de
Colaboradores

Segurança 
ambiental e da 

sociedade

Qualidade de
Vida (Bem Viver)

Desenvolvimento
Social Local

Educação 
Ambiental

Semana de 
Integridade

PCV PGC

Programa de Integridade 
Sustentável

Tem objetivo fortalecer o 
comportamento ético de todos os 
profissionais da empresa, no 
relacionamento com todas as 
partes interessadas, no ambiente 

interno e externo. 

Instrumento de diálogo entre Líder e Liderado, para que 
juntos definam quais devem ser as prioridades do Liderado e 
os resultados que ele deve entregar em determinado período, 

conforme definido nas Estratégias Corporativas. 

Programa de 
Criação de Valor 

Programa de Gestão 
Contratada 

Busca orientar o a gestão e 
execução adequada do contrato, 
visando garantir a rentabilidade e a 
retenção do conhecimento e 
continuidade das ações de gestão. 

Programa de 
Parceria Cidadã 
com a Sociedade

Tem como objetivo 
promover o 
relacionamento e ações 
socioambientais gerando 
desenvolvimento 
sustentável nas 
localidades onde atuamos.

Unidade de Valorização 
Sustentável

NA PRÁTICA
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PILAR
AMBIENTAL

E

O Compromisso das UVSs (Unidade de Valorização 
Sustentável) com o meio ambiente é externado em 
ações de mitigação e compensação ambiental, 
monitoramento da biodiversidade para dirimir 
impactos negativos.

As UVSs do Grupo Solví, por meio das multi soluções 
integradas, concentram seus esforços para favorecer 
um ciclo sustentável de produção, com a integração 
de tecnologias de tratamento que transformam 
resíduos em nutrientes, matérias-primas e energia. É 
necessário evoluir da gestão de resíduos, para a 
gestão de recursos com alternativas tecnológicas 
projetadas para o reaproveitamento de recursos 
naturais, levando ao aumento da produtividade e da 
sustentabilidade dos negócios.

Para garantir o “E” é necessário que a empresa invista 
em minimizar seus impactos ambientais, manter o 
foco em questões como emissão de CO2, eficiência 
energética, preservação do meio ambiente, descarte 
e destinação correta do lixo, uso da água, etc. Isso o 
Grupo sempre fez com o  domínio de multitecnologias 
e a sua utilização de maneira inteligente e integrada. 
Assim, consegue apresentar sempre a melhor solução 
para o cliente com garantia de segurança e agilidade, 
além do melhor custo-benefício. Todas as operações 
das UVSs são ESG, com infraestrutura de porte e 
certificações ISO 9001, 14001 e 45001. 

INDICADORES DE CONSUMO

Além dessas práticas sustentáveis, o Grupo visa para os próximos anos a 
autossuficiência energética e hídrica para suas operações, que atualmente 
consomem cerca de:

212.691 m³Consumo da rede de abastecimento de água em m³ nas
UVS

246.467 m³Outorga de captação de água subterrânea

39.412 MWh Energia consumida por ano em KW/H nas UVS.

255.192,00 m³Geração de Água de reuso nas UVSs

152.769,79 m³Captação da água de chuva.

382.288 MWh/ano* Geração de energia elétrica.

(*O autoconsumo foi de apenas 21.600 MWh/ano e o restante foi entregue à rede de abastecimento.

Colocamos o E na prática por meio de 
nossas UVSs



E
Por meio de nossas UVSs contribuimos 
com o seu negócio agregando valor 
sustentável ao planeta!

Biogás:
Gás gerado pela decomposição 
de matéria orgânica nos 
aterros sanitários.

Termoelétrica:
Geração de energia elétrica a 
partir do biogás produzido no 

aterro sanitário.

Blendagem/CDR:
Transformação de resíduos 
industriais como combustível 
alternativo para utilização 
em fornos de cimento ou 
como matéria prima da 
cimenteira.

Incinerador:
Destruição térmica 
de resíduos perigosos.

TDU:
Tratamento térmico
em fornos rotativos 
para solo contaminado
com hidrocarboneto.

Compostagem:
Decomposição monitorada
de resíduos orgânicos, 
transformando-os em adubo 
nutritivo próprio para 
retorno a cadeia produtiva.

Logística Reversa:
Os materiais dos produtos 
descaracterizados na Logística 
Reversa (eletrônicos, bens de 
consumo e catalisador automotivo ) 
como plásticos e metais podem ser 
encaminhados para venda 
à reciclagem, retornando a 
cadeia produtiva.
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Tratamento de Eflentes
Os lixiviados oriundos do aterro e da 
compostagem são tratados em uma 
Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE).  O tratamento de efluentes 
produz água de reuso para utilização 
em umectação ou lavagem de vias e 
veículos, contribuindo para a 
redução do consumo de água potável.

Aterro Sanitário:
Local de descarte de resíduos de 
forma controlada e monitorada. 
Possui coleta de percolado 
evitando a contaminação do solo. 
Além do tratamento e queima do 
biogás.

Usina de Beneficiamento 
de RCC:
Valorização de resíduos da Construção civil 
(RCC) através da trituração e separação, 
gerando insumos recicláveis para o setor de 
construção.

Central de Triagem:
Separação mecanizada e
manual de matéria prima
para reciclagem.

Autoclave:
Esterelização de resíduos
de serviço de saúde (RSS)
para descontaminação e
descarte.

Transbordo
A logística de transferência a 
partir do transbordo se dá a 
partir da troca dos resíduos 
de compactadores para  
carretas maiores, o que 
permite retorno imediato dos 
caminhões de coleta.
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CONTRIBUINDO 
HOJE PARA 
UM AMANHÃ MELHOR
Desde novembro do ano passado, o Grupo 
Solví vem movimentando as redes sociais 
com uma campanha que busca engajar a 
sociedade de uma maneira efetiva no 
debate da importância do questionamento 
sobre o que cada um pode fazer para 
contribuir com  um futuro melhor em 
tomadas de decisões cotidianas. 
Acreditando que pequenas ações somadas 
podem gerar grandes resultados, o Grupo 
criou a campanha “Contribuindo Hoje para 
Um Amanhã Melhor”. A iniciativa visa o 
compartilhamento de contribuições 
socioambientais independente de onde 
ocorram e de atitudes que tomamos hoje 
pensando no amanhã e na busca de um 
mundo mais sustentável para as futuras 
gerações. 

Segundo Ariane Mayer, Gerente de 
Sustentabilidade e Economia Circular da 

empresa, essa iniciativa tem um objetivo 
amplo e envolve todos os stakeholders do 
Grupo. “Vimos nessa campanha uma força 
em dois sentidos”, explica. “Além de 
provocarmos o debate importante com 
clientes, parceiros e sociedade, essa é uma 
maneira muito interessante de mostrarmos 
qual a contribuição da companhia com suas 
soluções para o tratamento, destinação 
adequada e valorização de resíduos que 
acontece há mais de 40 anos”, continua. 

O material desenvolvido pela equipe de 
criação da campanha envolve posts e artes 
sobre economia circular e todas as 
tecnologias que são aplicadas nas UVSs 
dentro desse tema e apresentação dos 
colaboradores operacionais Solví como 
Agentes Ambientais, tanto na preservação 
do Meio Ambiente, como na limpeza 
urbana. 

Na agenda da campanha, o convite à 
reflexão lançado ao universo de 
stakeholders da empresa sobre a 
durabilidade dos produtos que consome, os 
materiais que os compõem ou se podem ser 
facilmente reciclados, intercala-se ao 
compartilhamento de iniciativas que fazem 
do Grupo Solví referência em gestão 
ambiental. 

As publicações compartilham atividades do 
Grupo  como o incremento à Logística 
Reversa de resíduos pós-consumo; 
ampliação dos serviços de triagem; 
manufatura e beneficiamento de resíduos 
em parceria com toda a cadeia de valor; o 
incentivo à compostagem de orgânicos e 
tratamento de efluentes com a geração de 
água de reuso.

E

+30 milhões
de pessoas bene�ciadas
pelas operações do 
Grupo Solvím2 de áreas verdes 

conservadas no ano

+ 8,4 milhões

Toneladas de Resíduos tratados e 
destinados adequadamente no ano

+ 11 milhões

São 4.400 piscinas 
olímpicas  de 2.500m3  
cheias de resíduo!

382.288MWh/ano 
 de energia gerada a 
partir do biogás de 
Aterro Sanitário

Energia su�ciente para abastecer uma cidade com 

600.000  habitantes

São + de  1,4 milhões
de mudas

tCO2eq/t de emissão de
carbono evitadas no total

+ 20,8 milhões

Equivale a  emissão de 
um carro que  completou

475 milhões 
de voltas no Planeta Terra!

148 milhões
de árvores

ou

Bi
BiBi
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Grupo Solvím2 de áreas verdes 

conservadas no ano

+ 8,4 milhões

Toneladas de Resíduos tratados e 
destinados adequadamente no ano

+ 11 milhões

São 4.400 piscinas 
olímpicas  de 2.500m3  
cheias de resíduo!

382.288MWh/ano 
 de energia gerada a 
partir do biogás de 
Aterro Sanitário

Energia su�ciente para abastecer uma cidade com 

600.000  habitantes

São + de  1,4 milhões
de mudas

tCO2eq/t de emissão de
carbono evitadas no total

+ 20,8 milhões

Equivale a  emissão de 
um carro que  completou

3.460.322 
de voltas no Planeta Terra!

148 milhões
de árvores

ou

Bi
BiBi

ano
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ECONOMIA
CIRCULAR Grupo Solví é referência no segmento no 

qual nada é desperdiçado, tudo se 
transforma em ciclos contínuos, 
construindo um novo modelo econômico. 

Cada vez mais, os conceitos de Economia 
Circular vêm ganhando espaço e deixando 
para trás o padrão “explorar, produzir e 
descartar”. Em seu lugar, surgem soluções 
projetadas para o reaproveitamento dos 
recursos naturais e que incentivam o 
consumo consciente e o descarte correto, 
quando necessário. Os produtos passam a 
ser restaurados e reaproveitados em um 
novo ciclo de vida, tornando-se parte da 
estratégia de empresas que se preocupam 
com o desenvolvimento sustentável. 

Pautado pelos princípios ESG, o Grupo Solví 
já se destaca nesse horizonte há muito 
tempo e reconhece o seu papel nessa 
mudança de cenário. A organização encara 
esse desafio como uma grande oportunidade 
de reforçar a sua contribuição para a 
sociedade e  ao meio ambiente, agregando 
valor aos seus negócios. Para impulsionar de 
forma efetiva essa evolução para a Economia 
Circular, a Solví Essencis fortaleceu sua área 
de sustentabilidade, criando uma gerência 
de Sustentabilidade e Economia Circular, 
apoiada na estrutura do P&D para fomentar 
soluções circulares inovadoras.

