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Carta do Presidente



C a r ta  d o  P r e s i d e n t e

Celso Pedroso
Presidente Solví Soluções Industriais 

Este é o primeiro balanço socioambiental da Solví 
Soluções Industriais e meu primeiro ano à frente deste 
grupo, desafio que assumo com grande entusiasmo e 
motivação. 

A partir de agora, nosso compromisso é fazer da SSI 
um grupo reconhecido como a melhor empresa de 
soluções ambientais de multitecnologia customizadas, 
para a cadeia produtiva de nossos clientes.  A forma 
como faremos isso requer crescer de forma eficiente e 
sustentável para impactar positivamente nossos clientes, 
parceiros, acionistas e a sociedade.
 
A Solví Soluções Industriais nasce forte e apta para 
oferecer as melhores práticas na área de engenharia 
ambiental, pois reúne a expertise de quatro grandes 
empresas:  Essencis,  GRI,  Koleta Ambiental e Organosolví.
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Um dos nossos principais desafios é obter sinergia entre 
as operações e oferecer um trabalho conjunto, com uma 
equipe unida e coesa.
 
Temos colaboradores capacitados e uma empresa 
ética. Queremos liderar pelo exemplo de gestão, com 
um time de talentos de alto desempenho, e fortalecer 
o relacionamento com nossos parceiros, trazendo 
contribuições para o desenvolvimento sustentável.

A gestão sustentável tornou-se um diferencial 
competitivo no mercado, e já pode ser considerado um 
dos pilares para os negócios do futuro, um diferencial dos 
empreendimentos que a tiverem como princípio.

Ao longo das próximas páginas, vocês conhecerão 
os principais projetos e práticas da Solví Soluções 
Industriais e como buscaremos reafirmar nosso 
compromisso com a sustentabilidade em 2015.



 Sustentabilidade é uma demanda fundamental para 
a própria sobrevivência das empresas. 

Perfil Organizacional
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Muitas empresas estão ativamente integrando 
princípios de sustentabilidade em seus negócios, 
e fazem isso pela gestão da imagem, economia de 
energia, desenvolvimento de produtos verdes ou 
retenção e motivação de equipes. Tudo isso, de fato, 
ajuda as empresas a agregarem valor e se perenizarem. 

A sustentabilidade é uma demanda fundamental 
para a própria sobrevivência das empresas. A criação 
e o fortalecimento da Solví Soluções Industriais 
sustentam e endossam esta afirmação, seja na reflexão 
sobre sua própria atividade presente e futura, ou de 
seus clientes e parceiros. 

No futuro próximo, mais empresas terão de 
incorporar uma visão estratégica de longo prazo 
para a Sustentabilidade, identificando e buscando 
oportunidades que detenham maior potencial de 
valor. Neste sentido, a Solví Soluções Industriais pela 
própria natureza das soluções e serviços ambientais que 
oferta ao mercado, proporciona aos clientes ganhos 
de sustentabilidade agregando valor ao negócio dos 
clientes. 

As empresas da Solví Soluções Industriais se 
desenvolvem de forma segura, promovendo a gestão 
de riscos, protegendo seu patrimônio e a saúde dos 
colaboradores, garantindo a melhor solução para o 
cliente, com segurança, agilidade e a melhor relação 
custo-benefício. 

A filosofia empresarial adotada é o MES (Modelo de 
Empresariamento Solví) e baseia-se em uma nova 
cultura de trabalho, o Programa de Criação de Valores 
(PCV) no qual os líderes empresários compartilham de 
princípios éticos e comportamentos que promovem 
resultados, a fim de conseguir a perenização do 
negócio, conforme representado na ilustração abaixo. 

Local: Incinerador - Taboão da Serra
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P e r f i l  o r g a n i z a C i o n a l



Ser reconhecida como a melhor empresa de SOLUÇÕES AMBIENTAIS de 

MULTITECNOLOGIA CUSTOMIZADAS para a 

cadeia produtiva de NOSSOS CLIENTES. 

Soluções Integradas

A Estrutura da Solví Soluções Industriais (SSI)
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Gerenciamos o resíduo      
na planta do cliente...

Fazemos o Transporte e 
Logística para o destino...

Tratamos, Recuperamos, 
Valorizamos e damos a 

Destinação Final mais adequada 
para o seu resíduo.

Além de, produzirmos 
Fertilizantes Orgânico e 

Organomineral 
a partir de resíduos. 
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A Solví Soluções Industriais integra o grupo Solví, 
Soluções para a Vida, que é uma holding de empresas 
de reconhecida competência nos segmentos: Resíduos 
Públicos, Soluções Industriais, Saneamento, Valorização 
Energética e Engenharia. 

Com o suporte e apoio de seu time de mais de 25 mil 
profissionais, marca presença em municípios e estados 
brasileiros, além de Argentina, Bolívia e Peru. 

