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A sustentabilidade é, para nós da Essencis, uma 

competência fundamental, impressa em nossos 

valores, em nosso plano estratégico, condutora de 

todas as nossas atividades, relacionamentos e ne-

gócios. 

Hoje, presente em oito estados de quatro regiões 

do país, a Essencis atua com confiança no envol-

vimento de colaboradores, fornecedores, clientes, 

parceiros e comunidades, de maneira a promover 

a sustentabilidade.

Desde 2011, a Essencis mobiliza suas lideranças e 

competências para a implementação da nossa Po-

lítica de Sustentabilidade, abrangendo seis frentes 

de atuação: Inovação, Responsabilidade Socioam-

biental, Gestão Ambiental, Excelência, Comunica-

ção e Gestão da Marca. Com isso, a Essencis visa 

garantir o equilíbrio econômico, social e ambiental, 

em conexão estreita com os valores e a missão da 

empresa.
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O ano de 2013 foi de grandes conquistas: entra-

mos no ranking das 150 Melhores Empresas para 

Você Trabalhar, da Revista Você S/A, e conquista-

mos os prêmios regionais de qualidade nos esta-

dos do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 

Paulo, como reconhecimento por nosso empenho 

por resultados consistentes, como o aumento da 

produtividade e da competitividade. 

Apesar de nosso zelo e constante treinamento em 

técnicas de segurança, este ano foi registrado um 

incêndio em nossa unidade de Taboão da Serra. 

Mesmo sendo um evento de grande porte, não ti-

vemos vítimas, as consequências foram pequenas 

e, em quatro meses, a unidade já estava operando.  

Nos próximos dois anos, fortaleceremos o foco a 

este tema, por meio do envolvimento das lideran-

ças e melhoria nos processos, a fim de minimizar 

os riscos iminentes em nossas operações.

Olhando adiante, a Essencis continuará centrada 

no seu propósito de oferecer soluções ambientais 

integradas de valorização energética, reaproveita-

mento e tratamento de resíduos industriais, solu-

ções de óleo e gás, logística reversa e engenharia, 

nos ramos de água, solo e ar, a fim de atender as 

necessidades de uma economia mais sustentável e 

trazer ganhos para as partes interessadas e para o 

planeta.  

Nas próximas páginas, você conhecerá as ações e 

projetos em implantação pela equipe da Essencis, 

em 2013. E como pretendemos reafirmar nosso 

compromisso com a sustentabilidade em 2014.

Carlos Fernandes
Presidente   
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Perfil
organizacional
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Com mais de 12 anos de experiência, a Essen-
cis é uma das principais empresas especializa-
das em soluções ambientais integradas de va-
lorização de resíduos industriais do Brasil, que 
contemplam: reaproveitamento; tratamento e 
destinação; e valorização energética.
Através da oferta de serviços na gestão de áreas 
contaminadas, controle de emissões atmosféri-
cas e água, disponibilizamos soluções nas ativi-
dades de Água, Solo e Ar, implantando projetos 
personalizados para a indústria. 
Fechando o ciclo completo da sustentabilida-
de, a Essencis também possui a tecnologia da 
Logística Reversa, que permite recuperar ma-
térias-primas e materiais de diversos setores e 
devolvê-los à cadeia produtiva.
Também atendemos especificamente o segmen-
to de Óleo e Gás, por meio de nossas unidades 
de engenharia consultiva, oferecendo serviços 
aos segmentos petroquímico, exploração e pro-
dução on-shore e off-shore, distribuição, trans-
porte e refino. 
Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sóli-
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dos (PNRS), a Essencis procura oferecer solu-
ções ambientais inovadoras, sempre com foco 
na necessidade do cliente.
 

Missão
Fornecer soluções inovadoras de Multitecnologia 
em Gestão Ambiental para clientes comprometidos 
em promover uma política de desenvolvimento 
sustentável.

Visão
Ser reconhecida como líder na indústria ambiental 
brasileira pelo desenvolvimento de soluções 
inovadoras em toda a cadeia produtiva de seus 
clientes.

Valores
  • Credibilidade e segurança
  • Ética e sustentabilidade
  • Excelência operacional e foco no resultado
  • Desenvolvimento de pessoas
  • Empreendedorismo e inovação
  • Comprometimento com o cliente
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Política de Sustentabilidade

A Essencis conta com uma Política de Sustenta-
bilidade que contempla o compromisso com a 
prevenção de impactos ambientais potenciais e 
efetivos em suas atividades, produtos e serviços.
A empresa se compromete a criar as condições
necessárias para o cumprimento integral des-
ta Política.
Revisada em agosto de 2013, a Política de
Sustentabilidade está disponível para todos os
profissionais e stakeholders nos canais de comu-
nicação da Empresa.

Compromissos da 
Essencis com a 
Sustentabilidade 
e seus Stakeholders
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Ética
Somos responsáveis por todas as nossas ações e buscamos dar transparência a elas. 
Seguimos a legislação aplicável e outros requisitos ao nosso negócio.

Acionistas
Perenizar o negócio e otimizar o retorno dos investimentos, buscando a liderança 
em nosso setor, com alta rentabilidade, marca valorizada e prevenindo riscos 
empresariais.

Clientes
Atuamos de forma inovadora em soluções ambientais que gerem valor ao negócio 
do cliente, buscando a sua plena satisfação. 

Colaboradores
Promovemos um ambiente de trabalho íntegro, o desenvolvimento contínuo,  a 
disseminação da cultura de sustentabilidade, a prevenção a acidentes e doenças 
ocupacionais, e a valorização da diversidade.

Sociedade
Desenvolvemos a sociedade, valorizando e apoiando as comunidades onde estamos 
inseridos, através da promoção da responsabilidade socioambiental e do respeito às 
diferenças entre culturas, ideias e estilos de vida.

Fornecedores
Buscamos elevar os seus padrões de sustentabilidade, contribuindo para o seu 
desenvolvimento empresarial, alinhados aos nossos princípios e valores.

Inovação
Promovemos um ambiente propício  para a inovação, motivando e capacitando 
nossos colaboradores para criar soluções alinhadas à estratégia do negócio.

Excelência da Gestão
Buscamos a excelência e a melhoria contínua em todos os nossos processos, 
através do modelo de excelência da gestão, sistema de gestão integrado, pautados 
nos princípios de governança corporativa, para alcançar o desempenho de classe 
mundial. 

Meio Ambiente
Reconhecemos e prevenimos os potenciais impactos ao meio ambiente decorrentes 
dos aspectos de nossas atividades, produtos e serviços.



Contamos com cinco famílias de negócios, que 
oferecem aos nossos clientes soluções ambientais 
de portfólio e soluções customizadas.

A ESSENCIS é líder no 
mercado brasileiro de 
soluções ambientais 
para a indústria e, 
há mais de 10 anos, 
promove a valorização 
ambiental de forma 
sustentável, segura e 
inovadora.
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A unidade de negócio de Recuperação e Valo-
rização tem foco principal na extração de valor 
dos resíduos, seja pela reutilização de materiais e 
matérias-primas ou por seu uso como fonte gera-
dora de energia. 
Neste contexto, a Essencis deu um grande passo 
em direção às práticas sustentáveis como resul-
tado de seu Planejamento Estratégico, em 2007, 
quando reescreveu sua missão e passou a investir 
e incorporar inúmeras inovações ao seu portfólio 
de serviços. 

Unidade de Recuperação de  
Metais de Resíduos Industriais
Implantada em 2011, esta tecnologia consiste  
em um processo físico-químico que recupera os
metais pesados presentes nos resíduos industriais 
de empresas do ramo de galvanoplastia, meta-
lurgia, siderurgia, petroquímica, entre outras que 
hoje destinam seus resíduos a aterros de classe I.
Entre os metais recuperados e destinados a comer-
cialização, destacam-se cobre, níquel, cobalto, mo-
libdênio, cromo, ferro, zinco e alumínio, que retor-
nam à cadeia produtiva como matéria-prima para 
outros processos industriais.
Esse processo causa a diminuição expressiva da con-
taminação dos resíduos gerados, permitindo que 
se transformem até em resíduos classe II (não-pe-
rigosos). Consequentemente, reduz a extração de 
metais em minas e a destinação de resíduos para 
aterros, o que, em última análise, contribui para a 
preservação ambiental.
Localizada em Caieiras, na região metropolitana 
de São Paulo, a unidade tem mais de dois mil me-
tros quadrados de área construída. 

Com o ciclo completo da sustentabilidade, a Lo-
gística Reversa permite recuperar materiais e ma-
térias-primas de produtos como refrigeradores, 
computadores e eletroeletrônicos em geral, para
depois devolvê-los a cadeia produtiva ou desti-
ná-los para o tratamento adequado.

Soluções de Logística Reversa
  • Programas de eficiência energética
  • Desmontagem de equipamentos 
 eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 

hospitalares, equipamentos de proteção 
individuais e coletivos

  • Descaracterização de documentos  
confidenciais e materiais de propaganda  
e imagem

  • Destruição de produtos e equipamentos  
para fins fiscais

  • Trituração e reciclagem de embalagens  
com líquidos

  • Descomissionamento especializado de  
estruturas, máquinas, equipamentos, 

 veículos e embarcações
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A Essencis Tratamento e Destinação é a área de 
negócios que originou as atividades da Essencis 
e, desde seu início, trouxe o conceito de multi- 
tecnologia como uma abordagem inovadora para 
o mercado ambiental.
Ao longo desses anos, a Essencis consolidou uma 
posição de liderança em seu mercado de atuação, 
obtida graças à diversidade de suas tecnologias 
para o Tratamento e Destinação e à expertise do 
qualificado time de profissionais.
O domínio de tecnologias, somado ao conheci- 
mento para utilizá-las de maneira inteligente e 
integrada, permite assegurar a melhor solução 
para o cliente, com segurança e agilidade e a me-
lhor relação custo-benefício.

Soluções de 
Tratamento e Destinação
  • Aterros Classes I e II
  • TDU – Unidade de Dessorção Térmica
  • Coprocessamento
  • Incineração
  • ETEI – Estações de Tratamento  

de Efluentes Industriais
  • Serviços de Laboratório
  • Aproveitamento de Biogás
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A Essencis investe no constante aprimoramento 
e inovação de Soluções para Óleo e Gás, com 
pesquisas desenvolvidas em estreita parceria com 
as empresas da cadeia produtiva do setor e incor-
poração de práticas de classe mundial, visando à 
promoção de soluções tecnológicas sustentáveis. 
Através da gestão contratual detalhada e do traba- 
lho integrado das áreas técnicas, de planejamen-
to e de supervisão, a Essencis está estrutura- 
da para o efetivo cumprimento dos prazos esta- 
belecidos e a execução de contratos de grande 
porte e abrangência, atestados por projetos 
desenvolvidos para grandes companhias do setor. 