Diagnóstico de circularidade
Diante do compromisso de fomentar e 
direcionar os esforços para a implementação 
da circularidade em clientes e parceiros, a 
área de Sustentabilidade e Economia 

Circular criou uma metodologia própria, 
desenvolvida para medir a circularidade, 
mapear oportunidades e auxiliar na 
definição de estratégias de evolução, o 
SOLcircular. Sua metodologia busca 
compreender o contexto da organização, 
identificar e mapear seus processos e fluxos, 
especialmente de matéria e energia. “A 
análise dos indicadores, ao mesmo tempo      
que propicia o rápido direcionamento para 
alternativas de valorização, possibilita um 
olhar para o futuro e assim estabelecer o 
caminho para a circularidade”, destaca 
Ariane Mayer, gerente de Sustentabilidade e 
Economia Circular. 

O SOLcircular influencia, de forma positiva, 
os indicadores ESG nos quesitos gestão de 
resíduos e emissões de GEE, uma vez que os 
recursos são poupados, evitando emissões 
na extração da matéria-prima virgem. “A 
metodologia já foi validada e segue 
evoluindo de acordo com a evolução dos 
saberes”, informa Ariane. Internamente, o 
SOLcircular se apresenta como uma 
ferramenta de gestão e foi implantado como 
método de trabalho na GRI, empresa do 
grupo especializada em gestão de resíduos, 
que é o braço do Grupo para soluções em 
economia circular dentro dos clientes, e 
neste caso com olhar focado na recuperação 
de recursos. “Aplicando a ferramenta nas 
UVSs, identificamos 85% de circularidade de 

todos os resíduos por ela gerenciados”, 
relata. “Aplicando a ferramenta na UVS, 
identificamos 85% de circularidade de todos 
os resíduos por ela gerenciados”, relata. “A 
GRI é a empresa em que temos o conceito de 
circularidade mais avançado em todo o 
Grupo”, reitera Leonardo Gouveia de Souto, 
Superintendente Comercial da empresa.

Além da GRI, destaca-se também nessa rede 
focada na transição para a economia circular, 
a Koleta Ambiental, que ampliou sua gama 
de serviços e especialistas, com equipe de 
consultoria que analisa o resíduo, propõe 
solução de destinação ou recuperação e faz 
o planejamento operacional, atuando em 
parceria com a unidade de triagem da 
Essencis.

Hub SOLcircular - redes em conexão

O diagnóstico na GRI revelou que a empresa 
já havia estabelecido uma grande rede em 
prol da recuperação de recursos. “Nesse 
momento, percebemos que era preciso 
potencializar e ampliar o acesso as soluções 
desta rede e passamos a chama-la de Hub 
SOLcircular ”, conta a gestora de 

E
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Sustentabilidade e Economia Circular. 

“Assim, criamos o Hub SOLcircular  - 
fisicamente localizado na UVS Essencis 
Caieiras - que conecta geradores de resíduos 
e coprodutores à cadeia produtiva que se 
utilizam desse material”, explica. Com o 
HUB SOLcircular, parceiros do Grupo podem 
utilizar a logomarca para divulgar sua 
participação nessa rede ou até diferenciar 
os produtos oriundos de economia circular 
para empresas e até mesmo consumidores 
preocupados e engajados com as causas 
ambientais, transforma 130 mil toneladas 
de resíduos em novos materiais todos os 
anos, e possui 10 cases de sucesso criados 
com o apoio do P&D Solví, conectando mais 
de 260 parceiros de todo o Brasil, dentro do 
mais alto padrão de compliance e 
governança do Grupo. 

A GRI já transforma 130 mil toneladas de 
resíduos todos os anos e possui 10 cases de 
sucesso, criados com o apoio do P&D Solví, 
conectando mais de 260 parceiros de todo o 
Brasil, contando com toda a estrutura de 
Compliance, seguro e escala 
do Grupo. 

1ª etapa
identificação dos fluxos de 
matéria e energia, 
considerando também os 
processos envolvidos. 

Fases do 
diagnóstico 
SOLcircular

Tijolo

Tapetes
e Capachos

Mochilas
e Bags

Argamassa

Prancha
 de Surf

Fertilizantes

Ouro, 
Prata e 

Cobre

E

Tinta

2ª etapa
delimitar o escopo de análise e 
levantar todos os dados  
quantitativos.

3ª etapa
é feita uma análise detalhada 
do fluxo e processo, de forma 
que possibilite classificá-los 
em CIRCULARES ou 
NÃO-CIRCULARES.

4ª etapa
são gerados os indicadores 
que auxiliam na definição das 
estratégias e priorização de 
projetos.

Hub SOLCircular na UVS Essencis Caieiras - SP
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As UVSs  do Grupo Solví 
enriquecem a relação entre 
suas atividades e o meio 
ambiente.

As empresas reunidas pelo Grupo 
Solví têm o compromisso de 
trabalhar para as necessidades 
básicas da sociedade e deixar um 
legado sustentável para as futuras 
gerações. Esse desafio é cumprido 
com tecnologias que permitem o 
monitoramento dos impactos 
ambientais relacionados às suas 
atividades. Destacam-se aí ações de 
incremento à logística reversa de 
resíduos pós-consumo, serviços de 
triagem, manufatura e 
beneficiamento de resíduos em 
parceria com toda a cadeia de valor, 
compostagem de orgânicos, entre 
outros.

ESG 
NA VEIA

E
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Estação de Transferência e Triagem Jaguaré

O novo transbordo da UVS Essencis, no bairro do Jaguaré da capital 
paulista, tem licença de operação para 120 toneladas por dia em seu 
primeiro ano de atividade, chegando a 420 toneladas diárias em quatro 
anos. Um estudo detalhado para mitigação de riscos e impactos 
ambientais e sociais foi realizado antes do início da adaptação do local 
ao serviço. A planta de 3.222 m² tem 3 exaustores por carvão ativado e 
dispersor de cheiro, e emprega 10 colaboradores.

O resíduo que a Estação recebe permanece no local por 24 horas 
(máximo), sendo depois transportado em uma única carreta para o 
aterro de Caieiras. “A planta tem espaço ainda para uma central de 
triagem de recicláveis semi mecanizada, com esteiras para separação 
manual de materiais recicláveis de resíduos comuns e conta com 8 
colaboradores. “Com esse serviço, a empresa busca fomentar a prática 
da reciclagem em grandes geradores”, explica André Yoshimura, 
Supervisor de Operações da UVS. A unidade é também signatária do site 
“eureciclo.com.br” que fiscaliza leilões de créditos de recicláveis 
(certificados de destinação ambientalmente adequada de resíduos que 
garante a aplicação da logística reversa).

GRI estende circularidade aos clientes

A GRI atua com serviços de gerenciamento de resíduos na planta de seus 
clientes.  Suas unidades operacionais  viabilizam a máxima valorização 
dos resíduos. A empresa reintroduz hoje na cadeia produtiva 85% do 
total dos resíduos gerenciados todos os anos, o que significa mais 130 
mil toneladas reaproveitadas. Além disso, realiza o manuseio, coleta 
interna, triagem, beneficiamento, transporte externo, valorização e 
destinação final dos resíduos, inclusive todo o processo de gestão para 
atendimento a requisitos legais e do cliente relacionados a solução de 
valorização.
 
Braço da economia circular no Grupo, a GRI contribui para a aumentar os 
índices de circularidade dos seus clientes. Para isso, desenvolveu uma 
metodologia própria, o SolCircular, que propicia a realização do 
diagnóstico inicial permitindo o direcionamento às alternativas de 
valorização, reduzindo os desperdícios, priorizando a reinserção em 
novas cadeias produtivas e o estabelecimento de projetos de evolução, 
que podem ou não contar com Pesquisa e Desenvolvimento de soluções.

É possível, valorizar resíduos de diversos segmentos, impulsionando de 
forma positiva os indicadores ESG nos quesitos gestão de resíduos e 
emissões .
 
 

Simões Filho - Maior Usina de Beneficiamento do Norte-Nordeste

A UVS  Águas Claras Ambiental, Salvador, BA, recebe mensalmente 40 
mil toneladas de resíduos de Classe II B, como concreto, entulhos de 
demolição e obras, madeiras, etc. A maior usina de beneficiamento do 
Norte-Nordeste produz com o material recebido cinco produtos 
diferentes: matacão, brita dos tipos 4, 3, 2 e pó de brita. O processo 
envolve multitecnologias e equipamentos como uma retroescavadeira 
que rompe o material propício para a reciclagem, quatro martelos no 
interior do equipamento que fragmentam esse material e cinco 
peneiras que separam as diferentes espessuras resultantes. Um 
eletroímã retira os pedaços de aço remanescentes. 

E

Vista de entrada do Transbordo da UVS Essencis - Jaguaré - SP

Colaborador da UVS GRI - Gestão de Resíduos Industriais

Usina de Beneficiamento  de  Resíduos - UVS Águas Claras - BA



CAMINHANDO PARA A 
AUTOSSUFICIÊNCIA

• Geração de Água de reuso nas UVSs: 255.192,00 m3

• Captação da água de chuva: 152.769,79 m3

• Geração de energia elétrica: 382.288 MWh/ano*

*O autoconsumo foi de apenas 21.600 MWh/ano e o restante foi entregue à rede 

de abastecimento.

AUTOSSUFICIÊNCIA
NAS UVSs
Projetos se destacam pela inovação 
aliada a tecnologias modernas e 
acessíveis.

E

De acordo com a Política Ambiental do Grupo Solví, as iniciativas 
das empresas controladas são norteadas pela prevenção dos 
impactos ambientais em suas atividades, produtos e serviços e 
devem seguir o caminho da autossuficiência energética e hídrica. A 
empresa acredita também que a aplicação da Educação Ambiental, 
prática corriqueira em todas as unidades, tem significativa 
relevância para o desafio de alcançar um consumo consciente dos 
recursos naturais e para trazer o conceito ESG para as próprias 
unidades que, por sua vez, ampliam esse alcance para as famílias 
dos colaboradores e comunidades onde atua.

Inovação e conscientização 

A companhia iniciou um diagnóstico do consumo de água em todas 
as UVSs para identificar oportunidades de inovação e redução, 
visando autossuficiência em 5 anos em suas atividades 
operacionais.  “A busca constante por inovação nos lidera para um 
campo de oportunidades  e de tecnologias arrojadas para a geração 
de água de reúso, a partir das nossas atividades operacionais, como 
por exemplo, o tratamento de chorume gerados nos aterros 
sanitários”, afirma Luciana Gutierres, Gerente Técnico do Grupo 
Solví. “Muito além do que uma iniciativa ou meta, a autossuficiência 
hídrica é um compromisso do Grupo Solvi com nossa Política de 
Sustentabilidade e nossos princípios ESG”, reforça.

Ao total são 10 ETEs em operação, 01 para implantação em 2021, 01 
para implantação em 2022 e 03 unidades em estudo.