O grupo Solví mantém um compromisso primordial: 
oferecer engenharia de soluções para a vida, com a 
oferta de serviços integrados, diferenciados e inovadores, 
capazes de contribuir para a coexistência harmoniosa 
entre o meio ambiente e a sociedade. 

Com foco na oferta de soluções integradas para um 
amplo leque de setores industriais, a Solví Soluções 
Industriais reúne as competências de quatro grandes 
referências do setor ambiental, atuantes em 14 estados 
brasileiros: 

  GRI
  KOLETA
  ESSENCIS 
  ORGANOSOLVÍ

Diferenciais

• Mais completo Portfólio Multitecnológico de Serviços 
Ambientais

• Atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS)

• Ampla cobertura nacional

• Capacidade, agilidade e excelência operacional

• Inovações sustentáveis visando à valorização 
ambiental

• Sistema de Gestão Integrada baseado nas normas 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

• Certificações ISO 17025 e SASSMAQ
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a e s t r u t u r a  d a  ss i
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Contribuições para a PNRS

As quatro empresas da Solví Soluções Industriais 
têm em seu portfólio serviços e tecnologias que vão ao 
encontro das responsabilidades definidas pela PNRS - 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
 
Visando à adoção de tecnologias limpas como forma 
de minimizar impactos ambientais, a Essencis oferece 
os serviços de Coprocessamento e Recuperação de 
Metais, reforçando a visão de futuro da Solví Soluções 
Industriais.
 
Por meio do segmento de tratamento e destinação, 
a empresa garante a disposição final dos rejeitos de 
maneira ambientalmente adequada, assegurando 
a melhor solução para o cliente, com segurança e 
agilidade. 
 
O serviço de Gestão de Áreas Contaminadas ou Controle 
de Áreas sob risco é assunto estratégico para a equipe 
de profissionais da área de Engenharia e Geologia.      

Por meio dele, a Solví Soluções Industriais assegura 
a revitalização de áreas impactadas, contribuindo para 
o encerramento de lixões, ofertando uma melhor 
qualidade de vida às pessoas e oportunidade para 
novos usos.

As premissas de logística reversa e responsabilidade 
compartilhada até o descarte final (ciclo de vida total 
do produto), apresentados na PNRS, são asseguradas 
através dos serviços de TWM (Total Waste Management) 
ou Gerenciamento Total de Resíduos da GRI e Logística 
Reversa da Essencis.

Esses produtos serão reutilizados em outros processos 
industriais, mas antes eles passam por um processo 
de desmontagem, descaracterização, picagem e 
reaproveitamento das partes recicláveis, oferecendo a 
proteção da marca e segurança ambiental.
 
Com a tecnologia de Incineração, a Solví Soluções 
Industriais atende a todas as exigências da legislação 
nacional, convenções e protocolos internacionais com 
relação a emissões atmosféricas, eficiência da destruição 
dos resíduos e redução do volume de periculosidade 
dos resíduos perigosos.  
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O resíduo sólido reutilizável e reciclável é visto 
como um bem econômico e de valor social

Todo rejeito deverá ter disposição final 
ambientalmente adequada

Encerramento de Lixões 

Logística Reversa e responsabilidade compartilhada 
até o descarte final (ciclo de vida total do produto)

Adoção de tecnologias limpas como forma 
de minimizar impactos ambientais

Redução do volume e da 
periculosidade dos resíduos perigosos

RESPONSABILIDADES
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Engajamento das partes interessadas

O engajamento de partes interessadas é uma 
atividade contínua para as empresas da Solví Soluções 
Industriais, que buscam desenvolver e fortalecer 
parcerias sustentáveis com todos os públicos de 
interface identificados no mapa abaixo. 

A circunferência interior traz os públicos com impacto 
direto nas operações e a circunferência externa são os 
com impacto indireto.  

O processo de mapeamento de partes interessadas 
da empresa considerou nossas unidades e áreas 
de negócios, a fim de promover a sua priorização e 
engajamento com as quatro empresas.

Por meio dessa consolidação, é possível o 
desenvolvimento de planos de ação locais e o efetivo 
relacionamento, considerando suas expectativas e 
contribuições.
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Públicos com impacto direto

Públicos com impacto indireto



A Essencis  é uma empresa especializada 

em Multitecnologia para a Gestão Ambiental 
Integrada de resíduos industriais. 