Portfólio
Serviços para a indústria do petróleo e gás 
nos segmentos petroquímico, exploração e
produção on-shore e off-shore, distribuição, 
transporte e refino:
  • Gerenciamento ambiental de resíduos 

industriais perigosos, com tratamento e 
destinação final

  • Consultoria, investigação, projeto, 
remediação e gerenciamento de  
áreas contaminadas

  • Serviços de apoio ao atendimento  
de emergências ambientais causadas por 
derramamentos ou vazamentos

  • Limpeza, descontaminação e manutenção 
de tanques, separadores de água e óleo, 
tubulações e utilidades

  • Tratamento por Dessorção Térmica  
on site e off site

  • Tratamento de efluentes e reuso de água
  • Desativação de instalações industriais  

nos segmentos de óleo e gás
  • Tratamento e destinação de lamas  

e cascalhos de perfuração de poços
  • Desenvolvimento, implantação e operação  

de soluções customizadas
  • Tratamento de efluentes das atividades de 

E&P e Refino e reuso de água
  • Projeto, implantação, operação e 

manutenção de sistemas de tratamento  
de efluentes

  • Elaboração e execução de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
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A unidade de Engenharia e Consultoria disponi-
biliza soluções de referência ao mercado, de for-
ma inovadora e efetiva. Em estreita parceria com 
seus clientes, implanta projetos personalizados e 
soluções que contemplem a sustentabilidade de 
forma abrangente, a fim de assegurar o desenvol-
vimento industrial sustentável e competitivo.

Solo
A Gestão de Áreas Contaminadas, ou controle 
de áreas sob risco, é assunto estratégico para a 
unidade Engenharia e Consultoria, pois revitalizar 
uma área é oferecer a possibilidade de mais quali-
dade de vida às pessoas e de novos usos.
A execução de qualquer projeto na área de solo 
é de responsabilidade de uma equipe multidis-
ciplinar composta por profissionais qualificados 
e especializados.

Portfólio
  • Regularização ambiental 
  • Gestão de condicionantes ambientais
  • Auditorias ambientais
  • Gestão ambiental de obras de infraestrutura
  • Investigação de áreas contaminadas, 

investigação preliminar, confirmatória  
e detalhada

  • Avaliação de risco à saúde humana
  • Estudos de intrusão de vapores (Vapor Intrusion)
  • Modelamento matemático de fluxo  

de contaminantes
  • Transporte de contaminantes
  • Estudos de alternativas de remediação
  • Remediação de passivos ambientais – 

implantação e operação de sistemas
  • Obras ambientais (escavação e encapsulamento)
  • Revitalização de áreas degradadas e  

antigos lixões

Gerenciamento de áreas 
contaminadas
Todos os projetos realizados pela Essencis seguem 
as orientações do “Manual de Gerenciamento 
de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2001) e o 
“Procedimento para Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas” (2007), cujas ações seguem 
etapas pré-definidas:
1. Investigação ambiental
2. Avaliação de risco e modelagem matemática
3. Remediação
4. Gerenciamento de resíduos
5. Monitoramento pós-remediação
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Ar
A poluição atmosférica é um assunto de extre-
ma relevância na sociedade moderna, principal-
mente em áreas com grandes concentrações de 
indústrias. Nessas áreas, a qualidade de vida dos 
habitantes está diretamente ligada ao nível de 
poluição. Uma demonstração disso está no en-
durecimento da legislação que define os padrões 
de qualidade do ar para o estado de São Paulo, 
através do Decreto 59.113. A Essencis alinhada 
a essas diretrizes entrou, em 2011, no mercado 
de poluição atmosférica através da incorporação 
da empresa Prameq, com um longo histórico de 
sucesso no mercado de monitoramento de emis-
sões atmosféricas. O escopo de serviços ofereci-
dos pela Essencis inclui:
• Coleta e análise de emissões atmosféricas 

através de metodologias acreditadas pela 
NBR-IEC-ISO/17025:2005, seguindo as dire-
trizes do CONAMA 382/06 e 436/11

• Inventário de fontes industriais de poluição do ar
• Inventário de emissões atmosféricas, incluindo 

emissões fugitivas de vapores orgânicos e ma-
terial particulado

• Monitoramento de emissões fugitivas de vapo-
res orgânicos

• Monitoramento de qualidade do ar

15

 
Água
A água é um recurso finito e cada vez mais tem 
sido foco de atenções no Brasil e no mundo. Ape-
sar de o País possuir enormes reservas deste re-
curso, existem áreas com grande concentração 
de pessoas e indústrias, onde a água é escassa. 
A Essencis, alinhada à sua política de sustentabi-
lidade, possui um grupo dedicado a projetos de 
gestão estratégica de água (GEA), que, através de 
uma equipe multidisciplinar, se propõe a realizar 
estudos complexos.
Esses estudos têm como objetivos avaliar a dis-
ponibilidade do recurso, através de pesquisas hi-
drogeológicas e hidrológicas; e seu uso, através 
da construção e análises de balanços hídricos e 
de massa. 
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A Essencis possui unidades operacionais que atendem todo o Território Nacional.

Atuação nacional
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Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico da Essencis é um pro-
cesso construtivo que conta com a participação 
de seus principais líderes, além de equipes multi-
disciplinares que investem no desenvolvimento de 
projetos estruturantes e de crescimento. 
Sob uma metodologia específica denominada 
stage gates, esses projetos são desenvolvidos 
com base no mapa estratégico da organização. 
Na condição de processo colaborativo, ele pro-
picia uma definição de estratégia compartilha-
da que estabelece grande comprometimento 
dos participantes e também possibilita um ca-
ráter disseminador, visto que todos os projetos 
são definidos, conduzidos e apresentados à em-
presa. Sua avaliação ocorre periodicamente por 
uma banca avaliadora, que tem por finalidade 
validar as principais estratégias e diretrizes pro-
postas pelo grupo condutor de determinado 
projeto. Os colaboradores podem assistir as 
apresentações feitas à banca, o que fortalece o 
compartilhamento de informações com um nú-
mero mais expressivo de colaboradores.

Governança Corporativa 
O modelo de Governança Corporativa da Essencis 
está fundamentado nos princípios de transparên-
cia, equidade, prestação de contas e responsabili-
dade corporativa.
A estrutura da governança corporativa é formada 
pelo Conselho de Administração e Diretoria Exe-
cutiva, responsáveis por manter a equidade entre 
os interesses dos acionistas, e pelo equilíbrio en-
tre partes relacionadas. 
Existem ainda os Comitês de Gestão, que têm por 
finalidade apoiar a Alta Direção e discutir temas 
relevantes para o negócio.  

Conselho de Administração 
e Diretoria Executiva  
O Conselho de Administração é responsável por 
estabelecer os principais objetivos da organiza-
ção no longo prazo e acompanhar o desempe-
nho da Empresa. 
Também tem por responsabilidade fiscalizar os atos 
da Diretoria, pautados em ética e cumprimento de 
todos os regulamentos legais.
A Diretoria Executiva é responsável por propor e 
operacionalizar o planejamento de curto e longo 
prazo, estabelecer diretrizes corporativas e viabilizar 
a execução do plano de negócios da companhia.
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Comitê de Sustentabilidade
Iniciado em 2012, o Comitê é composto pela alta 
direção e líderes de Excelência e Sustentabilidade 
regionais, para alinhamento da estratégia e pres-
tação de contas a este grupo.

Comitês Locais de Sustentabilidade
Iniciados em 2013, os Comitês Locais de Susten-
tabilidade têm o objetivo de fortalecer a gestão 
do portfólio de projetos socioambientais de for-
ma alinhada com a estratégia da Essencis. Com-
postos por representantes de diversas áreas e ní-
veis hierárquicos das unidades da empresa, estes 
comitês atuam na identificação de oportunidades 
locais, nas necessidades dos stakeholders e obje-
tivos estratégicos. 
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Comitê e Código de Ética
As questões éticas são tratadas por um Comitê 
corporativo responsável, entre outras coisas, pela 
manutenção das regras de conduta descritas no 
Código de Ética, que é uma referência para as ati-
tudes e comportamentos individuais e coletivos.

As atribuições do Comitê de Ética são:

  • Validar e multiplicar os valores, princípios e 
compromissos constantes no Código de Ética, 
orientando e estimulando os colaboradores na 
aplicação desses conceitos

  • Garantir o sigilo das informações e assegurar 
o tratamento de todas as contribuições, além 
de responder àquelas com autoria identificada

  • Analisar toda e qualquer ocorrência, dando a 
devida importância e agilidade necessária

O Comitê de Ética recebe as questões pelos se-
guintes meios: Linha Direta (telefone); e-mail; cor-
respondência (caixa postal) e formulários.

O Código de Ética surgiu em 2010, de forma par-
ticipativa, quando buscou-se consolidar num do-
cumento as normas e regras que a empresa con-
siderava importante estabelecer como parâmetros 
de conduta.  Após um período de aprendizagem 
vivenciado pelos colaboradores, pelo Comitê de 
Ética e pelas lideranças envolvidas, tornou-se pos-
sível repensá-lo, mirando o ambiente externo.

Assim, em 2013, o Código sofreu sua última revi-
são, também consolidada de forma participativa, 
com o intuito de inseri-lo em um contexto mais 
global e, simultaneamente, assumir um olhar 
mais atento sobre os fornecedores.

Os objetivos da revisão foram:
  • Incluir no Código os princípios do Pacto 

Global e dos fundamentos da FNQ – 
Fundação Nacional da Qualidade

  • Reelaborar o compromisso da Essencis 
 com a sociedade
  • Reelaborar o compromisso entre os 

fornecedores e a Essencis
Ademais, aproveitou-se o evento da revisão para 
integrar o Código de Ética à Política de Susten-
tabilidade Essencis. Afinal, a diretriz de Ética é 
essencial nos quesitos transparência e confiança, 
residindo na base social do tripé da sustentabili-
dade.
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Transparência
Em 2013, ocorreu um fato na organização cuja 
relevância insere seu reporte neste relatório. O 
caso foi comunicado e teve as devidas provi-
dências tomadas para atender os requisitos le-
gais, ambientais e jurídicos. 