Usina de energia solar fotovoltaica na Termoverde Salvador

 A UVS Termoverde Salvador aproveitou a área do telhado da sua 
oficina para abrigar uma micro usina de energia solar fotovoltaica 
com capacidade instalada de 60 kWp. Composta por 84 módulos 
fotovoltaicos de 360 W e 80 módulos fotovoltaicos de 390 W, 
estrutura para aplicação em telhado/laje e dois inversores 
fotovoltaico de 30 kWp, a instalação é capaz suprir 100% do 
consumo elétrico da oficina e áreas administrativas da UVS, 
zerando seu consumo interno não operacional, com a capacidade 
de produção de 88.628 kWh/ano. 

A Termoverde Salvador poderá comercializar a energia equivalente 
à redução, além de dar mais segurança na manutenção e expansão 
da sua garantia física. Segundo Danilo Laert, Gerente de Operações 
da UVS, essa edificação simboliza um desafio superado nos projetos 
de Energias Renováveis da UVS e está totalmente alinhado com o 
conceito de UVS Autossuficiente Energeticamente. 

Carros elétricos e painéis solares na LAM - Argentina 

A estratégia da Logística Ambiental Mediterrânea, em Córdoba, 
Argentina inclui a utilização de veículos elétricos para a fiscalização 
dos seus serviços na cidade, para os quais tem totem de recarga 
própria.. A unidade também introduziu na sua garagem o uso de 
energia solar. A geração de energia limpa reutilizada no processo 
produtivo reafirma o compromisso da empresa com o meio 
ambiente e reforça os princípios ESG e economia circular, e fortalece 
a imagem da LAM junto à sociedade.  Além dos veículos elétricos e 
dos painéis solares, a iluminação da garagem é 100% Led.

Instalação de paineis de solares na UVS Termoverde Salvador - BA
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JUNTOS
PELO FIM DOS LIXÕES
UVS Guapó promove adequação 
de três municípios à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

E

A UVS Resíduo Zero Ambiental abriga o primeiro aterro sanitário 
Classe II privado e devidamente licenciado do estado de Goiás. 
Localizada na região Metropolitana de Goiânia, a unidade recebe 
resíduos domiciliares de algumas cidades do seu entorno e diversos 
clientes privados oriundos de grandes geradores, condomínios 
residenciais e atividades industriais. Sua capacidade operacional 
permite um recebimento de até 2.215 toneladas/dia. Às vésperas da 
sua inauguração, em 2018, em tratativa com o Ministério Público, a 
empresa se comprometeu a receber gratuitamente os resíduos 
domiciliares de 3 municípios do seu entorno: Guapó, por 12 anos; 
Aragoiânia e Abadia de Goiás por 8 anos.

Além de beneficiar diretamente 33.661 pessoas, a medida possibilitou 
o fechamento de três lixões que existiam na região. “Isso reforça o 
compromisso socioambiental da empresa e dá condições para que 
esses municípios possam se adequar à PNRS - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”, diz Celso Ribeiro Barbosa, gestor da unidade. 
Considerada a pior solução para a destinação de resíduos, o Brasil 
ainda tem mais de três mil lixões espalhados pelo país. Ao contrário 
disso, o Aterro Classe II é uma solução ambientalmente responsável 
para o tratamento e disposição final de resíduos. A UVS Resíduo Zero 
Ambiental tem técnicas para a impermeabilização de solos e 
confinamento total de resíduos, garantindo a máxima segurança 
ambiental. 

O empreendimento está alinhado ao planejamento estratégico do 
Grupo Solví, já que possui conceito multi tecnológico. Somam-se ao 
aterro Classe I, um aterro Classe II, uma unidade de tratamento de 
Resíduos de Saúde e uma ETE própria, que realiza o tratamento do 
chorume e outros efluentes.

BIOSAÚDE
A NOVA MARCA DA CRVR
Empreendimento tem capacidade para 
receber 10 toneladas de RSS diariamente.

A região norte do estado do Rio Grande do Sul ganhou uma 
nova opção de transporte, tratamento e destinação final de 
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS). O empreendimento, 
localizado em Victor Graeff foi inaugurado em outubro deste 
ano e contou com investimento de R$ 3 milhões.  “A Biosaúde 
chega com o propósito de oferecer outras soluções ambientais 
aos nossos municípios clientes, além da destinação de 
resíduos sólidos urbanos ao crescente mercado dessa região”, 
explica Leomyr de Castro Girondi, diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da CRVR. 
 
A preocupação ambiental está presente desde a concepção da 
marca. Respeitando todas as normas ambientais e de 
segurança, a Biosaúde terá capacidade de receber, diariamente, 
10 toneladas de RSS gerados por hospitais, clínicas médicas, 
veterinárias e odontológicas, postos de saúde, pronto 
atendimento/pronto socorro, unidades básicas de saúde, 
farmácia, estúdios de tatuagem/piercing e de beleza. “A planta 
de saúde é mais um passo importante para tornar a CRVR 
referência no tratamento de resíduos, atendendo uma 
demanda da sociedade”, afirma o diretor.
 
A Biosaúde oferece soluções integradas na área de tratamento 
de resíduos de saúde do grupo A1, A2, A4, B e E. Com tecnologias 
consagradas no mercado internacional, adotamos práticas 
sustentáveis e seguras. Para atender  nova operação, contamos 
com uma equipe totalmente qualificada, a fim de oferecer o 
melhor serviço disponível no mercado gaúcho. “Agora as 
empresas locais não precisarão mais vencer longas distâncias 
para o descarte desses resíduos”, afirma Rafael Salamoni, 
superintendente técnico da empresa. Conforme previsto por 
lei, são atendidas todas as licenças da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama).

E
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NOVO MARCO
LEGAL DO SANEAMENTO 
BÁSICO NA PRÁTICA

O cenário do saneamento básico brasileiro representa 
um enorme desafio. O novo Marco Legal Regulatório 
do setor, sancionado pelo Governo Federal em junho 
de 2020, pretende mudar esse cenário até 2033,  
garantindo que 99% da população brasileira tenha 
acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta 
de esgoto. A Lei 14.026 estabelece também o ano de 
2023 como limite para a extinção dos lixões 
espalhados pelo país. A universalização dos serviços 
no contexto do marco regulatório (água, esgoto, 
resíduos sólidos e drenagem pluvial) pode reduzir até 
R$ 1,45 bilhões nos custos anuais da saúde. 

Segundo Luiz Gonzaga Alves Pereira, Presidente da 
ABETRE - Assossiação de Empresas de Tratamento de 
Resíduos e Efluentes, os primeiros prazos 
estabelecidos pelo Marco no segmento de gestão de 
resíduos ainda não foram cumpridos pelos 

municípios, mas houve uma pequena evolução no 
que diz respeito aos lixões. “O balanço de junho de 
2021 revelou que 620 foram lacrados dos 3.257 que 
haviam em 2019, quando iniciamos esse 
levantamento”, conta. “Agora temos uma lei boa, um 
marco que dá sustentabilidade econômica e 
financeira para um setor que antes não tinha”, 
destaca. 

A Lei 14.026 estabelece também a obrigatoriedade da 
cobrança do serviço de gestão de resíduos divisíveis 
junto do munícipe, ou seja o gerador do lixo, passará a 
gerar receita. 

Para João Gianesi Neto, Presidente da ABLP - 
Associação Brasileira de Resíduos Sólidos, a 
expectativa é a de que não haja esmorecimento por 
parte das prefeituras. “Os caminhos estão abertos 

O caminho para acabar com a 
desigualdade do acesso aos serviços de 
água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem 
pluvial está aberto.

Vista aérea do Aterro Sanitário da UVS  Essencis C aieiras - SP
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para a iniciativa privada atuar, desobrigando 
os municípios desse gasto”, diz. “O Marco 
trouxe metas objetivas para o setor com 
soluções regionalizadas”, continua. “Esse 
modelo, que agrupa municípios próximos 
para serem atendidos em uma única central 
é a melhor, senão a única, solução para 
acabar de uma vez com esse crime ambiental 
que o lixão representa”, afirma. “Além disso, 
essa solução vai abrir muitos postos de 
trabalho e acabar com a inadimplência no 
setor“, ressalta.

Para Celso Pedroso, CEO do Grupo Solví, “a 
aprovação da Lei nº 14.026/2020 traz para o 
país uma mudança de porte não vista pelo 
setor em mais de trinta anos. A Solví está 
preparada para este momento, com a 
estratégia de desenvolvimento que 
adotamos nos últimos anos, podemos 
enfrentar esse desafio com a casa muito 
bem arrumada, equipe competente, 
conhecedora do mercado e das melhores 
tecnologias para gestão de resíduos”.

+20 milhões de brasileiros
sem acesso à coleta de resíduos diária;

  49,9% dos municípios
despejam seus resíduos em locais 
inadequados;

 4º País no ranking de produção de lixo 

(79 milhões t/ano);
 
Apenas 3,85 % dos resíduos são
reciclados;

35 milhões de brasileiros sem 
água potável;

100 milhões de brasileiros
sem tratamento de esgoto.

CENÁRIO 
BRASILEIRO

BENEFÍCIOS 
DA TARIFA
O novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico estabelece a 
cobrança pelo serviço de gestão de 
resíduos. Assim como, as contas de 
energia, telefone, gás e internet, os 
custos da gestão de resíduos deveriam 
ser pagos pelos usuários/geradores. 

A tarifa não será m a i s  um 
tributo cobrado pelo município ou 
governo, ela servirá para aumentar a 
eficiência econômica dos serviços de 
manejo de resíduos sólidos nos 
municípios brasileiros.

Segundo o Presidente do Grupo, essa é 
uma mudança que só trará 
benefícios para a população, saúde 
pública e para o meio ambiente. 
“A coleta e tratamento de 
resíduos é um serviço essencial e os 
países da Europa, Ásia e da América do 
Norte já adotaram essa prática há 
muito tempo. 

O setor tem um grande desafio pela 
frente e papel importante para 
facilitar o entendimento da 
sociedade a respeito da importância e 
conscientização dessa 
responsabilidade compartilhada sobre a 
gestão de resíduos.”

Existirão critérios para a cobrança 
que levarão em conta: perfil 
socioeconômico, volume médio de 
geração e localização do usuário. 

Com a cobrança da tarifa haverá um 
estímulo maior à reciclagem, pois o cidadão 
irá buscar formas de reduzir o volume de 
seu descarte de resíduos, 
contribuindo para a 
sustentabilidade nas cidades. 

O QUE MUDA?
Criação de blocos e regionalização: Maior acesso a serviços eficientes e 
sustentável aos municípios menores que passarão a integrar blocos com outras cidades.

Regulação pela Agência Nacional das Águas: Responsável por resolver 
impasses, definir e fiscalizar normas para a prestação desses serviços.