Isso significa identificar e incorporar tecnologias 

ambientais de ponta, em busca do melhor 

aproveitamento e do uso eficiente dos recursos 

da cadeia produtiva.  A equipe técnica da 

Essencis aplica inovação e conhecimento para 

identificação da melhor solução tecnológica 

para reaproveitamento, valorização, tratamento e 

destinação final de resíduos.
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  Portfólio de Serviços

• Disposição final de resíduos em Aterros Classes I e II

• Blendagem e valorização energética de resíduos 

para Coprocessamento em fornos de cimento 

• Recuperação de Metais de resíduos dos setores 

petroquímico, metalúrgico, siderúrgico e outros

• Biogás – geração de crédito de carbono e energia

• Incineração de resíduos

• TDU – Tratamento Térmico para solos contaminados 

com hidrocarbonetos e organoclorados

• Serviços de Laboratório e Tratamento de Efluentes

• Soluções personalizadas para Gestão de Solo 

Contaminado, Gestão Estratégica de Águas e 

Monitoramento de Emissões Atmosféricas

• Soluções Integradas em Gestão Ambiental e 

destinação de resíduos para o setor de Óleo e Gás

• Logística Reversa de Produtos e Embalagens

• Descaracterização de Produtos e Proteção à Marca
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Incinerador - Taboão da Serra - CTVA São Paulo - SP

Dessorção Térmica - CTVA Magé - RJ 

Aterros KI e KII - CTVA Betim - MG 

Tratamento de Efluentes - CTVA Joinville - SC 
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Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo: Créditos de Carbono

Hoje o valor de contribuição para o aquecimento global 
do metano está em 25 vezes mais nocivo à atmosfera 
que o gás carbônico. Quando o metano é queimado 
em flare geram-se os créditos de carbono.

No ano de 2014, a produção de CER (Crédito de 
Carbono Equivalente) foi de 600.000 t CER totalizando 
3,9 milhões de créditos gerados na CTVA São Paulo.

Além disso, firmou-se o contrato com a organização 
finlandesa NEFCO Norwegian Carbon Procurement 
Facility - Nordic Environment Finance Corporation. 

Com este contrato, está prevista a produção de             
mais 6 milhões de CERs até o ano de 2020.

  Destaque

 Já foram evitados 3,9 milhões de créditos de 
carbono que foram certificados pela CTVA SP, 

uma contribuição efetiva à SUSTENTABILIDADE.
 

Planta de Biogás - CTVA São Paulo - Caieiras - SP
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Geração de Combustível Substituto 
(CSS)

O combustível (blend) produzido a partir de resíduos 
na Essencis é utilizado por indústrias cimenteiras 
na substituição de coque e moinha de carvão nos 
fornos de produção do clínquer (matéria-prima para 
fabricação do cimento). Estima-se que para cada 2 kg 
de resíduos utilizados no processo, reduz-se 1 kg de 
coque.

No ano de 2014, foram produzidas, 
por meio do blend, aproximadamente 

95.225.150.000 Kilocalorias de 
combustível alternativo para a indústria 

cimenteira. Isto significa, que foram 
substituídas 11.336 toneladas de coque. 

Unidade de Valorização Energética e  Blendagem - CTVA Betim - MG 

Unidade de Blendagem e Coprocessamento - CTVA Magé - RJ 

Unidade de Blendagem e Coprocessamento - CTVA Curitiba - PR 

  Destaque



Local: Unidade de Recuperação de Metais - CTVA SP - SP
Vista aérea e detalhe interno da planta



Inauguração da
CTVA Juiz de Fora - MG

Dando sequência à sua expansão geográfica no Brasil, 
em março de 2014, a Essencis inaugurou uma Central 
de Tratamento e  Valorização Ambiental em Juiz de Fora, 
Minas Gerais. A unidade foi projetada - tanto na fase de 
construção quanto na de operação - seguindo rígidos 
padrões de desperdício mínimo e reaproveitamento 
máximo de recursos.

 

Inovação: Remediação Termal

A área responsável pelos projetos de Engenharia e 
Geologia realizou o primeiro case de remediação de 
organoclorados com tecnologia termal ERH (Eletrical 
Resistance Heating) no Brasil. Realizado em Sorocaba, 
o projeto inovador foi finalizado em apenas quatro 
meses.

 

Local: CTVA Juiz de Fora - MG

Logística Reversa

Com o foco no ciclo completo de produção de bens de 
consumo, as unidades de Logística Reversa, localizadas 
na CTVA São Paulo em Caieiras e na CTVA Curitiba, são 
exemplos de solução tecnológica voltada à promoção 
da PNRS e da Sustentabilidade.

Nestas unidades, os produtos pré e pós-consumo 
podem ser triturados, separados e novamente 
reinseridos ao processo produtivo industrial como uma 
fonte de matéria-prima alternativa, poupando recursos 
naturais.

Projeto de Remediação Termal, tecnologia inédita no Brasil. 

Unidade de Logística  Reversa - CTVA SP - Caieiras - SP.