Tomada, comunicação e  
implementação de decisões
A agilidade na tomada de decisões, sua comu-
nicação e implementação são características da 
Essencis, decorrentes de sua estrutura descentra-
lizada em Unidades de Negócio. O modelo favo-
rece a cultura de empreendedorismo, de unidades 
autônomas, porém obedecendo aos princípios 
corporativos.

Gerenciamento de Crise
Os fatos relevantes são prontamente comunica- 
dos às partes interessadas, de acordo com as ca- 
racterísticas dos eventos e seu impacto. O as- 
pecto ambiental tem importante dimensão e,
por isso, a Essencis adota a Diretriz “Gerencia-
mento de Emergência e Crise”, do SGI – Siste- 
ma de Gestão Integrada. 
Nesse protocolo, estão definidos os fatos rele- 
vantes que devem ser comunicados, as ações,
responsáveis e forma de comunicação. 
A empresa dispõe de Assessoria de Imprensa para 
a imediata coordenação dos aspectos de comuni-
cação com a sociedade, assim como com as de-
mais partes interessadas.



23

Incêndio na CTVA
Taboão da Serra/SP
Em junho de 2013, um incêndio irrompeu no gal-
pão de líquidos da CTVA Taboão da Serra, no Es-
tado de São Paulo. Não houve vítimas e a maior 
parte dos danos materiais foi recuperada. A 
CETESB e a Defesa Civil acompanharam todo o 
procedimento.
O incinerador fica localizado em uma planta in-
dustrial compartilhada com outras empresas, mas 
os danos ficaram circunscritos à área da Essencis. 
Parte das instalações foi interditada pela Defesa 
Civil para demolição imediata, sem prejuízo defini-
tivo, exceto o dano momentâneo para as ativida-
des do incinerador, que já voltou a operar.
A investigação foi arquivada, as causas foram 
identificadas e os procedimentos revistos.

Foto: Colaborador Rogério Rodrigues 
Imagem do Concurso Interno de Fotografia (CTVArte)



Estratégia 
e inovação



Inovação para a sustentabilidade 
Visando garantir a perpetuidade do negócio 
e a liderança do mercado, a área de Inovação 
e Melhoria Contínua - IMC da Essencis está 
estruturada para desenvolver tecnologias e 
modelos de negócios inovadores e sustentáveis, 
antecipando-se às demandas do mercado e da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Combinando essas duas diretrizes, elabora 
projetos com o objetivo de valorizar a matéria, 
gerando produtos com maior valor agregado e 
passíveis de retornar à cadeia de valor.
Exemplo desse desenvolvimento é o projeto de 
implantação de uma biorrefinaria, que é similar 
às refinarias de petróleo, usando biomassa 
como matéria-prima e produzindo combustíveis 
e químicos com valor agregado e interesse para 
o mercado, seja de alimentos, ração, químico 
ou de materiais. As biorrefinarias podem ser 
formadas por processos químicos, bioquímicos, 
termoquímicos e biológicos, sempre maximizando 
o aproveitamento e valorização da matéria e da 
energia.
Na Unidade de Negócios de Soluções para Óleo 
e Gás, projetos também são  desenvolvidos a fim 
de prospectar, desenvolver e implantar soluções 
ambientais diferenciadas.
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Implantação da 
CTVA Juiz de Fora – MG 

A unidade de Juiz de Fora/MG obteve sua 
licença para atuação em dezembro de 
2013. O projeto passou por todas as etapas
do licenciamento ambiental para viabilizar 
a unidade de recuperação de metais e dis-
posição final de resíduos Classe I.  
A unidade também obteve licença de ins-
talação de uma unidade de Recuperação 
de Metais em Lodo Galvânico e está proje-
tada para receber qualquer tecnologia do 
portfólio da Essencis.
A CTVA foi concebida a partir dos con-
ceitos de Greenbuilding, o que levará à 
busca pela certificação LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), um 
selo verde de reconhecimento internacio-
nal que, além de estabelecer os parâme-
tros de sustentabilidade da obra, também 
estabelece métricas de qualidade. 
A utilização do que há de mais moder-
no na engenharia para a construção de 
aterros, como os geossintéticos utiliza-
dos na concepção dos sistemas de im-
permeabilização e drenagem e a exce-
lência técnica operacional suportada por 
um robusto Sistema de Gestão Integra-
do concederão à Essencis diferenciais no 
atendimento de inúmeras empresas da 
região da Zona da Mata, contribuindo 
para o atingimento das metas estipula-
das no Planejamento Estratégico.



Gestão do
desempenho
econômico e 
financeiro



Gestão da marca e 
construção da reputação 

Hoje, o Branding é o instrumento de gestão po-
tencialmente mais eficaz na construção de valor 
e de sustentabilidade, portanto, deve ser incluído 
em todos os processos empresariais e internaliza-
do na organização. 
A partir deste entendimento, a Essencis constituiu 
um grupo para elaborar seu planejamento estra-
tégico de 2012 a 2016 com o tema “branding” 
ou “gestão da marca”. 
O projeto, que envolve todas as áreas e unidades 
da empresa, está alinhado com a estratégia cor-
porativa da Essencis e busca: 

• Crescer com rentabilidade nos  
negócios atuais 

• Aumentar sua participação no mercado de 
valorização de resíduos 

• Agregar valor com sustentabilidade 
• Liderar o processo de inovação do setor 
• Estabelecer uma relação de parceria  

com o cliente  
• Ser referência no mercado ambiental
Para o desenvolvimento do trabalho, a Essencis ela-
borou diagnóstico e estratégia de marca, a partir do 
entendimento de sua própria identidade, das per-
cepções de seus públicos externos e, principalmen-
te, de sua estratégia de negócio. Atualmente, este 
processo encontra-se sob responsabilidade da área 
de Marketing Corporativa.
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Matriz de atributos Essencis (por segmento)

Multitecnologia em
Tratamento e
Destinação

Para empresas que não

querem problemas

ambientais futuros,

a Essencis oferece

multisoluções em

tratamento e destinação

de resíduos, atuando

com confiança e

proximidade, pautada

nos valores corporativos

da Essencis.

Valorização e
Logística 
Reversa

Para empresas que veem

nas questões ambientais

a oportunidade de ter 

valor agregado,

a Essencis oferece

valorização e logística

reversa, atuando com

expertise e criatividade,

pautada nos valores

corporativos da

Essencis.

Soluções Especiais
para Óleo e 
Gás

Para empresas que 

atuam no segmento

de óleo e gás,

a Essencis oferece

soluções especiais para

este segmento, atuando

com especialidade e

experiência, pautada nos 

valores corporativos da 

Essencis.

Engenharia e
Consultoria de
Solo, Água e Ar

Para empresas que se
preocupam e se

comprometem com o
meio ambiente,

a Essencis oferece
soluções customizadas

em auditoria e gestão de
solo, água e ar,

atuando com parceria e
pró-atividade, pautada
nos valores corporativos 

da Essencis.
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Lucro e crescimento
O ano de 2013 foi marcado por baixo crescimento 
econômico e retração da atividade industrial. Mes-
mo nesse contexto restritivo, a Essencis apresentou 
crescimento orgânico superior ao PIB1, alcançando 
8% em relação às receitas do ano anterior, com des-
taque para o desenvolvimento das tecnologias de 
Aterro Classe I e Classe II e as ações no segmento 
de Óleo e Gás. 
No Estado de Minas Gerais foi concluída a ins-
talação da Central de Tratamento e Valorização 
Ambiental (CTVA) de Juiz de Fora, licenciada para 
operar a partir de janeiro de 2014. Também foi 

obtida a Licença Prévia (LP) e a Licença de Instala-
ção (LI) para início das obras na Gleba 4 – expan-
são da Unidade de Betim. 
No Rio de Janeiro, foi iniciada a instalação da 
Unidade de Tratamento da Lama de Perfuração, 
proveniente da exploração de petróleo, para aten-
dimento ao volume de resíduos de lama de per-
furação. A operação desta unidade está prevista 
para o segundo semestre de 2014.
Na região Sul,  houve a expansão da CTVA Curiti-
ba, ampliando sua vida útil. Também em Curitiba 
e em Joinville as novas Estações de Tratamento de 
Efluente (ETE). 
Concluiu-se a instalação da unidade de Dessorção 
Térmica no Rio de Janeiro, em fase final de testes. 

E, por fim, na Óleo e Gás, houve importante au-
mento do nível de atividade, além de a empresa 
ter desenvolvido vários projetos para atender de-
mandas específicas da Petrobras.

Investimento em  
inovação tecnológica
A Essencis tem investido continuadamente em 
Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, que nos 
últimos anos representaram 2% de seu fatura-
mento bruto.
Através de suas equipes formadas especialmente 
para desenvolver novas tecnologias, a Essencis gera 
soluções, transformando os mais diversos tipos de 
resíduos em materiais reaproveitáveis, reduzindo 
seu impacto e beneficiando o meio ambiente.
Ainda como parte do investimento em inovação, 
a Essencis, nos últimos dois anos, enviou para 
oito países cerca de 25 colaboradores, que, du-
rante 80 dias, participaram de benchmarkings, 
seminários e feiras técnicas internacionais, a 
fim de conhecer tendências, desenvolver forne-
cedores e reciclar conhecimento.

Total investido em inovação 2013:
R$ 6.732.000,00

1 Produto Interno Bruto
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O sólido perfil financeiro levou a Fitch Ratings a 
manter o rating nacional da empresa em “A- (bra)”.

Operações ESSENCIS (em toneladas)

Desempenho econômico-financeiro

Informações Financeiras

                     R$ mil 2010  2011 2012 2013

  Receita Bruta 328.574 394.385  423.887 458.827

  EBITDA3 99.764 129.123 94.280 121.500

  Lucro Operacional 69.628 94.976 49.775 72.069

  Lucro Líquido 44.749 63.040 19.003 36.830

 2003  2014 2015 

   89.764 85.053 99.240

CAPEX

        2013  
Recuperação de Metais

Coprodutos reinseridos 
no processo industrial) 1.101

Logística Reversa 4.146

Resíduos depositados em aterros 4.671.636 
Resíduos incinerados 5.130

Recuperação de Metais
Resíduos descontaminados 11.536

Tratamento de lamas de perfuração 12.385

Unidade de Dessorção Térmica - TDU 68.200

Resíduos coprocessados 88.179

3 EBITDA ajustado



Gestão do
desempenho
ambiental



Atendimento aos requisitos legais
A Essencis cumpre a legislação ambiental vigente 
e dispõe de todas as licenças ambientais aplicá-
veis ao negócio. Ademais, a empresa conta com 
mecanismos para garantir que elas estejam em 
conformidade com a legislação, normas e deman-
das inerentes à emissão de poluentes e demais 
requisitos aplicáveis.