Regulação tarifária: Cobrança de taxa ou tarifa pelos serviços de saneamento 
básico com fiscalização da ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 

E

Coleta de Resíduos Domiciliares  - UVS Loga
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PILAR
SOCIAL

S

Pautado pela Valorização de Pessoas, o Grupo Solví coloca o S em 
prática baseado em duas frentes de atuação: nossos Colaboradores 
e a Sociedade. Esta vertente está baseada nas frentes de atuação: os 
programas de Saúde e Segurança, os programas de Gestão de 
Pessoas e de Treinamento e Desenvolvimento para os colaboradores. 
Com foco na sociedade e comunidades de entorno temos os projetos 
socioambientais do Instituto Solví e o Programa de Parceria Cidadã 
com a Sociedade (PPCS) realizado pelas UVSs. 

Foco Nos Colaboradores

A liderança do Grupo Solví no segmento de gestão ambiental deve-se 
ao alinhamento de seus mais de 13 mil  colaboradores e 2 mil terceiros 
residentes ao MES (Modelo de Empresariamento Solví) e aos 
princípios ESG. Para garantir que esse posicionamento aconteça de 
maneira consolidada, a empresa coloca o cuidado com as pessoas, 
comunidades e meio ambiente como diretriz em todas as suas 
atividades. 

O Grupo não mede esforços quando se trata se Saúde e Segurança. 
Hoje, são estruturados o Programa OPS! Operação, Produtividade e 
Segurança e o Programa Bem Viver que têm foco de promover a 
qualidade de vida, saúde mental e a segurança e integridade física 
de todos os nossos colaboradores, através de ações de 
conscientização e, principalmente, a participação da liderança como 
norteadores na promoção de uma cultura de comportamento 
seguro.

Dentro da valorização de pessoas, o Grupo investe no 
desenvolvimento, aperfeiçoando desempenhos e relações 
interpessoais promovendo a evolução profissional contínua que 
prepara o colaborador para oportunidades dentro do Grupo a partir 
da Academia de Excelência e das Trilhas de Carreira, programas 
promovidos pela Diretoria de Pessoas. 

As Trilhas de Carreira estabelecem trajetórias, demonstrando um 

+10milhões 
de pessoas 
beneficiadas por 
ações sociais

conjunto de percursos profissionais e requisitos necessários para 
que os colaboradores tenham perspectivas de desenvolvimento e de 
ascensão profissional. 

A Academia de Excelência provê programas de desenvolvimento para 
estagiários, corpo técnico, lideranças, bem como inúmeros 
treinamentos em formato EAD que são acessíveis a todos os 
integrantes do time Solví. 

Responsabilidade Socioambiental Na Sociedade

Criado em 2001, o Instituto Solví atua com foco no relacionamento 
com a sociedade, promovendo educação ambiental, projetos de 
incentivo à cultura e ao esporte e trazendo o reconhecimento da 
sociedade como parte de uma de nossas riquezas para o Planeta.

O Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade (PPCS) visa estreitar 
o relacionamento de cada Unidade de Valorização Sustentável (UVS) 
com os públicos de interesse, promovendo ações de relacionamento 
com a comunidade e stakeholders, medindo seu grau de 
reconhecimento e posicionando os negócios como operações que 
geram valor e riquezas econômicas, sociais e ambientais para as 
pessoas e para a sociedade. 

O Grupo entende a importância que tem as práticas socioambientais, 
e mesmo diante da pandemia algumas ações não pararam, com as 
campanhas de solidariedade e os projetos sociais impactando 
positivamente a vida de milhares de famílias. As ações 
socioambientais e projetos sociais são executadas pelas UVSs e 
coordenadas pelo Instituto Solví.

Desse modo, o Grupo e suas UVSs fortalecem o relacionamento e a 
parceria com seus steakeholders, visando a construção de uma 
relação harmoniosa, mitigação de possíveis impactos no entorno 
dos empreendimentos e a manutenção de reputação e imagem 
positiva das empresas. 
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Colaboradores
por região 

Indicadores de T&D - Presencial 

Ação Voluntariados

Ações do PPCS na Prática

Indicadores de T&D - EAD

Indicadores de T&D nas UVSs

Mulheres em Cargo 
de Gestão

0,14%  Centro - Oeste

19,97%%  Nordeste

50,67%%  Sudeste

4,89%%  Sul

1,51%  Norte

8,23%  Peru

8,58%  Bolívia

6,01%  Argentina

28%  do total de 
Mulheres

Mulheres em 
Atividade Após a 
Maternidade

65%  do total de 
mulheres em período 
de gestação

NÚMEROS SOCIAIS 2020

Colaboradores 
com necessidades 
especiais

2,16%  do total 
de colaboradores 
do Grupo

2.091  Certificados emitidos

7.074  Certificados emitidos

55.256  Participações

12.478  Horas de Treinamento

5.571  Horas de Treinamento

231.732  Horas de Treinamento

53.246  Beneficiados pelas ações realizadas

37  UVSs Envolvidas

11  Projetos Sociais Realizados

140  Ações de Educação Ambiental

12.862  Mudas de Plantas Doadas

Investimento Social 

Projetos e Ações Sociais

Parcerias com 
Instituições

Portas Abertas
Visitas às UVSs

Doações,Patrocínio Social
e Voluntariado

Conscientização e Educação
Ambiental

Roda de Diálogo
com a Comunidade

Patrocínio pelas Leis de 
Incentivo Fiscal

Investimento Social Centros 
de Educação Ambiental

R$4.845.752,45

23 Edições concluídas
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2001
Criado o Instituto Suez, que 
levava esse nome por conta da 
empresa que representava. 

Em 2007, passou a se chamar 
Instituto Solví.

2008
1ª edição do Dia do Voluntário. 

2010
Criação do Fundo SOMAR 
de Responsabilidade 
Socioambiental.

2011

1º Lugar na categoria 
Responsabilidade Social entre as 
empresas do setor de serviços 
especializados e inclusão no 
ranking das 500 melhores 
empresas do Brasil, publicada 
pela Isto É Dinheiro

Realizada a 1ª edição do 
Prêmio Solví de Excelência 
em Responsabilidade 
Socioambiental

2014
BATTRE criou o Projeto Design 
Sustentável, com o apoio do 
fundo SOMAR - reaproveitando 
uniformes e empoderando 
mulheres da comunidade local. 

2015
Inova, em parceria com a 
Prefeitura de São Paulo,  

organizou  o programa de 
reinserção de pessoas em 

situação de rua no mercado 
de trabalho

2016
Destaque na dimensão Responsabilidade 

Socioambiental para empresas do setor de 
serviços, no Anuário Época Negócios 360º"

2017
Estruturação do Programa 
de Parceria Cidadã com a 
Sociedade, o nosso PPCS.

2018
Inauguração do Centro 
de Educação Ambiental 
na UVS Guamá - PA

Primeira turma do 
projeto O 
Uirapuru Mirim de 
arte e educação. 

2019
Inauguração do Centro 
de Educação Ambiental, 
em São Carlos, interior 
de São Paulo. 

1a. Edição do Círio Sustentável, 
no Pará, em parceria com 
ONGs, universidades, 
voluntários e associação de 
catadores. 

2020
Inauguração do  Centro de 
Educação Ambiental, em 
Caieiras - SP

2021

Duas décadas promovendo e fomentando
 o empreendedorismo social e o 
desenvolvimento sustentável.

Desde 2001, o Instituto Solví vem fazendo o bem e 
realizando mudanças em prol das comunidades e do meio 
ambiente onde estão inseridas suas UVSs. Sua atuação 
acontece por meio do Programa de Parceria Cidadã com a 
Sociedade – o PPCS, com o desenvolvimento de  iniciativas 
de educação ambiental, incentivo à arte, cultura, esporte 
e qualidade de vida, trabalhando para a preservação do 
meio ambiente. 

Seus projetos estão alinhados aos 17 ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU. Ao 
longo dos seus 20 anos de atuação o Instituto Solví em 
parceria com as Unidades de Valorização Sustentável do 
Grupo Solví beneficiaram mais de 10 milhões de vidas.

Mais informações acesse: www.institutosolvi.com.br

PARABÉNS 
INSTITUTO
SOLVÍ!

S

Já nos segue nas 
redes sociais?



21  Revista S nº38 | Social

2001
Criado o Instituto Suez, que 
levava esse nome por conta da 
empresa que representava. 

Em 2007, passou a se chamar 
Instituto Solví.

2008
1ª edição do Dia do Voluntário. 

2010
Criação do Fundo SOMAR
de Responsabilidade 
Socioambiental.

2011

1º Lugar na categoria 
Responsabilidade Social entre as 
empresas do setor de serviços 
especializados e inclusão no 
ranking das 500 melhores 
empresas do Brasil, publicada 
pela Isto É Dinheiro

Realizada a 1ª edição do 
Prêmio Solví de Excelência 
em Responsabilidade 
Socioambiental

2014
BATTRE criou o Projeto Design 
Sustentável, com o apoio do 
fundo SOMAR - reaproveitando 
uniformes e empoderando 
mulheres da comunidade local. 

2015
Inova, em parceria com a 
Prefeitura de São Paulo,  

organizou  o programa de 
reinserção de pessoas em 

situação de rua no mercado 
de trabalho

2016
Destaque na dimensão Responsabilidade 

Socioambiental para empresas do setor de 
serviços, no Anuário Época Negócios 360º"

2017
Estruturação do Programa 
de Parceria Cidadã com a 
Sociedade, o nosso PPCS.

2018
Inauguração do Centro 
de Educação Ambiental 
na UVS Guamá - PA

Primeira turma do 
projeto O 
Uirapuru Mirim de 
arte e educação. 

2019
Inauguração do Centro 
de Educação Ambiental, 
em São Carlos, interior 
de São Paulo. 

1a. Edição do Círio Sustentável, 
no Pará, em parceria com 
ONGs, universidades, 
voluntários e associação de 
catadores. 

2020
Inauguração do  Centro de 
Educação Ambiental, em 
Caieiras - SP

2021

PARABÉNS
INSTITUTO
SOLVÍ!

S

Através das Lives do Bem, 
da campanha 
#UmGestodeGratidão 
foram entregues mais de 
17.500 cestas básicas pelo 
Brasil.

Mais de 10.000 Cestas 
Básicas distribuidas 

pelo Brasil!

#umgestodegratidao
#ungestodegratitud

Instituto Solví
completa 20 anos!



22  Revista S nº38 | Social

S
DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS: 
UM CAMINHO PRECISO

O Grupo Solví acredita que o investimento no treinamento e 
desenvolvimento dos seus colaboradores é quesito imprescindível 
para a sua sustentabilidade corporativa e um catalisador de 
mudanças importantes para um mundo melhor. Desde 2007, com a 
Academia de Excelência em parceria com a Diretoria de Pessoas, o 
Grupo Solví vem cumprindo esse papel oferecendo treinamentos e 
formações para seus colaboradores, reforçando sua estratégia  ESG. 
Para garantir o atendimento à grande diversidade de seu público, a 
área realiza desde diagnóstico das demandas até a customização de 
programas ou parcerias. Com esse suporte, as unidades têm o 
embasamento necessário para realizar também localmente as ações 
com suas equipes. 