A GRI (Gerenciamento de Resíduos 

Industriais) foi fundada em 1999, e é uma empresa 

especializada no Gerenciamento Global de 
Resíduos (TWM – Total Waste Management), 
cujo objetivo é fornecer soluções ambientais 

integradas através de uma única empresa.Portfólio de Serviços

• Gerenciamento Global de Resíduos no cliente

• Manufatura Reversa de placas e circuito impresso 
e catalizadores automotivos

• Armazenamento e Assessoria para Recuperação 
Fiscal 
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Destaque

Programa Jogue Limpo

O Jogue Limpo é o sistema de logística reversa das 
embalagens de óleo lubrificante pós-consumo, 
estruturado e disponibilizado pelos fabricantes, 
importadores e distribuidores de lubrificantes.

Desde o início do Programa,  já foram reciclados mais de 
298 milhões de embalagens usadas de lubrificantes. 
Atualmente, o Programa conta com mais de 30 mil 
pontos geradores que recolhem em 14 estados e 
Distrito Federal.

As embalagens devolvidas pelos 
consumidores aos canais de revenda 
assim como aquelas por estes geradas são 
entregues pelos comerciantes diretamente 

às centrais ou aos caminhões de recebimento, 
que também os direcionam para esses centros de 
recebimento. Nesses centros, as embalagens plásticas 
recebem um tratamento inicial possibilitando seu 
encaminhamento para as empresas recicladoras 
licenciadas.

Em parceria, as empresas GRI e Koleta Ambiental 
atuam na gestão do Programa Jogue Limpo nos 
estados de Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. 
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A Koleta Ambiental atua no setor ambiental, desde 2001, oferecendo soluções completas 
de logística, transporte e tratamento cada vez mais sustentáveis aos resíduos dos clientes.

Portfólio de Serviços

• Presta serviços de Logística Ambiental como: 
coleta, acondicionamento, transporte, 
destinação e reciclagem de resíduos gerados 
por empresas privadas e grandes geradores.

Atuação no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia com 
bases operacionais instaladas em pontos estratégicos 

para facilitar o acesso logístico.
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Destaque

Consolidação e Compromisso com Meio 
Ambiente

Em 2014,  a Koleta Ambiental completou 1 ano de operação no 
Porto de Santos, com atuação em toda a área portuária. 

Reafirmando seu compromisso com o meio ambiente, outro 
importante destaque da Koleta Ambiental está relacionado à 
sua frota, que utiliza planos de manutenção preventiva para 
aspectos de risco como vazamentos de líquidos servidos e 
óleos, e emissão de gases poluentes. 

A Koleta Ambiental utiliza biodiesel em sua frota e, com isso, 
reduz impactos inerentes à atividade de transporte rodoviário.
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A Organosolví atua desde 2010, com 

produção de fertilizantes organofarelado, 
organogranulado e organomineral, 

umidificados e mineralizados, por meio de um 

processo inovador de compostagem de resíduos 

Classe II-A e B, atendendo às regulamentações 

e normas técnicas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.

Destaque

Participação em Eventos do Setor 
Agrícola

 
A Organosolví marcou presença em dois importantes 
eventos do segmento, em 2014. 

Em abril, participou do Gran Expo Norte, em Linhares, 
ES, evento este voltado para a demonstração das 
cadeias produtivas da agricultura e da pecuária do 
norte do estado. 

Em agosto, a empresa esteve presente no AGRIFAM 
2014 – Feira da Agricultura Familiar, que tem como 
objetivo integrar o agricultor às novas tecnologias.
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A linha de Fertilizantes ORGANO+ proporciona maior absorção dos nutrientes aumentando a produtividade 
de inúmeras culturas, além de enriquecer o solo, melhorando a sua qualidade por meio da matéria orgânica e 
nutrientes do composto. 

A aplicação dos fertilizantes ORGANO+ aumenta a capacidade de troca catiônica (CTC), que ajuda a reter K, Ca, Mg 
e outros nutrientes, trazendo ganhos ao produtor em redução de custos e aumento da produção. 

Organosolví Coroados - SP

Produtos
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Comitê de Riscos

Comitê de Crise

Reunião de Diretoria

Conselho Administrativo

Governança e Gestão
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Segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), “Governança corporativa é o 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e 

os relacionamentos entre proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos de controle. 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e 

contribuindo para sua longevidade.”

Os mecanismos de governança corporativa adotados 

pela Solví Soluções Industriais têm o propósito de 

difundir a visão, a missão, os valores e a cultura de 

excelência operacional especialmente junto aos seus 

colaboradores. Esses mecanismos são importantes, na 

medida em que orientam os processos e atitudes de 

forma estratégica. 

A equidade entre os sócios é assegurada pelo modelo de 

governança em rede, fundamentado nos mais modernos 

princípios de transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

20

g o v e r n a n ç a  e  g e s tã o



Instrumentos de Governança

• Comitê de Gestão de Riscos e Compliance:  Realizado bimestralmente, com a participação da alta liderança 

da organização, o Comitê de Gestão de Riscos e Compliance tem como objetivo definir as diretrizes de proteção e 

segurança operacional e ambiental da Organização.