Gerenciamento dos impactos 
e adoção de medidas 
de mitigação e compensação
A Essencis realiza auditorias de impacto ambien-
tal conforme as exigências da legislação e con-
centra suas ações preventivas nos processos que 
ofereçam potenciais danos ao meio ambiente.
Além de cumprir a obrigação legal, dispõe de sis-
temas de gestão ambiental padronizados e for-
malizados, inclusive identificação de riscos, plano 
de ação e alocação de recursos. 
Por meio de uma metodologia interna, foi diag-
nosticado que todos os riscos identificados estão 
na faixa de riscos mitigados e controlados.

33

Certificações
A Empresa garante os mais altos padrões de quali-
dade, em um processo contínuo de aperfeiçoamen-
to de seu corpo técnico e demais colaboradores. 
Além disso, assegura a qualidade dos serviços por 
meio de certificados de reconhecimento obtidos 
junto às principais instituições do setor ambiental, 
e certificações e selos que atestam sua atuação, 
qualidade e posicionamento. Dentre esses títulos, 
figuram a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
emitidas pela BSI Management System, além da  
NBR ISO/IEC 17025 em seus laboratórios.
 A unidade Engenharia e Consultoria tem acre-
ditação do Selo de Qualidade da Associação das 
Empresas de Engenharia e Consultoria Ambiental 
(AESAS) e o Laboratório do Segmento de AR é 
certificado pela Rede de Metrologia do Estado de 
São Paulo (REMESP) – NBR ISO/IEC 17025:2005.
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Programa Ecoeficiência
O programa Ecoeficiência foi criado com o objetivo 
de mensurar impactos ambientais das operações e 
propor melhorias de processos com metas para oti-
mização de ganhos ambientais.  
Estruturado nos pilares Água, Biodiversidade, Ener- 
gia, Emissões, Resíduos e Sociedade, o programa 
desenvolve ações voltadas à eficiência das ativida-
des da empresa nos temas propostos.
Como resultado da implantação do programa, foi 
desenvolvido:
  • Mapeamento de águas, o que possibilitou 

identificar gargalos e reduções de consumo;
  • Mapeamento do consumo energético e 

inserção de energia solar; 
  • Mapeamento da geração de resíduos com 

reaproveitamento e inserção de novas 
tecnologias; 

  • Mapeamento e gestão de emissões, 
identificando oportunidade de reduções.

Através do Programa Ecoeficiência, a Essencis 
mantém o posicionamento formal para a Gestão 
e Adaptação às Mudanças Climáticas. Em suma, 
todas as unidades irão inventariar as emissões de 
gás de efeito estufa (GEE), conforme padrões in-
ternacionais (GHG Protocol). Os dados resultantes 
desse inventário serão divulgados e atualizados.

Programa Sol

Ligado ao planejamento estratégico da Essencis e 
baseado no sistema Lean Manufacturing ou Mo-
delo de Produção Enxuta, o Programa SOL – Siste-
ma Operacional Lean foi criado em 2012, para ser 
a principal ferramenta interna voltada ao esforço 
da melhoria contínua, com foco no combate ao 
desperdício.
O SOL contempla os projetos das operações como 
um todo, que são desenvolvidos por colaborado-
res devidamente capacitados na metodologia.

Frentes Resultados    2012 2013

MÉTODO Eventos Kaizen   
 realizados    

25 95

PROCESSOS
 N° de Melhorias

 Implantadas    233 + 400

RESULTADOS
 Redução

 de Custos (R$ mil)    
R$ 325.486 R$ 770.000

PESSOAS
 Média de 

 Participantes    
105 62
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Biodiversidade
O projeto Biodiversidade, realizado na unidade de 
Caieiras, apresenta como base de análise dois grupos 
de fauna (mamíferos e aves) e um grupo de flora (es-
pécies arbóreas nativas), que são potencialmente ex-
celentes bioindicadores, importantes para determinar 
o grau de alteração antrópica em determinada área.
A escolha dos grupos (aves, mamíferos e espécies ar-
bóreas nativas) como bioindicadores deveu-se à pron-
ta resposta destes frente às mudanças ambientais e, 
também, à disponibilidade relativamente simples de 
métodos de amostragem e determinação de indica-
dores ambientais para monitoramento da diversidade 
destas espécies.
O programa tem acompanhamento através de relató-
rios anuais fornecidos pela empresa Probiota e con-
tam com o apoio técnico da Essencis. Os bioindicado-
res também são monitorados anualmente.



Biogás 
O aquecimento global é o processo de aumento 
da temperatura média dos oceanos e do ar per-
to da superfície da Terra, causado pelas emissões 
humanas de gases do efeito estufa.
Para evitar os impactos causados, em 1997 foi as-
sinado o Protocolo de Kioto, que entrou em vigor 
em 2005 trazendo metas de redução de emissão 
de gases de efeito estufa de países desenvolvidos.
O protocolo permite, através do MDL (Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo), que países com-
prem Créditos de Carbono de nações que operam 
projetos de redução de emissão e não têm metas 
de redução, como o Brasil, por exemplo.
No caso da Essencis, esses créditos são gerados 
através da destruição do Metano produzido na de-
composição da matéria orgânica. Este gás tem um 
poder de contribuição para o efeito estufa de 25x. 
Sendo assim, quando é queimado nos Flares e redu-
zidos a CO2, essa redução é convertida em Créditos 
de Carbono. 
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Efluentes
A empresa garante que o lançamento de efluentes 
líquidos se dá em conformidade com a legislação 
aplicável e conta com um programa com metas 
e planos de redução da carga poluidora lançada.

Coleta de resíduos eletroeletrônicos 
em parceria com a Prefeitura de 
Caieiras

A CTVA Caieiras e a Logística Reversa realizaram, 
em junho de 2013, a logística reversa dos resíduos 
eletroeletrônicos da cidade de Caieiras. 
A coleta foi realizada por meio de um concurso 
entre as escolas municipais. A entrega foi feita 
durante a Feira do Livro da cidade, com a presen-
ça do prefeito da cidade, Dr. Roberto Hamamoto. 
A arrecadação totalizou 15.570 quilos de resíduos 
eletroeletrônicos.

Total Essencis 2013

 Produção Mensal Certificada (tons.) 568.064

 Volume total mensal 
 de Biogás tratado (Nm3) 98.483.848

 Volume total mensal
 de Metano tratado (Nm3) 42.784.355

 Quantidade de CO2 equivalente (tons.) 644.024
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Eficiência Energética
Os Projetos de Eficiência Energética são os contratos 
executados para as concessionárias de energia, com 
foco no combate do desperdício, através da troca de 
equipamentos ineficientes e ações de conscientização 
ambiental. 
Entre os meses de janeiro e outubro, a Essencis atin-
giu o objetivo do projeto substituindo refrigeradores e 
lâmpadas antigas, com alto consumo de energia, por 
equipamentos mais eficientes e econômicos. Esta ação 
foi possível a partir do processo de Logística Reversa, 
que desmonta os equipamentos e os envia à destina-
ção adequada ou às empresas para reaproveitamento. 
Além da troca dos equipamentos, o projeto atuou na 
conscientização ambiental através de eventos com a 
comunidade e alunos de escolas públicas da região, 
atendendo oito cidades.

Dados de eficiência:
  • A substituição dos equipamentos antigos por uni-

dades mais eficientes gerou uma redução de apro-
ximadamente 2.000 MWh/ano, portanto deixaram 
de ser emitidas 2.700 toneladas de CO2 na atmos-
fera

  • Cada tonelada de aço reciclado representa uma 
economia de 1.140 kg de minério de ferro e 154 kg 
de carvão 

  • Com a logística reversa de 1.500 refrigeradores, re-
duziu-se a utilização de recursos naturais – cerca de 
80 toneladas de minério de ferro e 10 toneladas de 
carvão

  • Apenas com a reciclagem, quase 90 toneladas de 
CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera

  • Com a destinação correta de CFC, deixaram de ser 
emitidas 600 toneladas de CO2 na atmosfera

Além dos eventos de conscientização sobre o uso ra-
cional de energia, previstos em contrato, a Essencis re-
alizou o Programa de Educação Ambiental para Crian-
ças da região. 



Saúde e 
segurança e 
condições de 
trabalho



Pela identificação, controle e monitoramento dos 
riscos, a Essencis adequou a segurança de proces-
sos em suas ações, com vistas à prevenção e ao 
controle de emergências. 
Em 2013, a empresa atingiu o menor nível de 
toda sua história em Taxa de Frequência de 
Acidentes com Afastamento (TF1). Ao mesmo 
tempo, obteve expressiva redução na Taxa de 
Gravidade de Acidentes. 
Todas as unidades apresentaram melhorias signi-
ficativas. Em destaque, está a conquista da certi-
ficação OHSAS 18001 pelas unidades Capela de 
Santana, Óleo & Gás e Engenharia e Consultoria.
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1000 dias
sem acidentes
Em 2013, as unidades de Curi-
tiba e Capela de Santana alcan-
çaram a marca de mais de 1000 
dias sem acidentes com afasta-
mento, demonstrando que os
investimentos e esforços em 
saúde e segurança geram exce-
lentes resultados. 
Em Betim, foi superada a marca 
de 1445 dias sem acidentes. 
A atuação proativa da equipe 
de segurança e ações de en-
gajamento e conscientização 
em prol da segurança levam 
para a linha de frente da em-
presa a preocupação diária 
com a prevenção de inciden-
tes e doenças. 

Programa Cuidar
Superando os requisitos da OHSAS 18001, em ju-
nho de 2013 foi implantado o Programa Cuidar, 
como projeto piloto nas unidades de Caieiras e 
Taboão da Serra. Seu objetivo é observar o com-
portamento de todos os colaboradores durante a 
jornada de trabalho e identificar desvios que pos-
sam gerar acidentes. 
Um Comitê Executivo, formado pelo Diretor da 
Essencis SP, gerentes de cada área e um time de 
implantação, é responsável por analisar dados e 
disseminá-los através dos multiplicadores das di-
retrizes do Programa.