Em parceria com a área de Gestão de Pessoas, suas atividades 
buscam mudanças do comportamento dos colaboradores, visando a 
aquisição de habilidades para as  tarefas do cargo – atendendo aos 
padrões e aumentando a produtividade, aperfeiçoamento de 
desempenhos e das relações interpessoais. Em 2020, foram emitidos 
mais de 13.500 certificados. 

Em 2021, completou-se mais um ciclo de Programas. Tendo foco no 
desenvolvimento de lideranças, os Programas Qualificar e Liderar 
trazem a proposta de melhoria contínua buscando o equilíbrio entre 
si e a equipe, unindo esforços e compartilhando conhecimento para 
superar desafios e identificar talentos. 

OS PROGRAMAS

“O desenvolvimento dos nossos colaboradores 
representa a sustentabilidade e o potencial  
para o crescimento do Grupo Solví. Os 
Programas da Academia de Excelência Solví 
visam acelerar a capacitação e 
desenvolvimento dos nossos talentos, 
tornando aptos a assumirem novos desafios e 
gerar melhores resultados para nossos 
stakeholders.” 

Carlos Balote | Superintendente de Gestão de Pessoas

Na condução dos Programas, são formados grupos de competências 
estratégicas que somam esforços para atender o foco principal:  os 
clientes. Desta forma, seguindo as exigências do mercado, são 
definidos temas para que sejam desenvolvidos projetos que trarão 
ainda mais riquezas. Dentre eles estão:

• NOVO MARCO DO SANEAMENTO
• ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE
• TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
• ECONOMIA CIRCULAR
• EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Diagnóstico, concepção e 
customização de programas e 
parcerias que atendem todo o 
público interno do Grupo.
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NOVOS 
PROGRAMAS 
DE SAÚDE E 
SEGURANÇA
NA SOLVÍ
Iniciativas do Grupo Solví  garantem 
alinhamento ao “S”  (Social) dos 
preceitos ESG.

As ações do Grupo Solví que buscam ambientes seguros e saudáveis 
ganharam reforço no primeiro semestre deste ano com os programas 
Saúde Ocupacional “Bem Viver” e o Gesto Vacinal. Indo além do 
cumprimento da legislação, essas iniciativas atendem à expectativa 
dos acionistas de alcançar um patamar superior em questões de 
saúde no qual a cultura da prevenção e a interdependência (um 
cuidar do outro) devem permear por toda organização.

Gesto vacinal 

O Grupo Solví acredita que o melhor caminho para evitar doenças e 
acidentes é a prevenção. A vacinação é responsável pela erradicação 
de doenças na nossa história como poliomielite, rubéola congênita, 
sarampo, entre tantas outras. São as medidas mais efetivas para a 
prevenção de doenças de forma individual e coletiva. Dessa maneira, 
busca fortalecer ações de Saúde junto às áreas de Recursos Humanos 
e QSMA de todas as empresas do Grupo.

Anualmente, todas as UVSs realizam a campanha Gesto Vacinal de 
acordo com o calendário de vacinação de seus estados para a H1N1. 
Quando há disponibilidade de vacinas para a iniciativa privada, as 
empresas antecipam essa programação. “É importante destacar o 
trabalho educacional que sustenta essa campanha”, ressalta 
Priscilla Lopes, Gerente de RH do Grupo. “Quando a empresa toma 
essa medida, além de cuidar da saúde do seu time, consegue gerar 
uma conscientização sobre a importância da prevenção e das vacinas 
que ecoa para a família dos colaboradores”, reforça.

Vacinômetro Solví COVID-19

Em relação à Covid-19, que depende 100% das iniciativas do 
Ministério da Saúde e seus Estados, a companhia criou um 
vacinômetro que acompanha o ritmo da imunização dos 
colaboradores. 

S

Programa Bem Viver 

Iniciativa multidisciplinar que envolve as áreas de QSMA, o 
Departamento Pessoal, Recursos Humanos e a Atentacor, empresa 
que concentra todos os seguros e convênios do Grupo. O programa se 
utiliza da plataforma Healthlink que integra todas as informações 
de saúde das empresas, como os indicadores de utilização de cada 
uma das operadoras de planos de saúde, a base de dados de saúde 
ocupacional e os mapeamentos dos estilos de vida da população.

O Programa Bem Viver, já está colhendo seus frutos. No mês de 
outubro de 2021 foi inaugurado no corporativo um espaço de 
descompressão, nomeado, pelos colaboradores, de Espaço Bem 
Viver, assim como um bicicletário, com o objetivo da promoção da 
qualidade de vida. Não só isso, foi lançado o Programa de Saúde 
Mental, em parceria com a Vittude, que oferece uma plataforma de 
acesso à profissionais nas áreas de piscologia, a todos os 
colaboradores.

Líderes do Grupo Solví reunidos na inauguração do Espaço Bem Viver - Solví Jaguaré - SP

SELO A2S - AMBIENTE 
SEGURO E SAUDÁVEL
Os cuidados à COVID-19 desdobrados pela iniciativa renderam 
à empresa o selo A2S, instituído pela Fundação Vanzolini para 
certificação de Ambiente Seguro e Saudável, que prioriza 
medidas preventivas e abrange requisitos específicos para a 
prevenção do vírus com protocolos mais rigorosos para 
limpeza e desinfecção.

O Grupo Solví foi o primeiro no Brasil a receber o Selo de 
Ambiente Seguro e Saudável (A2S) no setor ambiental, 
reforçando seu pioneirismo no  segmento e comprometimento 
da empresa com a saúde de seus colaboradores e das 
comunidades locais.
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S

SIPAT
INTEGRADA SOLVÍ 2021
Evento 100% online aconteceu 
simultaneamente em todas as unidades 
do Brasil e internacionais.

Entre os dias 19 e 23 de julho todas as UVSs 
Solví Essencis estiveram reunidos na SIPAT 
2021 realizado de forma online para discutir 
um dos temas mais caros à organização: a 
Segurança. O jingle “Segurança vale ouro” 
(https://vimeo.com/576892082/25e5faf7e3), 
composto pela dupla Juan e Ravena, abriu e 
fechou todas as tardes do evento. A área de 
comunicação responsável pelo evento, 
trabalhou o tema de forma leve, inovadora, 
bem humorada e eficiente. Depois do jingle 
que já é um dos maiores hits Solví, 
diariamente foi apresentado um contato de 
valor com diferentes colaboradores do 
Grupo. Contou também com vídeos curtos 
ao estilo TikTok, nos quais as unidades 
mandaram suas mensagens e dicas de 
segurança e do Programa OPS! de forma 
descontraída e divertida.

Com condução de Mariana Bernardo de 
Moraes Cassola, gerente de QSMA do Grupo, 
o evento contabilizou cerca de 2500 pontos 
de conexão ao longo da semana, a grande 
maioria em salas de treinamento que 
reuniram dezenas de colaboradores. 

Celso Pedroso, CEO da Solví Essencis 
Ambiental, deu prosseguimento à abertura 
comemorando o fato de que durante o mês 
de junho a empresa conseguiu o seu melhor 
índice de taxa de frequência e gravidade de 
acidentes da história da companhia. “Isso 
demonstra que estamos no caminho certo e 
que toda a empresa já assumiu que não há 
uma só área ou função que não tenha igual 
importância para o sucesso do OPS!”, disse. 
O Presidente reforçou também a 
importância da liderança nesse movimento, 
que todos os colaboradores podem 
encontrar e registrar desvios e que esses 
possíveis desvios devem ser tratados como 
oportunidades de aprimoramento. 

O primeiro dia da SIPAT teve como convidado 
especial Luciano Maffia, da Dupont, 
empresa parceira da Solví na aplicação e 
desenvolvimento do Programa OPS!. Desta 
vez, o consultor abordou as ferramentas que 
ajudam a conduzir a empresa ao desejável 
nível de interdependência em questões de 
segurança. Maffia, de maneira muito clara, 
desmistificou o tema mostrando todas as 
ferramentas disponíveis para alcançar a 

S

maturidade de cultura de segurança. “Muito 
mais importante do que apontar desvios 
fazer registros em fichas, é conhecer a sua 
audiência, criar vínculos com as equipes e, 
assim, estabelecer compromissos mútuos 
de comportamentos seguros”, reforçou. 
Eduardo Azzera, Diretor da Regional São 
Paulo, falou sobre o roll out do programa 
OPS! iniciado em dezembro de 2020. 
“Percebemos que estamos no caminho 
correto com a redução dos índices de 
acidentes”, afirmou. 

Pessoas felizes, saudáveis e seguras 
produzem mais

O segundo dia do evento foi dedicado a um 
tema que tem ganhado muito espaço e 
reconhecimento da sua relevância em todos 
os aspectos das nossas vidas: a saúde 
mental. Silvio César Junior, da Essencis 
Minas Gerais falou sobre os impactos da 
pandemia e ações promovidas pela empresa 
a fim de proporcionar melhor qualidade de 
vida às suas equipes. “Fizemos um 
diagnóstico de saúde física e mental de 
nossos colaboradores para que a gente 
pudesse direcionar nossas ações e fazer um 
acompanhamento individualizado”, contou 
Silvio. Dr. Lucas Radel, diretor de Gestão de 
Pessoas da Solví Essencis Ambiental, 
apresentou o Programa Bem Viver - 
Qualidade de Vida e Saúde. “Criamos a nível 
nacional uma ação nos moldes apresentados 
pela Essencis Minas Gerais”, disse o diretor 
parabenizando a iniciativa mineira. “O 
Programa Bem Viver se apoia em cinco 
pilares: ergonomia e prevenção de lesões; 
exames e diagnósticos; saúde mental; 
incentivos e parcerias e gestão de dados”, 
detalhou. “Quem precisar de maiores 
esclarecimentos e detalhes desse Programa, 
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Sdeve procurar o ENC da sua unidade”, 
lembrou o diretor. 

O Programa Bem Viver - Qualidade de Vida e 
Saúde levou ao evento Verônica Esteves, 
psicóloga e parceira do grupo Vittude, para 
uma palestra sobre Como gerenciar o 
estresse e prevenir o esgotamento 
emocional.  “O estresse é uma resposta do 
nosso organismo a estímulos externos, uma 
espécie de defesa”, explicou. Problemas de 
memória, dificuldade de concentração, 
inquietação, pensamento acelerado, 
pessimismo e visão distorcida da realidade 
foram apontados pela especialista como 
sintomas cognitivos do estresse. “Dentre os 
efeitos físicos, estão principalmente 
problemas no sistema gastrointestinal, 
náuseas, dores no peito, perda da libido, 
cansaço permanente, entre outros”, 
detalhou. 

A psicóloga apresentou a importância de 
ações preventivas como alimentação 
saudável, prática de exercícios físicos, 
dedicar um tempo a fazer coisas que trazem 
paz e momentos de contemplação, além de 
reconhecer e agradecer sempre suas 
conquistas. “É primordial conhecer e 
respeitar seus limites físicos e mentais”, 
reforçou. “Somos um ser biológico, 
emocional e social e essas três dimensões 
estão conectadas. Se uma não está bem, as 
outras também não estarão”, 
complementou. “O estado emocional do 
trabalhador tem influência no desempenho 
profissional, interferindo na capacidade de 
concentração e raciocínio, aumentando 
riscos de acidentes”, concordou Heloisa 
Paschoal, da Dupont. 