• Comitê de Gestão de Crises:  O Comitê de Gestão de Crises reúne a presidência e gestores da Organização em 

momentos de crise,  para a definição de estratégias de relacionamento com a mídia e partes interessadas, além 

de desenhar planos de ação para mitigar potenciais riscos.

• Reuniões de Diretoria:  As Reuniões de Diretoria são realizadas mensalmente a fim de promover discussões 

sobre assuntos estratégicos críticos para o negócio. Os encontros reúnem os diretores das unidades e empresas 

do Grupo.

• Conselho Administrativo:  Com periodicidade mensal, o Conselho Administrativo se reúne com os objetivos 

de  definir a estratégia do segmento do negócio, deliberar sobre os investimentos das empresas que a compõem, 

além de definir as metas e diretrizes do negócio. Também cabe ao Conselho da SSI, deliberar sobre matérias 

que ultrapassem o nível de alçada previsto no Estatuto Social de cada empresa e submeter para aprovação do 

Conselho da Solví as matérias que ultrapassem o seu limite de alçada.
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Gestão da Ética

A ética é o eixo norteador de toda e qualquer ação 

desenvolvida pelas empresas da Solví Soluções 

Industriais, desde as que envolvem liderança até 

aquelas restritas aos colaboradores e suas relações com 

suas partes interessadas.  

Para que isso seja assegurado, a Organização mantém 

uma Comissão de Conduta com a função de orientar, 

elucidar dúvidas e receber denúncias, averiguando e 

dando encaminhamentos adequados. 

Em 2013, o Código de Conduta da Solví foi revisto 

para incorporar disposições previstas na nova Lei 

Anticorrupção Empresarial (nº 12.846), sancionada em 

agosto daquele ano e vigente a partir de 2014. 

A atualização do Código de Conduta e implantação 

de canais de comunicação exclusivos visam esclarecer 

dúvidas e receber denúncias sobre qualquer possível 

violação às diretrizes corporativas da Solví e todas as 

empresas do grupo.

22

Canais de Comunicação:

website: 
www.codigodecondutasolvi.com

telefone no Brasil: 
0800 721 0742 (ligação sem custo)

e-mail: 
comissao.conduta@solvi.com

carta: 
Solví - Comissão de Conduta
Caixa postal nº 31.256 - São Paulo - SP



Tendo em vista a necessidade de gerenciar riscos 

decorrentes de fatores internos ou externos, em 2014, 

as empresas da Solví Soluções Industriais realizaram 

avaliação dos seus riscos operacionais, com foco nos 

aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho. 

Os riscos empresariais são identificados utilizando-se 

a metodologia internacional de “Gerenciamento de 

Riscos Corporativos – Estrutura Integrada”, emitida pelo 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission (COSO),  que compõe o dicionário de risco. O 

diagnóstico de risco foi realizado por meio de questionário 

com o corpo gerencial,  apoiado por consultoria externa 

para identificar a percepção de riscos empresariais e de 

legalidade. 

Os riscos empresariais são reportados em reunião de 

Diretoria e de Conselho Administrativo e atualizados 

anualmente. Para tratar situações de crise, há o Comitê 

de Gestão de Crises. 

Na Essencis, por exemplo, a área de Excelência e 

Sustentabilidade Empresarial Corporativa foi responsável 

por planejar e aplicar a metodologia de Gestão de Riscos 

Operacionais, baseada no método Primavera Systems.

Essa metodologia, utilizada em todas as unidades 

operacionais da Essencis desde 2012, é aplicada através 

de auditorias anuais, realizadas pela equipe de QSMA 

Corporativo (Qualidade, Segurança e Meio Ambiente).

Com o objetivo de verificar os riscos relacionados à 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente, também são 

analisados os resultados de auditorias oficiais de órgãos 

certificadores; não conformidades do sistema de gestão; 

eventos (acidentes ambientais e de segurança no trabalho) 

dos últimos 12 meses; requisitos legais; levantamento de 

perigos e riscos e levantamento de aspectos e impactos 

ambientais.

Gestão de Riscos
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Local: Jardim do Escritório SSI  - Vila Mariana - SP



 Os projetos de Inovação tem o objetivo de valorizar a matéria, gerando 
produtos com maior valor agregado e passíveis de retornar à cadeia de valor. 

Inovação para a Sustentabilidade
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A fim de alavancar o desenvolvimento da Solví 

Soluções Industriais através de tecnologias e modelos 

de negócios inovadores por meio da valorização de 

resíduos, a organização está estruturada com uma 

Diretoria Técnica e área de Inovação, voltadas para o 

apoio, desenvolvimento e sinergia dos projetos das 

empresas do grupo. 