 Taxa de frequência de acidentes
 com afastamento TF1 

2,08

 Taxa de frequência de acidentes
 sem afastamento TF2 4,50

 
 Taxa de gravidade TG 102,04

Indicadores



Práticas
trabalhistas



Negra (pretos 
e pardos)

32%

Indígena 
1%

Branca
59%

Prefiro não 
declarar

2%

(R$ mil)

Amarela
6%

Em 2013, foi realizada pesquisa junto aos colabo-
radores, o que possibilitou à Essencis elaborar seu 
Censo Interno. 
Dos colaboradores ativos no mês de setembro, 
91% responderam à pesquisa. As perguntas feitas 
permitiam o levantamento de informações basea-
das nos indicadores Ethos para identificação do 
perfil dos colaboradores, e melhor entendimento 
de seu contexto familiar, social e ambiental. 
Por meio do Censo, foi possível ter uma amostra
qualificada do seu público interno sob o olhar 
da diversidade.

Políticas de benefícios
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Informações gerais sobre colaboradores

 Folha de pagamento (FPB) 48.044.960 
 Alimentação 6.378.653
 Previdência privada 449.822
 Assistência médica 3.349.126
 Auxílio creche 29.429
 PMP 1.731.261
 Seguro de vida 236.199
 Vale-transporte 2.013.138

Corpo funcional

 Masculino 822 73%

 Feminino 308 27%

              TOTAL 1.130 100%

 De 15 a 25 anos 246 21%

 De 26 a 35 anos 450 40%

 De 36 a 45 anos 243 22%

 Acima de 45 anos 191 17%

              TOTAL 1.130 100%

Número de colaboradores (em 31/12/2013)  1.130

Número de admissões 2013  428

Número de estagiários  26

Número de colaboradores acima de 45 anos 191

% de cargos gerenciais ocupados por 
mulheres (em 31/12/2013)  27%

Número de pessoas com deficiência 
(em 31/12/2013)  15

Corpo funcional

Raça e etnia



Avaliação de desempenho
A avaliação de desempenho é uma ferramenta im-
portante para reconhecer a qualidade da atuação 
dos colaboradores, contribuindo para o desen-
volvimento de suas carreiras. Análises objetivas 
e feedbacks claros acerca de seu desempenho e 
comportamento permitem que eles identifiquem 
os pontos fortes em sua atuação e os aspectos 
que demandam atenção, o que contribui para a 
efetivação da meritocracia.

Desenvolvimento profissional
A Essencis conta com colaboradores que atuam 
de maneira integrada na organização, baseados 
em valores sólidos, expressos no Código de Ética. 
As oportunidades de desenvolvimento oferecidas 
são iguais a todos esses indivíduos. A empresa 
reconhece aqueles que demonstram maior com-
prometimento ao atender melhor os clientes, en-
contrar soluções para os desafios e alcançar os 
resultados esperados. 
Para um relacionamento efetivamente transpa-
rente e diferenciado, a Essencis também investe 
continuamente em programas de treinamento e 
qualificação de suas equipes, em iniciativas inter-
nas e de apoio ao desenvolvimento educacional, 
com cursos presenciais e à distância, além do in-
centivo à formação acadêmica dos colaboradores 
com desempenho diferenciado.
Durante o ano de 2013, a Essencis investiu o va-
lor de R$ 164 mil reais em cursos de graduação, 
especialização e idiomas. 

Total de participação em treinamentos 12.926

Total de horas de treinamento  44.884

Horas/homens treinadas  3,47

Valor investido   R$ 586.615

Indicadores de treinamento

Educação e desenvolvimento

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013

  BRASIL ESSENCIS

Treinamentos (585 mil)/ 
Faturamento R$ 485 milhões) 
 Relação média: 0,83% 0,12% 

Investimento em 
Treinamento em relação  3,6% 0,08%
à folha de pagamento  

  BRASIL ESSENCIS

Média de horas anuais 
de treinamento 45% 42% 

A Essencis entende que a demanda por soluções 
de capacitação estão cada vez mais rápidas. Por 
isso, a Organização acompanha as tendências do 
mercado e, com seus programas de treinamen-
to e qualificação, tem intensificado o trabalho de 
desenvolvimento de suas equipes.  
Em pesquisa realizada pela ABTD - Associação Brasi-
leira de Treinamento e Desenvolvimento, no ano de 
2013, com 193 organizações no Brasil, foi avaliado 

Outro dado importante é a média de horas anuais 
de treinamento nas organizações. Seguindo o mes-
mo comparativo, encontra-se o seguinte dado:

o investimento feito em Treinamento e Desenvolvi-
mento (T&D) pelas empresas. Quando comparados 
os índices da relação entre o investimento em T&D 
e o faturamento das mesmas e a folha de pagamen-
to, e comparado com os resultados da Essencis, são 
obtidos os seguintes números:

Nessa relação de organizações avaliadas, a Essencis 
é considerada uma empresa de nível intermediário 
(com até 5 mil funcionários), comparada a organi-
zações de grande porte (com mais de 50 mil fun-
cionários). Essa análise demonstra oportunidades 
de melhorias no investimento e aporte financeiro 
na área, mas também evidencia a capacidade de 
realização com recursos internos. 
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Programa de ACIs 
Desde 2009, a Essencis conta com o programa de 
Agentes de Comunicação Interna (ACIs). Forma-
do por cerca de 90 funcionários de diferentes ní-
veis hierárquicos e áreas organizacionais, o grupo 
capta as informações internas e as divulga nos ca-
nais de comunicação da empresa: TV, portal, co-
municados internos e revista corporativa. E ainda 
auxilia no envio de informações para a assessoria 
de imprensa, acelerando o fluxo de comunicação 
entre unidades regionais e áreas de negócios. 
O Programa de ACIs surgiu na área de Desenvolvi-
mento Humano Organizacional da Essencis, área 
que realiza seu controle e a capacitação, orien-
tação e avaliação dos Agentes de Comunicação 
Interna, para que todos estejam alinhados e igual-
mente preparados nas unidades.

Programas de desenvolvimento
O desenvolvimento e a qualificação dos colabora-
dores estão entre os principais valores da Organi-
zação. A educação continuada das equipes e líde-
res promove a discussão sobre temas como ética, 
sustentabilidade, valores e processos. 
Nossos programas perseguem a metodologia no 
modelo de aprendizagem 70/20/10, pelo qual 
70% das atividades são on the job, 20% do tem-
po é destinado ao acompanhamento com coa-
ching comportamental e 10% destinam-se a trei-
namentos em sala de aula e leituras.

Roadshow

Anualmente, é garantida a realização do 
Road Show com o Presidente em todas 
as unidades, evento este que possibilita 
o desdobramento da estratégia da em-
presa. Reunindo o maior número possível 
de colaboradores, o executivo apresenta 
pessoalmente as diretrizes da empresa, os 
princípios organizacionais, projetos corpo-
rativos e planos estratégicos de crescimen-
to da região. 

Cultura e educação

Aproximadamente 1000 notícias
publicadas em 6 veículos de comunicação

7 campanhas estratégicas 

Comunicação com os Colaboradores
Como forma de estreitar o relacionamento com 
os colaboradores, a Essencis dispõe de vários ca-
nais internos de comunicação: Revista Essencial 
News, Portal Estação Conhecimento, Boletins 
Essencis Comunica, Boletim Operacional e Jornal 
Mural. Por essas vias, reforça constantemente 
seus valores e programas.



           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013

Indicadores

Programa Jovens Talentos 2013 
Destinado ao desenvolvimento dos estagiários da 
Essencis, o Programa Jovens Talentos contou com 
a participação de 32 jovens em 2013. Teve dura-
ção de nove meses – de 02 de fevereiro a 29 de 
novembro, quando foi feita a apresentação final 
dos projetos.
O programa é estruturado em quatro módulos de 
desenvolvimento presencial, nos quais são apri-
moradas competências comportamentais, como 
relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, 
negociação e aptidões técnicas como sustentabi-
lidade, inovação e gestão de projetos. Os inter-
módulos também são importantes neste processo 
de desenvolvimento, complementando com leitu-
ras e atividades práticas o que é apresentado em 

Os projetos com melhor pontuação são premiados, 
como forma de reconhecimento pelo trabalho. 

   Efetivação em 2013 21%

   Consolidado geral:
           Média de efetivação 52%

sala de aula. Durante o programa, os estagiários 
devem elaborar um projeto para a unidade na 
qual atuam. Estes projetos são avaliados por uma 
equipe de orientadores que atribuem um volume 
de pontos a cada sessão de orientação. 
Ao final, os grupos devem apresentar seu projeto 
para uma banca avaliadora, quando recebem sua 
pontuação final. 
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Academia de Líderes
A Academia de Líderes Junior nasceu para aten-
der os colaboradores nos cargos de analista, en-
genheiro, geólogo e técnico. O objetivo do pro-
grama é acelerar a formação de lideranças, com o 
fortalecimento da excelência em gestão. Para isso, 
busca desenvolver e capacitar os participantes em 
gestão de negócios, a fim de prepará-los para as-
sumir futuras posições de liderança ou atuar em 
novas oportunidades de expansão da organiza-
ção. Em 2013, 50% dos membros da Academia 
de Líderes Junior, em curso, foram promovidos 
para cargos de liderança. 
Essa formação também visa atender às demandas 
do negócio:
  • Desenvolver novas competências, como 

inovação e competitividade, no corpo da 
futura liderança da empresa

  • Obter um ambiente mais favorável à 
experimentação e à implementação de  
novas ideias

  • Potencializar parcerias e relacionamentos 
através de networking

  • Implementar a cultura de benchmarking  
na organização

  • Alavancar o patamar do aprendizado 
organizacional, por meio de boas práticas 
com foco nas áreas de Gestão e  
Desempenho Operacional

Projetos Vencedores: 
Em 2013, a apresentação final dos projetos Jo-
vens Talentos ocorreu no dia 29 de novembro e 
foram premiados: 

  • Melhores Práticas Ecomembrana, elabora-
do pelo grupo da Essencis MG (Betim) 

  • Gestão Estratégica do Biogás, elaborado 
pelo grupo da Engenharia e Consultoria 

O prêmio concedido a cada participante do 
grupo foi um “Vale Desenvolvimento”. Este 
vale contemplará o custeio de qualquer cur-
so, workshop ou seminário que o jovem al-
meje realizar durante o ano subsequente.