A saúde continuou em pauta na SIPAT 2021 
com palestras de convidados externos como 
a Maísa Pannuti, psicóloga, falando sobre o 
ato de cuidar. “É muito mais do que só um 
cuidado físico”, afirmou. “Precisamos 
ampliar as nossas perspectivas praticando e 
fortalecendo a empatia”, destacou. O último 
dia do evento teve também a participação 
da Dra. Caroline Cataldo Ferreira, falando 
sobre o tema, históricos, evolução e com 
muito destaque para a importância da 
vacinação contra a Covid-19. “Essa vacinação 
é um ato social”, exclamou. A médica falou 
sobre mitos e verdades sobre as vacinas que 
temos no Brasil e tirou dúvidas do público 
via chat.

Celso Pedroso, presidente da Solví Essencis 
Ambiental, foi o responsável pelo 
encerramento do evento na sexta-feira, dia 
23 de julho. O CEO apresentou os bons 
resultados alcançados pelas iniciativas do 
Programa OPS! desde sua implantação. 
“Temos muito a comemorar e também um 
caminho longo pela frente, mas tudo mostra 
que estamos na trilha certa”, comemorou. 
“Em clima de Olimpíada, tivemos o menor 
índice de acidentes no mês até o dia 22 de 
julho, quando estávamos preparando esse 
material para apresentar a vocês”, contou. 
“Essa queda representa 50% a menos do que 
no mesmo período antes do OPS!, o menor 
índice desde que iniciou a série histórica”, 
informou. “Além disso, completamos 690 
dias sem nenhum acidente fatal em todas as 
empresas do Grupo Solví”, comemorou. 
“Chegar ao topo é difícil, porém permanecer 
nele é o verdadeiro desafio. Mas o Programa 
OPS! Já demonstrou que isso é possível, 
finalizou.
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Equipe Regional Bahia - BA

Equipe UVS Essencis Taboão da Serra - SP

Equipe UVS Essencis Betim - MG

Equipe UVS Koleta - SP
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Essencis Magé - 2000 dias sem acidentes

No Grupo Solví, segurança é uma convicção - Prova disso, são os 
bons resultados que as UVSs têm apresentado neste tema, 
principalmente depois da implementação do Programa OPS! em 
2019. Ao mesmo tempo em que a UVS Essencis Magé (RJ) comemora 
o marco de mais de 2.000 dias com zero acidentes, a UVS Ternium 
– no Rio de Janeiro –, recebeu pelo segundo ano consecutivo o 
prêmio de "Fornecedor Seguro" dessa contratada. As duas 
conquistas foram celebradas em um evento conjunto na UVS 
Essencis Magé – cumprindo todos os protocolos e medidas de 
segurança referentes à COVID-19. Anrafel Vargas, diretor de 
negócios corporativos enfatizou, na abertura do evento, a 
importância da segurança para o crescimento sustentável do 
Grupo Solví, que tem a estratégia de aumentar significativamente 
o número de unidades operacionais e inovar em tecnologias para o 
tratamento e valorização de resíduos. Convidada do dia, a alpinista 
Fernanda Degow, autora do livro "Escalando Gigantes", falou sobre 
grandes desafios alicerçados em um planejamento de segurança 
rígido e eficiente. 

“Para ficar no topo não é possível permitir nenhum deslize, pois 
com apenas um acidente voltaremos à estaca zero” - Carlos Aguilar, 
diretor da Regional RJ.

Programa Fornecedor Seguro da Ternium Brasil

A Ternium criou um projeto que abrange todas as suas unidades, 
nacional (Brasil) e internacional (Argentina, Colombia, México e 
Estados Unidos).

A UVS Essencis RJ participou da 3ª auditoria de Fornecedor seguro, 
primeiro ciclo de 2021, que tem por objetivo auditar as empresas 
terceiras no cumprimento aos quesitos de segurança em todas as 
áreas operacionais. O projeto de Fornecedor Seguro,  cerificou a 
unidade pela segunda vez consecutiva por excelentes resultados 
nas avaliações do sistema de gestão de segurança, que tem como 
alguns dos requisitos:

• Verificação dos índices de frequência de acidentes;
• Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de 
controles;
• Competência, formação e consciência;
• Certificação de equipamentos;

Vale ressaltar que desde o 1º ciclo de 2020, a UVS tem participado 
do Prêmio, o que proporcionou a absorção  do aprendizado nos 

SEGURANÇA 
EM DESTAQUE
Demonstrando o seu compromisso com a segurança 
no dia a dia dos colaboradores e terceiros, a Regional 
Rio se destaca e dá exemplo de comprometimento 
com este valor do Grupo Solví.

resultados obtidos em cada etapa que contribuindo para uma 
melhora significativa.  Com a nova abordagem implementada pelo 
Grupo Solví, a partir do Programa OPS! - Operação, Produtividade e 
Segurança, criou-se uma nova política de segurança, que garante 
ações de melhoria contínua; promoção de recursos financeiros 
necessários; acompanhamento dos resultados e indicadores de 
Saúde e Segurança. Além disso, promove o engajamento das 
lideranças de todos os setores para assegurar que as atividades 
sejam desempenhadas sempre a partir do bem estar e da saúde dos 
colaboradores e de terceiros.

A UVS Essencis RJ alcançou a primeira certificação de fornecedor 
seguro no 2º ciclo de 2020 e agora, a segunda, no primeiro ciclo de 
2021.  A chegada do OPS! e de todos os treinamentos que todas as 
UVSs do Grupo Solví receberam da Duppont fortaleceram o processo 
de desenvolvimento de uma nova cultura de segurança com o valor, 
Operar Seguro. 

Pelo segundo ano consecutivo, a UVS recebe o prêmio do Programa 
Fornecedor Seguro da Ternium Brasil com grande satisfação. Como 
uma empresa ESG, a “Segurança” faz parte do compromisso social 
com os colaboradores e parceiros do Grupo Solví e esse retorno é 
muito significativo. 

Esse reconhecimento valida a certeza de que se está no caminho 
certo. O bom resultado é fruto do esforço conjunto de colaboradores 
e parceiros na sua implementação e consolidação, elevando 
indicadores de segurança a um patamar internacional.  
 

Vista aérea da UVS Essencis Ternium - RJ

Premiação de primeiro lugar no Programa Fornecedor Seguro da empres Ternium - RJ
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#umgestodegratidao
#ungestodegratitud

CAMPANHAS
SOLIDÁRIAS

Campanha deu continuidade à campanha Um Gesto 
de Gratidão de 2020 e juntas beneficiaram mais de 
100.000 pessoas.

A corrente do bem criada pelo Grupo Solví no início do período de 
isolamento social, decorrente da pandemia de covid-19 no ano 
passado, ganhou continuidade este ano. A empresa lançou a 
campanha #Valeu! para agradecer e valorizar os colaboradores de 
todas as suas UVSs pelo esforço para não precisar interromper 
seus serviços essenciais às cidades durante todo esse período. 
“Essas ações estão alinhadas aos critérios ESG - meio ambiente, 
social e governança - nos quais se baseiam todas as nossas 
atividades

”
. Explica Celso Pedroso, presidente da empresa.

Desta vez o engajamento do público contou com as redes sociais  
do Grupo Solví (Instagram @InstitutoSolvi, Facebook @
UmGestoDeGratidão, LinkedIn Solví Soluções para a Vida e 
podcast Circulando Ideias no Spotifay e SoundClound), das UVSs 
e doações através de uma plataforma de arrecadação on line. 

A cada cesta doada, o Instituto Solví, doou outra, em 
comemoração aos seus 20 anos de existência. A iniciativa 
conseguiu mais de 10 mil cestas básicas, que somadas às mais de 
17 mil entregues em 2020 pelo movimento “Um Gesto de 
Gratidão”, beneficiou cerca de 100 .000 pessoas. Foram 9 estados, 
42 cidades de mais 60 comunidades atendidas por essas 
campanhas.

+27.000
Cestas básicas doadas durante a 
pandemia nas campanhas 
#UmGestodeGratidão e #Valeu

UVS Essencis Curitiba - PR

UVS Loga - SP

UVS Essencis Magé - RJ
UVS Innova Peru - PE

UVS Sotero e UVS Águas Claras - BA

UVS Essencis MG - MG

UVS Essencis Capela de Santana -RSUVS Essencis Caieiras - SP

S
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INAUGURAÇÃO
MIRANTE DO CRISTO

No dia 23 de outubro, a UVS Solví Essencis Ambiental, Caieras, em 
parceria com a Prefeitura do Município entregou o Projeto de 
Revitalização do Mirante do Cristo. 

A revitalização conta com playground, banheiros, pista de skate e 
acessibilidade aos visitantes com dificuldades de locomoção. Em 
depoimento, o prefeito de Caieiras, Gilmar Lagoinha ressaltou a 
importância dessa parceria com a Solví Essencis Ambiental e 
agradeceu os envolvidos nesse projeto tão importante para o 
município. “Essas parcerias com empresas como a Solví são 
extremamente importantes e quem ganha com isso é a população. 
Esse espaço é dos moradores”, comenta o prefeito. 

Ciro Gouveia, diretor da UVS Solví Essencis Ambiental, em seu 
depoimento na ocasião agradeceu a Prefeitura de Caieiras pela 
parceria e principalmente à equipe da Essencis que executou 
perfeitamente esse projeto durante a pandemia. “Quero agradecer a 
todos da Essencis que fizeram com carinho e dedicação essa obra no 
meio da pandemia, com todos os desafios que enfrentamos nesse 
processo como um todo. Fico muito feliz com a conclusão e entrega 
dessa obra com profissionalismo e à altura da nossa empresa”, 
comenta o executivo. 

O Secretário de Esportes de Caieiras, Weriston Baldini, revelou que a 
pista de skate não será somente para o lazer dos moradores locais, 

mas também para aulas regulares de skate, outra parceria da 
prefeitura com a UVS. 

Ao final da cerimônia, foram soltos balões azul e branco em 
homenagem a todos os caieirenses que perderam suas vidas para a 
Covid-19. 

Além da cerimônia, o evento contou com um campeonato de skate 
street organizado em parceria com a empresa R2 skate park, que 
reuniu atletas da cidade de Caieiras, região e muitos nomes 
conhecidos na modalidade, participaram da ação 40 atletas do 
masculino e 20 atletas do feminino. O campeonato seguiu no 
formato jam session ordenada e ao final foram premiados os três 
primeiros lugares com um valor em dinheiro, troféu e equipamentos 
de skate. 

O Mirante também tem um lindo grafite, feito pelo Artista 
Alessandro dos Santos, mais conhecido como BOX que faz parte do 
Canto da Arte, localizado no Bairro do Jaguarpe, São Paulo, parceiro 
do Grupo Solví.