A Diretoria Técnica estabelece parcerias com universidades 

e instituições de pesquisa,  garantindo assim a gestão e 

disponibilização horizontal do conhecimento técnico 

nas empresas da SSI. Promove a qualidade e rigor dos 

processos e tecnologias desenvolvidas.

26
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Estratégia de Inovação

A Solví Soluções Industriais adota o conceito do Ciclo Virtuoso da Matéria para a priorização dos projetos 

de inovação.  Assim, os projetos elaborados tem o objetivo de valorizar a matéria, gerando produtos com maior 

valor agregado e passíveis de retornar à cadeia de valor.
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Valorização energética e tratamento térmico

Este projeto visa o aproveitamento dos resíduos como fonte de energia e a 
melhor viabilidade técnica e econômica. Dentre as tecnologias estão:

• Produção de CDR (combustível derivado de resíduo) para coprocessamento

• Tecnologia ERCM

• Tecnologia de Incineração

tratamento de lixiviado

Apoiar na validação do conjunto de tecnologias aplicáveis ao tratamento de 

efluentes para os negócios da empresa.

areia de fundição

Desenvolvimento de solução de valorização da área de fundição para os clientes 

do setor automobilístico como matéria-prima para a construção civil.

Projetos de Inovação

valorização de resíduo de siderurgia

Estudos de tecnologias pioneiras que permitem a recuperação do ferro metálico 

das lamas de aciaria, para utilização como matéria-prima de grande valor 

agregado na fabricação do aço.
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desenvolvimento de fertilizante organomineral

Apoiar a Organosolví na melhor aplicação do fertilizante organomineral em 

desenvolvimento.

valorização de resíduos de curtume

Este projeto tem sido desenvolvido pela Essencis, desde 2013,  e já foi patenteado. 

Atualmente, o desenvolvimento visa a valorização da proteína do couro para 

alimentação animal.
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valorização de resíduos de placas de computadores

Este projeto consiste em apoiar o desenvolvimento da empresa GRI junto ao 

Centro de Tecnologia da Informação - CTI Renato Archer na valorização de metais 

preciosos presentes nas placas. 

Exemplo de Tratamento de Lixiviado realizado nos aterros.
Da esquerda para a direita, Efluente Bruto e Efluente Tratado.



Spray dryer 
equipamento de secagem para projetos de Desenvolvimento Tecnológico 
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Desempenho Econômico e Financeiro
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No ano de 2014, a Solví Soluções Industriais 

percebeu uma Receita Bruta consolidada equivalente 

a R$ 621 milhões.

Nesse período, o EBITDA alcançou R$ 127 milhões, 

configurando uma margem EBITDA de 20% sobre a 

Receita Bruta.
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destaque

solidez financeira

O ano também foi marcado pelo reconhecimento da 

Essencis, com o aumento do rating de A-(bra) para 

A(bra), concedido pela FITCH RATINGS BRASIL LTDA, 

reafirmando a solidez financeira mesmo no cenário 

macroeconômico desafiador do período. Os ratings da 

Essencis Soluções Ambientais S.A. se apoiam em sua 

crescente e rentável base de negócios, no ainda pouco 

maduro setor de soluções ambientais e na capacidade 

da companhia de gerenciar sua alavancagem financeira 

em patamares conservadores, ao mesmo tempo em que 

realiza investimentos direcionados à expansão de sua 

atividade.



 O Grupo Solví Soluções Industriais sai na frente
e tem a Sustentabilidade considerada em sua essência.

Desempenho Ambiental

 Basileuterus Culicivorus
Local: CTVA São Paulo - Caieiras
Fotógrafo:  Arthur Macarrão Montanhini
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R eafirmando seus compromissos com a 

responsabilidade ambiental, as empresas do grupo Solví 

Soluções Industriais possuem processos certificados 

pela ISO 14001. Dessa forma, a gestão dos impactos 

ambientais é realizada por meio de procedimentos 

que permitem a identificação e o desenvolvimento de 

planos de ação para mitigar os efeitos decorrentes das 

atividades da companhia.

Um dos compromissos do Grupo é assegurar que seus 

empreendimentos e projetos, em todas as suas áreas 

de atuação, estejam em total conformidade com a 

legislação ambiental. 

Área de Preservação Ambiental
CTVA São Paulo - Caieiras - SP
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A Organização busca fazer com que suas operações 

promovam, por meio da geração de valor e do apoio 

a iniciativas da sociedade, o desenvolvimento das 

comunidades, a promoção da educação ambiental e a 

preservação dos recursos naturais.

O cuidado com o meio ambiente e o respeito às 

comunidades são considerados desde a etapa de 

planejamento dos novos empreendimentos e projetos. 