Indicadores da metodologia 70/20/10

   Percentual dos treinamentos
 Experiências on the job  74%
 Coaching e feedback  7% 
 Treinamento presencial  19%

Indicadores da metodologia 70/20/10

   Percentual dos treinamentos
 Experiências on the job  33%
 Coaching e feedback  2% 
 Treinamento presencial  65%



Direitos
humanos
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Diversidade
O Projeto Diversidade nasceu na Essencis Sul e, 
posteriormente, teve suas diretrizes disseminadas 
por toda a Essencis.
Em 2013, foi realizado o diagnóstico sobre a di-
versidade nas unidades da Essencis Sul, a partir 
do qual foram elaborados planos de ação para 
adequar as oportunidades de melhoria.
Com este trabalho, as práticas, procedimentos, 
valores e políticas da Empresa estão sendo ajus-
tados para contemplar estes quatro aspectos 
da diversidade que foram priorizados na Essen-
cis. Alguns resultados já podem ser percebidos: 
contratação de mulheres para as áreas operacio-
nais, contratação de colaboradores estrangeiros 
e maior participação de pessoas com deficiência. 
Em dezembro de 2013, foi realizado o evento de 
lançamento do Programa Diversidade para todas 
as unidades da empresa. No evento, foi dissemi-
nada a Diretriz de Diversidade e Inclusão Essen-
cis aos colaboradores. Nela, são apresentados os 
objetivos e responsabilidades da empresa sobre o 
tema. Em 2014, novas ações para ampliação do 
programa serão desenvolvidas.

Comunidade
Em suas atividades voltadas para a comunidade, a 
Essencis atende os requisitos legais, com foco em 
higiene, saúde e segurança, na medida em que 
exerçam impacto sobre as condições de trabalho.
Adicionalmente, estrutura projetos que priorizem 
seus colaboradores, respectivas famílias e a comu-
nidade no entorno de suas unidades. Nesse sen-
tido, favorece projetos contínuos, com impactos 
mais visíveis e mensuráveis. Para esse fim, investe 
na profissionalização da gestão de seus projetos 
sociais. Em 2013, a Essencis buscou adotar indi-
cadores de gestão dos projetos, além da coleta de 
evidências, a fim de prestar contas com transpa-
rência, tanto em âmbito interno quanto externo.
Com vistas a fortalecer e impulsionar suas inicia-
tivas, a empresa estabelece parcerias estratégicas 
nas regiões onde atua e busca apoio consultivo 
que dê consistência a essas tarefas. 

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013



           Balanço
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      Essencis 2013

Portas Abertas 
Programa de visitas às unidades operacionais, 
com o intuito de aproximar dos negócios da 
Essencis stakeholders estratégicos – membros 
das comunidades do entorno, parceiros tecno-
lógicos de inovação, famílias de colaboradores, 
representantes de organizações não governa-
mentais, parceiros de conhecimento, visitantes, 
membros de cooperativas ligadas ao meio am-
biente e de instituições de ensino. Com isso, a 
empresa busca evidenciar a importância de suas 
ações para a sustentabilidade das regiões onde 
atua. Esse contato desvenda os rostos e atitudes 
de suas equipes, dando consistência ao compro-
misso assumido pela Essencis, tornado transpa-
rente em sua missão, visão e valores. O projeto 
foi realizado nas unidades de Curitiba, Joinville, 
Capela, Magé, Betim, Caieiras, Taboão e São José 
dos Campos, dando a dimensão da retidão de 
princípios da Essencis nessa aproximação com a 
comunidade.

Bola Escola 
Projeto esportivo envolvendo crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade social. Bus-
ca a aproximação e inclusão de jovens na fronteira 
com a criminalidade, o abandono e a drogadição, 
oferecendo-lhes uma oportunidade de resgate, 
uma perspectiva de retorno aos estudos e o en-
volvimento com novos grupos de amigos. O pro-
jeto foi realizado nas unidades de Curitiba (Bairro 
Sabará) e Magé (Comunidades Parque Boneville e 
Iriri), a partir da observação do entorno das uni-
dades operacionais da Essencis.

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

Responsabilidade
Social
A Essencis investe no desenvolvimento socioeconô-
mico das regiões onde atua, com projetos que be-
neficiam usuários e comunidades.

Indicadores - Bola Escola

   Nº de pessoas atendidas 203

Indicadores - Portas Abertas

   Nº de visitantes atendidos 4.613

   Nº de visitas atendidas 244 Indicadores - Programa Lan house

   Nº de pessoas atendidas 122

   Carga horária total 10.860
Considera toda a carga horária, 
incluindo demitidos e colaboradores
que passaram por mais de um ciclo
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“Participar do programa Lan House está 
sendo muito importante! É um ganho 
para minha vida profissional,  pois hoje 
em dia tenho mais facilidade para aces-
sar o micro. O mais importante é saber 
que a empresa se preocupa com o nosso 
conhecimento profissional ao implantar 
esse programa Lan House para todos os 
colaboradores. Já percebo o que eu ad-
quiri de aprendizado e dos meus colegas 
também”. 
 Wallace de Souza dos Santos 
 (CTVA Caieiras)

“Participar do programa Lan House 
foi muito gratificante, não somente 
pelo conhecimento, mas também 
pelas experiências e vivências com 
meus colegas de aula. No programa, 
aprendemos a elaborar textos, executar 
planilhas e criar apresentações. Hoje, 
cursando o 2º período de eletrotécnica, 
encontro facilidade para fazer qualquer 
tipo de trabalho pelo MS-Office. A 
oportunidade de participar do programa 
Lan House ajudou na minha efetivação na 
Essencis, pois iniciei como jovem aprendiz 
e recentemente fui efetivado para 
trabalhar no laboratório. Enfim, gostaria 
de agradecer à Essencis e ao professor 
Fernando pela aprendizagem” .
 Fernando Schio
 (CTVA Curitiba)



PEA Kids 
Programa de educação ambiental para crianças 
filhos de colaboradores e terceiros residentes. O 
projeto foi realizado nas unidades de Curitiba, 
Joinville, Capela, Magé, Betim, Caieiras, Taboão, 
Itaberaba e São José dos Campos, além da EEC, 
EOG e do Corporativo, dada a importância e am-
plitude do tema e a condição do envolvimento e 
compromisso com as gerações futuras, quanto ao 
seu papel enquanto cidadão do ponto de vista da 
preservação ambiental.

Escola Essencis 
Escola de ensino fundamental e médio nas de-
pendências da empresa ou em parceiro local, com 
foco no retorno de colaboradores aos estudos. 
O projeto é realizado nas unidades de Capela de 
Santana e Caieiras. 

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013

Indicadores - Pea Kids

   Nº de pessoas atendidas 145

Indicadores - Escola Essencis

   Nº de pessoas atendidas 30

   Carga horária total 1.414
Considera toda a carga horária, 
incluindo demitidos e colaboradores
que passaram por mais de um ciclo



Garantir o atendimento nutricional de excelência às crianças e 
adolescentes durante e após o tratamento oncológico, redu-
zindo as taxas de complicações clínicas e mortalidade durante 
e após o tratamento oncológico.
Mais de 3.000 beneficiários atendidos diretamente.

Manter e fortalecer o vínculo afetivo entre a família e a criança 
e qualificar a presença familiar durante o período de interna-
mento do paciente do SUS, fornecendo gratuitamente orien-
tações para o acompanhante, refeições diárias, casa de apoio, 
serviços de psicologia e odontologia, entre outros.

Capacitar professores da rede pública de ensino no tema 
“educação ambiental”, proporcionando condições de desen-
volvimento de projeto desta natureza em suas escolas e co-
munidades.

Com objetivo de possibilitar a percepção de que pessoas com 
deficiência intelectual possuem plena capacidade de praticar 
uma modalidade extremamente complexa e rica em detalhes, 
que promove o desenvolvimento físico saudável, estimula a 
maior sociabilidade e amplia as capacidades cognitivas, criati-
vas e motoras a partir de uma atividade que se desenvolve com 
cunho lúdico-educativo, estimulando a propensão ao envolvi-
mento dos participantes nas atividades.

FUNCAD

FIA

ROUNAET

ESPORTE

R$ 34.450

R$ 14.478

R$ 207.758

R$ 24.000

Acompanhamento
nutricional
de pacientes

Família
participante

Programa de
Educação Ambiental
Essencis
(4 cidades)

Karatê Kids

Escopo do projeto Lei InvestimentoProjetoInstituição

51

Investimento social privado



Relacionamento
com as
comunidades



Dia do Voluntariado
Com a finalidade de incentivar e apoiar atividades 
de cunho voluntário, fomentando o exercício de 
cidadania dos colaboradores em prol da cultura 
de sustentabilidade, com participação em ações 
e projetos, a Essencis mantém o seu Programa 
de Voluntariado, por meio do qual os profissio-
nais da Empresa doam espontaneamente parte do 
seu tempo, além de habilidades e conhecimentos, 
contribuindo para a sociedade.
Com mais de quatro anos de atuação, o Dia do 
Voluntariado é realizado semestralmente e vem 
atendendo diversas instituições das comunidades 
do entorno da Empresa, favorecendo o desen-
volvimento de competências nos colaboradores, 
propiciando integração entre as pessoas e valori-
zando a cidadania.
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10ª edição 
Realizada entre maio e julho de 2013
Envolveu cinco unidades da Essencis:

Essencis RS, em Capela de Santana: 
Projeto de pintura, jardinagem, limpeza, distribui-
ção de materiais, organização da praça, recrea-
ção, alimentação e doação de uniformes, todos 
com foco na vizinha Escola Marechal Cândido 
Rondon, com alunos em idades entre 6 e 16 anos.

Essencis SC, em Joinville: 
Projeto de pintura, espalhamento de britas e 
areia, organização de horta, reparos em geral na 
Escola Municipal Hermann Muller, com alunos en-
tre 6 e 12 anos de idade.

Essencis MG, em Betim: 
Projeto de revitalização do jardim, playground e 
organização (kaizen) da lavanderia. Realizado na 
Creche Dona Nina, que atende crianças em idade 
escolar, creche para crianças de 0 a 5 anos de ida-
de, e professores.

Essencis PR, em Curitiba: 
Projeto de recreação infantil e pintura dos muros 
danificados na CMEI Creche Itacolomi, em Saba-
rá. A instituição atende crianças de 3 meses a 5 
anos de idade.