Sobre o Mirante

Inaugurado em abril de 1982, o Mirante do Cristo é o ponto mais alto 
do município e está aberto a visitações todos os dias das 8h às 18h. 

Ponto turístico do munícipio de Caieiras, o Mirante 
do Cristo foi revitalizado, e ganhou uma pista de 
skate profissional e estrutura para visitação.

S

Vista aérea do Mirante do Cristo e muro restaurados pela UVS Essencis Caieiras

Programa de Parceria Cidadã 
com a Sociedade
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A ARTE
TRANSFORMA
Parceria do Grupo Solví com o Canto 
da Arte, o artista Box trouxe alegria, 
cores e inspirações para os muros 
do Grupo e das cidades. 

Em seu aniversário de 467 anos, a cidade de 
São Paulo ganhou de presente do Grupo 
Solví um mural de grafite  com 480 m² - dos 
quais 120m somente de extensão. A obra fica 
na Marginal Pinheiros, altura da ponte do 
Jaguaré, Zona Oeste, e delimita a sede da 
empresa em São Paulo. Um dos maiores 
grafites da cidade, que tem a assinatura de 
Alessandro Rodrigues dos Santos, mais 
conhecido como Box. O grafiteiro é parceiro 
do Grupo Solví em diversos projetos no 
Canto da Arte, espaço que oferece atividades 
artísticas e esportivas para mais de 300 
moradores da comunidade do entorno das 
instalações da sede do Grupo. 

O artista contou como acontece essa 
parceria com a empresa sobre o seu processo 
de criação. “Esse apoio é muito valioso tanto 

porque dá espaço para eu mostrar a minha 
arte, como proporciona a transformação 
da vida dos jovens que frequentam o 
Canto da Arte”, disse. Por causa da 
pandemia, tive apenas ajuda da Aline, 
minha esposa, para realizar esse grafite”, 
contou o artista que costuma dividir os 
muros com jovens que frequentam o 
Canto da Arte. “Em pleno verão escaldante 
e chuvoso da cidade de São Paulo, levamos 
um mês e meio para concluí-lo”, ressaltou. 
“Como o espaço era grande, conseguimos 
trabalhar bem a fauna, flora, meio 
ambiente e, ainda, fazer uma homenagem 
à artista plástica Mirthes Bernardes, 
criadora das formas geométricas que 
cobrem as calçadas da Avenida Paulista, 
famosas no mundo inteiro”, detalhou Box.

O Grupo Solví apoia projetos do artista 
desde 2017 no Canto da Arte, onde o Box 
oferece oficinas de grafites com jovens da 
comunidade do entorno das instalações 
da empresa. Ele já levou seus traços e 
cores também para as UVSs São Carlos 

S

Ambiental (SP) e Marituba (PA), Caieiras (SP) 
e no Jaguaré (SP) onde dividiu os pincéis com 
os moradores em situação de vulnerabilidade 
social das comunidades. Na cidade paraense, 
a academia Dago Fight também recebeu um 
grafite por meio dessa parceria.

Parte do muro do bicicletário no Corporativo Solví Jaguaré - SP

Arte concluída no muro do Mirante do Cristo restaurado pela UVS 
Essencis Caieiras - SP

Programa de Parceria Cidadã 
com a Sociedade
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Com o ompromisso em proteger o meio ambiente como um de seus 
pilares, o Grupo Solví, foi patrocinador nacional da 4ª edição do Dia 
Mundial da Limpeza, que ocorreu no dia 18 de setembro. A data 
marca o movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas 
com o objetivo de trabalhar juntos pelo Planeta.

No país, a ação é conduzida pelo Instituto Limpa Brasil, e esta edição 
trouxe o tema #eucuidodomeuquadrado. Cumprindo todos os 
protocolos necessários para evitar aglomerações, a ação envolveu os 
voluntários em atividades de limpeza mental, solidária, digital e 
ambiental; realização de lives e criação de pontos de coleta, evitando 
grandes mutirões.

A campanha teve início em 2018 e ocorre anualmente. As ações 
anteriores contaram com a colaboração de mais de 50 milhões de 
pessoas ao redor do mundo, que promoveram limpeza de rios, 
comunidades e cidades e coletaram mais de 280 toneladas de lixo.

Além do patrocínio, o Instituto Solví, braço de Responsabilidade 
Socioambiental do Grupo Solví, incentiva e coordena a mobilização 
dos colaboradores de todas as unidades dentro e fora do Brasil, 
fortalecendo seu compromisso com a sociedade.

Em mais uma edição do Dia Mundial da 
Limpeza, o Grupo Solví esteve presente 
trazendo diversas atividades de limpeza 
entre seus colaboradores e famíliares de 
forma voluntária.

Nesta edição, diversas localidades como Regional São Paulo, 
Regional Bahia e Bolívia mobilizaram-se para promover ações locais 
de plantio; pintura e revitalização de pontos viciados de suas áreas 
de atuação; limpeza de praias; consciencização sobre reciclagem e 
descarte correto de resíduos. Os colaboradores vestiram a camisa em 
suas residências e colocaram a mão na massa com seus familiares e 
amigos. 

Todos os voluntários ganharam um certificado de participação, 
assim como enviaram e participaram ativamente em suas redes 
sociais marcando os perfis do @institutosolvi e @solvioficial. As 
fotos e vídeos enviados estão nos destaques para que todos vejam e 
se inspirem para a 5º edição.

S

Mutirão de limpeza promovido pela UVS 
Sotero - BA

Stand de conscientização sobre descarte correto de Resíduos - UVS Loga - SP

Revitalização de um ponto viciado promovido pela UVS Vega Bolívia - BO
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A Guamá Tratamento de Resíduos, no Pará, se destaca pelo incentivo dedicado ao 
cenário do esporte em Marituba, cidade onde se encontra a empresa. Dentre os 
talentos que contam com a parceria da UVS, está Bruna Lima, paratleta da Seleção 
Brasileira de Vôlei Sentado, que representou o país na Paralimpíada de Tóquio, no 
Japão, em agosto de 2021. Para a paratleta, esse apoio é fundamental para o seu 
desempenho nas quadras. “Espero que essa parceria se prolongue por muito tempo e 
que possamos trazer muitas medalhas e títulos para o estado do Pará”, relata Bruna, 
que entra na quadra em Tóquio com a seleção brasileira no próximo dia 27.  

“A empresa acredita no potencial e apoia talentos como a Bruna, que superou muitos 
desafios para despontar em uma paralimpíada e hoje é orgulho para o esporte 
brasileiro e para Marituba”, declara Reginaldo Bezerra, diretor da Guamá Tratamento 
de Resíduos.

Desde 2018, o Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade (PPCS), contribui com a 
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 que iniciaram suas carreiras 
nesta associação, como Francielle Jamily Gregório Santos, campeã de boxe olímpico e 
atual integrante da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, e Michel Douglas Trindade 
Carneiro.

A trajetória de superação de Bruna começou quando ela estava no ensino médio, 
sofreu um acidente e precisou amputar a perna. E foi no esporte que ela encontrou a 
maneira de vencer esse desafio que a vida lhe impôs. “No começo foi muito difícil 
superar as sequelas deixadas pelo acidente, mas consegui me reencontrar. Todos os 
dias tenho o apoio da minha filha, o que me motiva ainda mais”, declara. 

UVS GUAMÁ APOIA: 

ATLETA 
PARALÍMPICA
Com o apoio da UVS, paratleta 
de Marituba foi para o Japão em 
busca de medalhas para o Brasil.
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PILAR 
GOVERNANÇA

O Grupo Solví respira e exala integridade há mais de 
vinte anos, quando formatou o seu Código de Ética, 
depois revisado e renomeado como Código de 
Conduta em 2004. Desde então, a evolução e 
protagonismo da empresa nesse pilar faz de seu 
modelo de Governança uma referência no setor e 
inspiração para que seus colaboradores levem esse 
valor para suas casas, familiares e comunidades. A 
integridade é celebrada diariamente em todas as 
unidades da companhia e é o fio condutor da 
Academia de Excelência na formação de seus líderes, 
garantindo a consolidação e maturidade do Programa 
de Integridade Sustentável (PIS), aplicado 
unanimemente em todas as suas UVSs.

Uma Governança forte e bem estruturada é o que 
garante ao Grupo Solví o engajamento de todas as 
ações da empresa no compromisso de fortalecer as 
melhores práticas ESG (Meio Ambiente, Social e 
Governança). 

Com o PIS - Programa de Integridade Sustentável, 
como uma das bases desse modelo, o Grupo assegura 
o controle de risco e Compliance atuando 
transversalmente nos escopos social, ambiental e 
econômico.

O Comitê de Ética e Conduta, instituído pelo Grupo, 
tem a função de agente consultivo na esfera do seu 
Conselho de Administração. Os membros mantêm 
aceso o debate sobre o tema, discutem e dão 
seguimento a propostas e soluções para questões 
formalmente apresentadas. A esta área cabe a 
estruturação do Código de Ética, ferramenta 
estratégica da empresa para o fortalecimento das 
suas diretrizes, normas, cultura, fomento à 
diversidade e respeito ao meio ambiente.



G

09 Edições concluídas

5.762
92.598

Participações
de Terceiros

Participações
de Colaboradores

SEMANA DE INTEGRIDADE 
E SUSTENTABILIDADE
A Semana de Integridade e Sustentabilidade do Grupo Solví é um evento que ocorre duas vezes ao ano, com o 
objetivo de fortalecer o conhecimento de todos os colaboradores das Unidades de Valorização Sustentável da 
organização e suas partes interessadas sobre o Programa de Integridade do Grupo e sobre o cenário de 
Compliance no Brasil e no Mundo, trazendo questões relevantes para a o exercício das funções de todos no que 
se refere à atuação íntegra e em conformidade.

10 UVSs certificadas
pela ISO 37001
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GOVERNANÇA 
EM PAUTA

O Compliance atua diretamente no 
fortalecimento do pilar “G”, do ESG 
(Ambiental, Social e Governança). Nesta 
esfera, a o Grupo Solví tem cumprido de 
forma satisfatória o plano de adequação 
dos requisitos exigidos pela Lei de 
Privacidade de Dados. Além do conteúdo 
disponível aos colaboradores por meio da 
TV+ e Rádio+ Solví nas UVSs, uma newsletter 
quinzenal leva conhecimento com artigos e 
informações sobre situações de riscos de 
desvios de conduta e o reforço das políticas 
de integridade.  

A estrutura de governança, de processos e 
sistema corporativos estão em 
conformidade com as melhores práticas de 
segurança e privacidade de dados. “A Solví 
realizou um intenso esforço de se adequar 
às regras impostas pela LGPD”, conta Carlos 
Fernando Barros Ferreira, Gerente de 
Tecnologia da Informação. “Primeiro foi 
montado uma comissão de Segurança da 
Informação e Privacidade de Dados que 
capitaneou as atividades. Com a ajuda de 
uma consultoria especializada foi realizado 
um levantamento que percorreu tanto a 
Matriz quanto as nossas unidades no que 
tange a processos, Sistemas, Dados pessoais 
dos clientes e dos fornecedores.”, 
complementa. 