Antes da construção de um novo empreendimento, a 

companhia interage com as comunidades do entorno, 

desenvolve estudos para avaliar seu impacto sobre a 

região, considerando não apenas os aspectos positivos, 

mas também os negativos e as formas de minimizá-los 

ou compensá-los. 



A avaliação da qualidade ambiental dos ecossistemas e 

a qualidade do seu meio são realizadas mensalmente nas 

unidades de Caieiras e Magé, da Essencis.  A metodologia 

mede a resposta de organismos vivos, também chamados 

de bioindicadores, que compõem o ambiente.

 

Na CTVA São Paulo, em Caieiras, o monitoramento 

considera as espécies da flora e da fauna (aves e 

mamíferos), subsidiando a eficiência do programa de 

recuperação florestal realizado nas áreas de preservação 

permanente e de reserva legal. 

Biodiversidade

Área de Reflorestamento 
CTVA São Paulo - Caieiras - SP
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A  Solví Soluções Industriais garante os mais altos 

padrões de qualidade, em um processo contínuo 

de aperfeiçoamento de seu corpo técnico e demais 

colaboradores. Também assegura a qualidade de seus 

serviços por meio de certificados de reconhecimento 

obtidos junto às principais instituições do setor 

ambiental. 

Dispõe de mecanismos para garantir que suas operações 

e unidades estejam em conformidade com a legislação, 

além de normas e demandas inerentes à emissão de 

poluentes e demais requisitos aplicáveis.

Certificações

• Sistema de Gestão Integrada baseado nas 

normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

• Certificações ISO 17025  para laboratório 

• Certificação SASSMAQ

Atendimento aos Requisitos Legais
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Desempenho Social

Práticas Trabalhistas

Saúde e Segurança

Desenvolvimento Profissional

Responsabilidade Socioambiental
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Um  dos valores do Grupo Solví, que é adotado por 

todos os colaboradores, é o de EQUIPE, que significa 

possuir um time de colaboradores especializados 

nas diversas áreas, que se complementam de forma 

harmônica e solidária, promovendo uma abordagem 

detalhada e integral na análise de situações e 

desenvolvimento de soluções para o mercado.

A Solví Soluções Industriais tem em seu Código 

de Conduta o compromisso de promover condições 

de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida 

profissional, pessoal e familiar de todos.

“Ser uma Empresa do Grupo Solví 

significa ter Colaboradores que 

atuam como líderes empresários, 

que trabalham para o bem e de 

forma sustentável, a fim de entregar 

à Sociedade Soluções para a 

Vida, gerando resultados para a 

organização e valor para todos os seus 

públicos de interesse.”

Este é um dos princípios organizacionais do MES 

(Modelo de Empresariamento Solví) adotado pelas 

empresas da Solví Soluções Industriais.

A SSI  oferece igualdade de oportunidades para todos 

os seus colaboradores, respeitando diferenças de 

gênero e faixa etária.
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Práticas Trabalhistas



O  respeito pela diversidade é um dos valores 

celebrados no Código de Conduta da Solví, que define 

como responsabilidade de cada colaborador:  “respeitar 

a diversidade e desenvolver um ambiente em que todos 

os Colaboradores, incluindo terceiros, sejam tratados 

com respeito e cortesia, não praticando condutas que 

causem constrangimento ou intimidação”.  
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Garantir a saúde e segurança dos colaboradores é 

prioridade na Solví Soluções Industriais. O empenho 

para manter um ambiente saudável, exige avaliação e 

monitoramento das condições de trabalho em tempo 

integral. Para isso, criou-se um sistema de gestão com 

auditorias em todas as unidades, cujas metas para a 

redução de acidentes são monitoradas constantemente.

Internamente, são realizados treinamentos e campanhas 

educativas para que tanto os colaboradores quanto os 

terceirizados adotem comportamentos e práticas mais 

seguros. 

Segurança é uma das principais responsabilidades da 

liderança da empresa. Dessa forma, os líderes devem 

prover treinamento e condições adequadas para o 

desempenho de todas as atividades, conforme os 

padrões estabelecidos nas diretrizes da Organização.

Todos os colaboradores têm representantes em comitês 

formais de segurança e saúde, compostos por gestores 

e por trabalhadores. Estes comitês têm como foco o 

monitoramento e aconselhamento sobre programas de 

segurança e saúde ocupacional. O sistema conta ainda 

com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), formada por membros indicados e eleitos nas 

unidades operacionais.

Destaque: O programa de saúde e segurança da Essencis foi matéria de capa 

da revista CIPA, em julho de 2014. O objetivo da publicação foi mostrar boas práticas 

de saúde e segurança em operações que vão além das obrigações legais, como os 

Programas:  “Cuidar - pessoas protegendo pessoas” , Reporte de Incidentes, Auditoria de 

Risco Primavera e outras práticas de prevenção adotadas pela empresa.