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013



Corporativo, Essencis  
Óleo & Gás e Essencis Engenharia  
e Consultoria, em São Paulo: 
Projeto de melhoria das condições de infraestru-
tura, realizado na Creche e Centro Comunitário 
Sinhazinha Meirelles.

Essencis SP, em Caieiras: 
Projeto de construção de campo de futebol e co-
bertura de estacionamento. Nesse dia, foram rea-
lizadas gincanas com as crianças, com foco em 
educação ambiental. Realizado na Fundação Vó 
Ambrozina, que atende crianças e jovens de 6 a 
17 anos de idade.

 Foram atendidas 1.187 pessoas
 destas comunidades, com envolvimento 
 de 231 voluntários.

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013

11ª edição 
Realizada de outubro a novembro de 2013
Envolveu seis unidades da Essencis:

Essencis SP, em Caieiras: 
Participação em evento organizado por igreja com 
influência na comunidade Bairro Jardim Marcelino e 
imediações. Projeto de organização da coleta sele-
tiva dos resíduos do evento e projeto de educação 
ambiental com foco em crianças. Os projetos en-
volveram a participação de pessoas da comunidade.

Essencis SC, em Joinville:
Projeto de reforma da Escola Municipal Ribeirão 
do Cubatão, cujos alunos a frequentam até o 5º 
ano do ensino fundamental. 

Dia do Voluntariado - 10ª Edição



Projetos regionais

Projeto Bióleo 

A Essencis fechou o ano de 2013 com 445 parcei-
ros inscritos no programa. 

Litros de óleo coletados

Litros entregues (Usina)
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Essencis MG, em Betim:
Projeto de doação de leite, açúcar, fraldas, roupa, 
etc. feita por colaboradores, clientes e fornecedo-
res para o Lar Vicentino Ferreira Braga, que aten-
de idosos. Nesse dia, foram organizadas práticas 
de recreação, corte de cabelo, manicure e organi-
zação do espaço (mão-de-obra).

Essencis PR, em Curitiba:
Projeto de pintura, manutenção do playground, 
campo de futebol, reparos elétricos, etc. nas de-
pendências da Escola Municipal Otto Bracarense 
da Costa, de educação infantil.

Essencis RS, em Capela de Santana: 
Projeto de pintura externa e jardinagem na Escola 
Primeiros Passos (pública), para crianças de 4 me-
ses a 4 anos de idade. 

Corporativo, Essencis Óleo & Gás, Essencis  
Engenharia e Consultoria, em São Paulo. 
Projeto de reforma do Parque Vila dos Remédios, 
que atende o público frequentador em geral, de 
crianças a idosos.

Dia do Voluntariado - 11ª Edição
 Foram atendidas 10.272 pessoas
 destas comunidades, com envolvimento 
 de 260 voluntários.

Projeto Patrulha Ambiental Mirim
Desenvolvido em 2013 pela unidade de Capela 
de Santana, o Projeto Patrulha Ambiental Mirim 
é uma proposta de trabalho voltada à educação 
ambiental com aspecto preventivo e com o intuito 
de formar multiplicadores de ações de preservação 
e fiscalização no meio ambiente, contribuindo 
para a qualidade de vida da comunidade local. 
Sua concepção está ligada ao projeto Pelotão 
Mirim criado pelo 2º Pelotão da 4ª Companhia 
do 25º Batalhão de Polícia Militar em Capela 
de Santana. O projeto Pelotão Mirim tem como 
objetivo principal possibilitar a integração entre 
as crianças da comunidade, instrumentando-as 
para uma vida cidadã. Agregou-se a oportunidade 
de desenvolver a consciência ambiental dessas 
crianças e adolescentes, formando cidadãos com 
responsabilidade em relação ao uso de recursos 
naturais e atuando como agentes de defesa.

Indicadores

 Total de
    voluntários 231 260  
Total de pessoas
    beneficiadas 1.187 10.272  
Investimento 
    total (R$ mil.)  18.295 21.009 

  10ª 11ª
  EDIÇÃO EDIÇÃO 

 ANO JAN FEV MAR ABR

 2012 3.210 2.820 4.658 4.971
 2013 3.850 7.025 4.718 6.221
 2014 5.593 7.553 6.910 7.130
 

 ANO JAN FEV MAR ABR

 2012 3.210 2.820 4.150 3.850
 2013 4.170 7.360 3.290 4.550
 2014 6.950 5.710 5.485 8.450
 



Comissão de 
Acompanhamento
Comunidade do Entorno

Dentro das atividades propostas para o 
programa Portas Abertas Caieiras e com 
o intuito de estreitar o relacionamento da 
Essencis com a comunidade, criou-se a 
frente de Comunidade do Entorno, com 
o objetivo de trazer representantes dos 
bairros Jardim Marcelino e Vila dos Pinheiros 
(bairros próximos a CTVA e com histórico 
de reclamações de odor) para conhecer o 
empreendimento corporativo e entender 
suas atividades, abrindo mais um canal 
de relacionamento. Ainda está em curso 
o entendimento das expectativas desse 
público quanto à presença da Essencis na 
região.
A partir disso, espera-se que esses represen-
tantes tornem-se multiplicadores das boas 
práticas da Essencis, agindo diretamente na 
transformação da percepção da comunidade 
quanto ao objetivo e forma de atuação da 
empresa. O acompanhamento da Comissão 
é mensal, por meio do Comitê Local de Sus-
tentabilidade. 
Ainda como resultado do programa, a em-
presa busca traçar uma diretriz de atuação 
social alinhada com as expectativas da co-
munidade do entorno e também com a po-
lítica de sustentabilidade, que norteará os 
esforços da Essencis para a promoção do 
desenvolvimento sustentável na comunida-
de do entorno.

Projeto Amigo Especial
Promovido pela unidade de Curitiba, o Projeto 
Amigo Especial consiste na realização de oficinas e 
atividades com crianças e adultos com deficiência 
intelectual, em interação com os colaboradores da 
unidade. O objetivo é incentivar a coordenação mo-
tora, o raciocínio, a integração com a sociedade e o 
apoio aos familiares. Ativo desde 2009, o projeto já 
beneficiou mais de 1.000 pessoas.

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013
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Prêmio Interdisciplinar  
de Educação Ambiental

Este projeto foi idealizado pela unidade de Join-
ville, que, em 2013, realizou a 6ª edição do prê-
mio. O objetivo é promover a educação ambien-
tal nas escolas municipais da região.
Para o prêmio, a comissão julgadora (Essencis, Se-
cretaria de Educação e Órgão Ambiental) solicita 
o cumprimento de tarefas pelos alunos. As tare-
fas são no estilo “gincana” e seu cumprimento 
rende pontos para as escolas.
Ao final das atividades, as escolas vencedoras re-
cebem prêmios como computador, projetor mul-
timídia, câmera digital, etc. Em 2013, a unidade 
de Capela de Santana também passou a realizar 
a premiação.



Ação de educação ambiental
Manaus/AM
Com os objetivos de disseminar o Programa de 
Eficiência Energética promovido pela Eletrobrás, 
em parceria com a Essencis, e conscientizar crian-
ças e adolescentes acerca de temas ambientais, a 
Essencis realizou projeto de educação ambiental 
sobre consumo consciente de energia em uma 
escola municipal na cidade de Manaus. Cerca de 
250 crianças das comunidades participaram do 
projeto.

NEA — Núcleo de 
Educação Ambiental
O Grupo foi criado em 2013, em Caieiras, com 
o objetivo de ampliar as ações de educação am-
biental realizadas pela Essencis SP, capacitando 
colaboradores como educadores ambientais e 
formando um grupo que trabalhasse o tema con-
tinuamente.
A primeira ação do NEA foi o projeto “Escola Sus-
tentável”, realizado na Escola Estadual Capitão Al-
berto Graf, em Caieiras, com o objetivo de conscien-
tização sobre diversos temas ambientais.
O grupo conta com 16 colaboradores de diversas 
áreas que se reúnem mensalmente para planeja-
mento de atividades.
Em 2014, a iniciativa será replicada também nas 
unidades de São José dos Campos e Taboão da 
Serra/SP, com a formação de grupos locais.

Projeto Escola Sustentável
Em agosto de 2013, a CTVA Caieiras iniciou o 
Projeto Escola Ambiental, envolvendo a Esco-
la Estadual Capitão Alberto Graf, também em 
Caieiras/SP. 
A proposta do projeto foi capacitar um grupo de 
alunos e professores para que se tornassem mul-
tiplicadores e disseminassem os conceitos trans-
mitidos pelo NEA aos demais alunos. Também 
visava capacitar colaboradores envolvidos, pro-
porcionando-lhes uma nova experiência e aproxi-
mando-os dos temas de meio ambiente.
Foram realizados seis encontros, todos planeja-
dos e desenvolvidos pelos integrantes do NEA, 
abordando diversos temas relacionados a meio 
ambiente e sustentabilidade. O projeto contou 
com o envolvimento de 21 colaboradores e atin-
giu diretamente cerca de 100 alunos da escola.

           Balanço
Socioambiental

      Essencis 2013
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Implantação da 
CTVA Juiz de Fora – MG 
A implantação da CTVA Juiz de Fora contou com 
o desenvolvimento de um Programa de Educação 
Ambiental para os públicos interno da CTVA Juiz 
de Fora) e externo (comunidade de Paula Lima) 
promovendo os princípios da educação ambien-
tal. O trabalho foi desenvolvido com apoio de 
consultoria externa que realizou intervenções jun-
to à comunidade que permitiram:

  • Promover atividades visando provocar 
alterações significativas sobre o meio 
ambiente e a qualidade de vida local

  • Apresentar a empresa, a CTVA Juiz de Fora  
e suas atividades para o público-alvo

  • Divulgar as medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias realizadas pela Essencis 

  • Realizar atividades educativas envolvendo  
o público-alvo

  • Divulgar e conscientizar o público interno 
sobre a política de meio ambiente aplicada  
à empresa

  • Avaliar o nível de conhecimento da 
comunidade local sobre as atividades  
da Essencis na região e sua expectativa  
nesse sentido



Reconhecimento
e premiações
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150 Melhores Empresas 
Para Você Trabalhar
Objetivo:  
Valorizar as empresas que melhor cuidam  
de seus colaboradores. 
O Guia Você S/A — As Melhores Empresas para 
Você Trabalhar é a maior pesquisa de clima orga-
nizacional do país. 
Realização: 
Revista Você S/A
Data: Setembro
Setor: Indústrias Diversas
Unidade: Corporativo

Prêmio Make Award
Brasil 2013
Objetivo: 
A proposta deste prêmio é inserir o Brasil na 
rota mundial da excelência em Gestão do 
Conhecimento e Inovação, tornando-o conhecido 
e respeitado por suas diversas competências.