Em 2021, a Solví Essencis colocou em prática 
um plano ambicioso de certificação da ISO 
37001 – Sistema de Gestão Antissuborno 
que busca atingir a marca de 88% dos 
negócios certificados por um sistema 
internacional de combate ao suborno. 
Atualmente, o Grupo está  dando o suporte 
para que  UVS’s como CRVR, Battre, 
Termoverde Salvador, Sotero, SBA, Guamá, 
GRI, Essencis Caieiras façam a análise de 
requisitos da norma, plano de ação de 
melhorias  e avaliação do organismos 
certificador..

Fortalecimento da área no 
Grupo Solví garante alto 
padrão de serviços e fiel 
cumprimento de normas e 
regras.

G
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CERTIFICAÇÕES 
DO GRUPO SOLVÍ
O Grupo Solví, por meio do Sistema de 
Gestão Integrada (SGI), garante os mais 
altos padrões de qualidade em um processo 
contínuo de aperfeiçoamento de seus 
profissionais em suas diversas operações. 
Também assegura a qualidade de seus 
serviços por meio de certificações obtidas 
junto às principais instituições do setor. O 
Grupo dispõe de mecanismos para garantir 
que suas operações e unidades estejam em 
total conformidade com a legislação e 
demais requisitos aplicáveis. 

Segundo Vinícius Ferreira do QSMA 
Corporativo, uma empresa candidata à 
certificação precisa primeiramente se 
estruturar, obter recursos financeiros e 
seguir com os atendimentos de cada item 

da norma em questão. “A partir desse 
momento, os procedimentos internos 
precisam ser elaborados conforme os 
requisitos normativos, legais e da 
instituição, que devem ser seguidos à risca”, 
explica” 

A atualização das normas em 2015 trouxe 
para o centro do sistema de gestão uma 
peça importante na certificação - a 
Liderança. “Seu engajamento propicia que 
todos os níveis da organização estejam 
alinhados e tenham o devido apoio”, 
complementa.

Com a implementação do Programa OPS! 
em 2020, as diretrizes corporativas foram 
revisadas fortalecendo as questões de 

Saúde e Segurança  Ocupacional. “Dessa 
forma, as informações integrantes da ISO 
45001 já foram sedimentadas nesses 
procedimentos e as nossas UVS atendem os 
requisitos de uma forma natural”, afirma.

O ciclo de certificação tem 3 anos: 
certificação no primeiro ano e auditoria de 
manutenção no segundo e terceiro. A 
empresa deve fazer auditorias internas 
para identificar fragilidades e ajustes. 
“Além das auditorias, é necessário realizar 
reuniões de análise crítica, onde os 
problemas levantados são discutidos com a 
alta direção e consequentemente são 
deliberadas novas estratégias”, conclui 
Vinícius.

G
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PAPEL DA
SMARTIE 
NA INOVAÇÃO ABERTA

O Programa atua em todos os 
pilares do segmento e fortalece 
estratégia ESG da empresa.

Em maio de 2020, o Grupo Solví deu um grande passo na evolução do 
valor Inovação com a criação da SMARTie, primeiro programa de 
Corporate Venture voltado exclusivamente para o meio ambiente no 
Brasil. O fomento à inovação, que já era uma prática interna 
consolidada no Grupo, expandiu seus horizontes com soluções 
tecnológicas externas de “cleantechs” que visam agregar valor 
sustentável para os negócios da organização e, mais uma vez, trazer o 
protagonismo da Solví Essencis para o setor ambiental.

O programa estabelece conexão com instituições que também 
fomentam a inovação aberta, como Hubs, aceleradoras, incubadoras, 
universidades, empresas, etc. A SMARTie busca atuar em todos os 
pilares da inovação aberta - por este ser o seu objetivo - além de 
fortalecer o ecossistema de inovação verde no qual a Solví está 
inserida.

Essa iniciativa é mais uma ferramenta para solidificar a 
estratégia ESG no DNA da empresa. Como atuamos no setor do meio 
ambiente, estamos sempre conectados com startups, entidades, 
universidades e outras corporações que têm um impacto 
ambiental. Trabalhamos, ainda, em conjunto com o Instituto Solví, 
o que nos conecta à sociedade, e abordamos também projetos
na área de Governança que tragam cada vez mais transparência aos 
processos da empresa, de acordo com as regras de Compliance que o 
Grupo já tem.

Em 2021, os desafios lançados pela SMARTie atraíram 946 
startups, que passaram por avaliações, das quais 25 chegaram à 
última das 5 fases do programa. A edição do ano passado 
rendeu 9 Provas de Conceito. 

Ecossistema fortalecido

O Grupo Solví acredita que a inovação aberta é uma 
tendência consolidada. As dificuldades de quando a 
gente trabalha sozinho são superadas quando estamos 
ao lado de outros atores, desta forma, o ecossistema como 
um todo ganha nesse processo. Compartilhamos 
conhecimentos absorvidos nos nossos processos, antecipamos 
problemas e todos se fortalecem com um processo de 
inovação muito mais rápido.

Este ano, a SMARTie ampliou seu leque de iniciativas. Além 
dos dois desafios anuais – o primeiro de janeiro a junho e o 
segundo, de julho a novembro – lança as SMARTie Sessions. 
Nessa agenda, depois de identificar dores e necessidades das 
UVSs, o programa sai em busca de soluções no universo das 
startups. Fazemos um funil que culmina com provas de 
conceito e eventual contratação de uma startup para 
resolver aqueles problemas. Nosso projeto é lançar quatro 
edições anuais das SMARTie Sessions.

Além disso, a SMARTie e a Academia de Excelência, apoiaram 
a área de Inovação e Eficiência Operacional, no lançamento 
do projeto “Trilha de Inovação”, em maio deste ano. Essa 
capacitação é voltada para a média e alta liderança e já recebeu 
cerca de 500 inscrições. "Nosso objetivo é formar equipes 
especializadas com capacidade de trabalhar com o erro dentro 
da inovação”, explica Fabiano do Vale Sousa, Superintendente 
Técnico da Solví. “Esse é um passo importante da empresa, e na 
formação e consolidação de uma cultura de inovação”, 
complementa. O programa dessa trilha aborda os temas: Papel 
da Liderança; Métrica; Metodologia e ferramenta e Impacto da 
Inovação na empresa.
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Confira como a atuação e 
projetos do Grupo ganhou 
destaque nos principais veículos 
da imprensa brasileira.

SOLVÍ NA
MÍDIA

ESTADÃO - LOGÍSTICA REVERSA
O Caderno “Mobilidade” do jornal Estadão do dia 16 de fevereiro trouxe uma matéria sobre logística O Caderno “Mobilidade” do jornal Estadão do dia 16 de fevereiro trouxe uma matéria sobre logística 
reversa com a participação de Ariane Mayer, gerente de Sustentabilidade e Economia Circular do Grupo reversa com a participação de Ariane Mayer, gerente de Sustentabilidade e Economia Circular do Grupo 
Solví. O texto abordou as possibilidades de reciclagem de baterias de automóveis elétricos. “Além de Solví. O texto abordou as possibilidades de reciclagem de baterias de automóveis elétricos. “Além de 
evitar impactos ambientais, isso fechará o ciclo de sua utilização e promoverá a economia circular”, evitar impactos ambientais, isso fechará o ciclo de sua utilização e promoverá a economia circular”, 
disse Mayer na reportagem. Leia mais: disse Mayer na reportagem. Leia mais: 

LÍDER S.A. - SBT
No dia 2 de janeiro deste ano, o CEO da Solví Essencis, Celso Pedroso foi o convidado do programa 
Líderes SA, da SBT, em que Ricardo Quarenghi aborda temas atuais, mercado, perspectivas, conceitos 
tradicionais e inovações. Durante o encontro, o CEO falou sobre as tecnologias, logística e inovações das 
operações do Grupo e destacou também a importância do novo marco de saneamento para criar 
condições para a criação do maior projeto do mundo de investimentos nesse segmento.

CATRACA LIVRE E MSN - MURAL BOX
O site Catraca Livres destacou o grafite dos muros da Solví na 
Marginal Pinheiros de autoria de Alessandro Rodrigues dos 
Santos, mais conhecido como Box. A obra, que tem mais de 120 
m² de extensão, foi uma iniciativa do Instituto Solví em parceria 
com o Canto da Arte, espaço cultural para jovens da região pelo 
artista e sua esposa Aline Soto. A obra que traz a fauna e flora 
brasileira em alusão ao meio ambiente, com figuras geométricas 
e homenagens à cidade aniversariante também foi destaque do 
portal MSN.

PORTAL UOL - MAIOR USINA DE BENEFICIAMENTO DO NORDESTE
No dia 23 de maio, o Portal Uol trouxe em destaque a UVS Águas Claras Ambiental e sua Usina de No dia 23 de maio, o Portal Uol trouxe em destaque a UVS Águas Claras Ambiental e sua Usina de 
Beneficiamento de Resíduos. A maior do Norte-Nordeste, atua com eficiência neste tipo de reciclagem Beneficiamento de Resíduos. A maior do Norte-Nordeste, atua com eficiência neste tipo de reciclagem 
e produz a partir desses entulhos cinco tipos de reciclados – matacão, brita dos tipos 4, 3, 2 e pó de brita.e produz a partir desses entulhos cinco tipos de reciclados – matacão, brita dos tipos 4, 3, 2 e pó de brita.

G

PODCAST - WASTE EXPO BRASIL 2021
Neste #17 episódio especial sobre a Feira Waste Expo Brasil 2021, que marcou 
o retorno dos eventos presenciais para o setor de resíduos. A feira aconteceu 
no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo, de 26 a 28 de 
outubro. Circulando Idéias na Waste Expo Brasil 2021.



DICAS DE

SUS
TEN
TABI
LIDA
DE

Mobilidade
Vá a pé sempre 
que possível 

Transporte 
público 

Bicicleta 

Consumo
Responsável
Economia circular

Eficiência Energética 

Economia de água 
e alimentos
 

Alimentação
Compre Alimentos 
Ecológicos

Frutas e Verduras 
da Estação

Compre de Produtores
Locais 

Consuma menos carne

Compre Somente o 
que for Consumir

Conscientização 
e Educação 
Ambiental

Compartilhe

Divulgue 
Conhecimento, 
Ideias e Boas Práticas 
Sustentáveis Sempre
que Puder

Recicle e Ensine
 a Reciclar 

Repense e Ensine 
a Repensar  

Resíduos 

Pense na Durabilidade 
dos Produtos que
Consome 

Sua Embalagem
é Reciclável?  Não? 

Você Precisa Mesmo 
Daquilo? 

Design
Sustentável

Comece a Pensar em 
um Design Ecológico:

Calçados, Roupas, 
Escova de Dente, 
Mobiliário, etc.
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