Realização:  
MAKE – Most Admired Knowledge Enterprise
Data: Outubro
Colocação: Quarto Lugar
Unidade: Corporativo

Prêmio Mineiro 
de Gestão Ambiental
Objetivo: 
O Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental – PMGA, 
idealizado em 2005, é parte de um processo 
inovador que procura introduzir nas organizações 
mineiras um modelo de gestão ambiental 
sistêmico, com foco na sustentabilidade.

Realização:  
União Brasileira de Qualidade (UBQ)
Data: Maio
Unidade: Minas Gerais
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JOINVILLE:  
Bronze no Prêmio Catarinense de Excelência

CAIEIRAS: 
Bronze no Prêmio Paulista de 
Qualidade da Gestão 

Prêmios por Excelência

Carta de Compromissos 
“Empresas pela Gestão Sustentável 
de Resíduos Sólidos”
Em maio de 2013, a Essencis participou do even-
to para lançamento da Carta de Compromissos 
“Empresas pela Gestão Sustentável de Resíduos 
Sólidos”.
O evento foi organizado pelo Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, que perce-
beu na criação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) uma oportunidade única para a 
construção de um novo modelo de desenvolvi-
mento sustentável para o país, com a contribui-
ção decisiva e voluntária do setor empresarial, 
acelerando a implantação dessa política. 
A adesão à carta é bastante relevante, pois é o com-
promisso voluntário da empresa em prol do desen-
volvimento sustentável do país, apoiando a influên-
cia de políticas públicas favoráveis à implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Prêmio Solví de Excelência em 
Responsabilidade Social
Objetivo:
Estimular as empresas a buscarem a melhoria con-
tínua em sua gestão, incorporando princípios de 
responsabilidade social. Gerar visibilidade para um 
projeto socioambiental de destaque, reconhecendo 
os colaboradores envolvidos em sua execução.

Realização: Solví
Data: Março
Projeto Vencedor: 
Programa Bióleo – Duplamente Sustentável
Categoria: Projetos
Colocação: Primeiro lugar
Unidade: Caieiras



63

RIO DE JANEIRO: 
PEQ RJ – Prêmio Estadual de Qualidade 
do Rio de Janeiro

CURITIBA: 
Prêmio Paranaense de Gestão Ambiental

Prêmio Intranet Portal
Objetivo: 
Pretende contribuir para a formação do mer-
cado, para dar visibilidade às boas práticas e 
apontar os caminhos da evolução dos portais 
corporativos.

Realização: Instituto Intranet Portal
Data: Agosto
Categoria: Integração
Colocação: Terceiro lugar
Unidade: Corporativo

Prêmio Solví de Inovação
Objetivo: 
Desenvolver e disseminar a proatividade e a cria-
tividade dos colaboradores, individual e coleti-
vamente. Encorajar equipes na apresentação de 
seus projetos, reconhecendo os principais desta-
ques com uma premiação especial e proporcio-
nando o compartilhamento dessas experiências 
em todo o Grupo.

Realização: Solví
Data: Março
Projeto vencedor: 
Recuperação de Metais de Resíduos industriais
Categoria: Técnica
Colocação: Segundo lugar
Unidade: Caieiras



O futuro
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O ano de 2014 será um período de baixo índice 
de atividade da indústria, marcado por grandes 
eventos, que postergam mudanças e decisões 
que o país precisa tomar. Esse quadro, somado 
à crise econômica, poderá afetar diretamente o 
nosso mercado de atuação e, consequentemen-
te, nos obriga a adequar o nosso planejamento e 
revisar a expectativa de crescimento.
No entanto, mesmo com um cenário delicado, 
visualizamos oportunidades com a PNRS - Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos. Internamente,  
também está prevista para 2015 a inauguração 
da Unidade de Valorização de Resíduos de Side-
rurgia, tecnologia pioneira que permite a recupe-
ração do ferro metálico das lamas de aciaria para 
utilização como matéria-prima de grande valor 
agregado na fabricação do aço. Essa solução foi 
desenvolvida em parceria com o cliente e com o 
suporte e endosso de pesquisadores e cientistas 
proeminentes, o que contribuiu duplamente para 
a sustentabilidade.
O relacionamento com as comunidades vizinhas 
às nossas unidades de negócio merece atenção 
especial, na medida em que o vínculo que tem 
sido fortalecido historicamente dá provas do be-
nefício para todos os envolvidos. Sendo assim, 
trabalharemos em prol do aperfeiçoamento da 
metodologia de estudos da comunidade, ouvin-
do suas necessidades, desenvolvendo parcerias e 
promovendo a educação, por meio do desenvol-
vimento de projetos nas regiões. 
Dentre os projetos planejados para 2014, realiza-
remos cursos com foco em Educação Ambiental 
para formação de professores multiplicadores, a 
ser implantado sob a forma de projetos regionais 
nos diferentes estados onde estamos presentes.

           Balanço
Socioambiental
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Também é muito importante ressaltar os objetivos 
da área de inovação da Essencis que dará 
continuidade aos projetos já destacados neste 
balanço, além de outros projetos que continuarão 
em desenvolvimento, como, por exemplo:

Biorrefinaria
Contempla a criação de uma Unidade Industrial 
que integra os processos de conversão de bio-
massa para a produção de compostos orgânicos 
utilizados pelos segmentos alimentício, nutrição 
animal, farmacêutico, entre outros, que atual-
mente são produzidos a partir de fonte fóssil ou 
sintética. 

Combustível Derivado de Resíduos 
Será iniciada a produção de combustível sólido al-
ternativo, feito a partir dos resíduos que os próprios 
aterros da Essencis recebem. Em geral, utilizando o 
refugo de produção que possui muito valor energé-
tico, mas ainda são aterrados.
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Valorização do Biogás
Implantação de uma planta piloto para concentração do biogás ge-
rado no aterro de Caieiras para produção de um combustível vei-
cular. Este combustível será testado em um caminhão e um ônibus 
nas operações do CTVA. O projeto segue uma tendência mundial 
de uso de gás como combustível veicular, que produz menor polui-
ção atmosférica e sonora, e ainda valoriza a destinação dos resídu-
os orgânicos domiciliares.
Outras ações e projetos também estarão em pauta em 2014, mas é 
muito importante que a Essencis continue com seu objetivo princi-
pal de fornecer soluções inovadoras de Multitecnologia em Gestão 
Ambiental para clientes comprometidos em promover uma política 
de desenvolvimento sustentável. 
Este é o momento de fortalecer o relacionamento com os clientes, 
agregando valor em seus processos e necessidades produtivas; bem 
como desenvolver e explorar a questão da valorização de resíduos. 
São as novas formas e soluções mais sustentáveis que trarão mais 
segurança e estabilidade no futuro da empresa.



Foto: Colaboradora Ellen Laureno 
- Imagem do Concurso Interno de 

Fotografia (CTVArte)



Escritório Central
Rua Itapeva, nº 538 - 13º andar
São Paulo - SP - CEP 01332-000
Tel:  55 (11) 3848-4510
 55 (11) 3848-4505
vendasbr@essencis.com.br

Engenharia e Consultoria
Rua Gandavo, nº 363
São Paulo - SP - CEP 04023-001
Tel:  55 (11) 3138-5953
 55 (11) 5087-0922
Fax: 55 (11) 5549-0824
comercialec@essencis.com.br

Logística Reversa
Rua dos Bandeirantes, km 33
Caieiras - SP - CEP 07700-000
Tel:  55 (11) 4442-7304
emr@essencis.com.br

Óleo e Gás
Rua Gandavo, nº 363
São Paulo - SP - CEP 04023-001
Tel:  55 (11) 3138-5953
 55 (11) 5087-0922
Fax: 55 (11) 5549-0824
comercial.eog@essencis.com.br

RJ

CTVA Magé
Rodovia Rio-Teresópolis, km 121,5
Rio de Janeiro - CEP 25900-000
Tel:  55 (21) 2633-9800
vendasrj@essencis.com.br

CTVA Macaé
Estrada do Imburo, lotes 49 a 52
Gleba do Imbiro II - CEP 27970-000
Tel:  55 (21) 2006-0212
vendasrj@essencis.com.br

Unidades operacionais

SP

CTVA Caieiras
Acesso pela Rodovia dos 
Bandeirantes, km 33
Franco da Rocha-SP
CEP 01332-000 Caixa Postal 543
Tel:  55 (11) 4442-7300
vendassp@essencis.com.br

Itaberaba
Av. Dep. Cantídio Sampaio, nº 2304
CEP 06860-000
Tel:  55 (11) 4442-7300
vendassp@essencis.com.br

Taboão da Serra
Av. Ibirama, nº 518 - prédio 482
CEP 06785-300
Tel:  55 (11) 4138-8300
vendassp@essencis.com.br

CTVA São José dos Campos
Estr. Joaquim Gonçalves da Silva, s/n 
km 5 - Pq. Novo Horizonte
CEP 12225-833
São José dos Campos - SP
Tel:  55 (12) 3929-5496
vendassp@essencis.com.br
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MG

CTVA Betim
Rodovia BR 381, km 499
Caixa Postal 12
Tel:  55 (31) 3539-1700
vendasmg@essencis.com.br

CTVA JuIz de Fora
Rua Vicente Gávio, 1435 
Distrito de Paula Lima – Cidade de 
Juiz de Fora/MG - CEP 36103-000
Tel:  55 (32) 3266-9141
vendasmg@essencis.com.br

SUL

CTVA Curitiba - PR
Rua dos Palmenses, nº 4005
Cidade Insdustrial - CEP 81450-650
Tel:  55 (41) 3614-3050
vendaspr@essencis.com.br

CTVA Joinville - SC
Rua dos Bororós, nº 875  
Distrito Industrial de Parabeiraba
CEP 89239-290
Tel:  55 (47) 3424-6752
 55 (47) 3424-6753
vendassc@essencis.com.br

CTVA Capela de Santana - RS
Rodovia RS 240, km 17, nº 921 
CEP 85745-000
Tel:  55 (51) 3500-3400
 55 (51) 3500-3404
vendasrs@essencis.com.br



www.facebook.com/essencis

https://twitter.com/essencis_sa

www.youtube.com/user/empresaessencis