                                                                                                                                                         BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 2014                                 40

Saúde e Segurança & Condições de Trabalho



A prevenção de incêndio, a atualização e treinamento  

das equipes das brigadas são consideradas como 

atividades prioritárias nas operações da SSI, com a 

execução de simulados nas unidades regularmente. 
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Desenvolvimento Profissional

O desenvolvimento e a qualificação dos colaboradores 

estão entre os principais valores da Solví Soluções 

Industriais. A educação continuada das equipes e 

líderes promove a discussão sobre temas como ética, 

sustentabilidade, valores e processos. 

O cenário econômico restritivo exigiu uma reestruturação 

organizacional nas empresas da Solví Soluções 

Industriais. Apesar disso, a Organização continuou 

desenvolvendo projetos de treinamento interno, 

buscando novas soluções de apoio e desenvolvimento 

educacional, realizados por sua equipe interna. 

Em 2015, os conteúdos desenvolvidos serão aplicados 

com cursos presenciais e à distância, nas diferentes 

unidades e áreas organizacionais, por meio de uma 

equipe interna de multiplicadores, formada por 

colaboradores especialistas que atuam como facilitadores 

do conhecimento em suas áreas de atuação.

Workshop do Programa de Estagiários 
(Jovens Talentos) Essencis.
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Em 2014, os gestores da Solví Soluções Industriais 

participaram do Programa Liderar, desenvolvido pela Solví 

Holding desde 2007. Com os objetivos de desenvolver 

integralmente as competências dos gestores de negócios 

e fortalecer a gestão do conhecimento, o Programa Liderar 

possibilita a estruturação de projetos consistentes para o 

desenvolvimento de gestores de todas as empresas do 

Grupo Solví, para o atendimento dos negócios conforme 

planejamento estratégico do Grupo.

Programas de Desenvolvimento

Programa Liderar
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O  Programa Jovens Talentos, destinado ao 

desenvolvimento dos estagiários da Essencis, é 

estruturado em quatro módulos de desenvolvimento 

presencial, nos quais são aprimoradas competências 

comportamentais, como relacionamento interpessoal, 

trabalho em equipe, negociação, e aptidões técnicas 

como sustentabilidade, inovação e gestão de projetos. 

Durante o programa, os estagiários devem elaborar um 

projeto para a unidade na qual atuam. 

Ao final, os grupos devem apresentar seu projeto para 

uma banca avaliadora, quando recebem sua pontuação 

final. 

Os projetos com melhor pontuação são premiados,  

como forma de reconhecimento pelo trabalho. 

Essencis - Programa Jovens Talentos

Em 2014,  o Programa Jovens Talentos da Essencis contou 

com a participação de 17 jovens. Teve duração de nove 

meses – de 02 de fevereiro a 29 de novembro, quando 

foi feita a apresentação final dos projetos.

projeto vencedor: filtro verde

Em 2014, o projeto premiado foi o  Filtro Verde,  elaborado 

pelo grupo da Essencis SP.

O prêmio concedido a cada participante do grupo foi 

um “Vale Desenvolvimento”.  Este vale contemplará o 

custeio de um curso, workshop ou seminário que o jovem 

considere relevante realizar durante o ano subsequente 

que contribua para sua performance na organização.
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Projeto Filtro Verde
CTVA São Paulo - Caieiras - SP



GRI - Encontro Anual de Líderes

Koleta - Treinamento Vivencial para Líderes

Com  o objetivo de capacitar as lideranças da 

organização, com o fortalecimento na excelência 

em gestão, em 2014, a Koleta Ambiental realizou um 

programa vivencial de treinamentos aos gestores e 

potenciais líderes da Organização.

Durante o programa, foram abordados temas como 

Maturidade Técnica e Comportamental, Liderança 

Situacional, Trabalho em Equipe, Feedback, Inteligência 

Emocional, dentre outros. Como encerramento, os 

participantes desenvolveram um projeto de conclusão 

do curso, tendo como missão aplicar os conteúdos 

ministrados em suas rotinas diárias.

Anualmente, a GRI realiza sua reunião de encerramento com a participação de seus líderes 

de negócio. O encontro reúne líderes de diferentes unidades e visa alinhar os principais temas, 

expor novas perspectivas, apresentar metas anuais, trocar experiências e integrar. 
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Amanhecer na CTVA São Paulo - Caieiras, Essencis.



 A Responsabilidade Socioambiental é um VALOR 
para a Solví  Soluções Industriais.

Responsabilidade Socioambiental
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A Sustentabilidade para a Solví Soluções Industriais é 

promover a valorização ambiental, gerando prosperidade 

para si e seus públicos de interesse. Ela se demonstra 

por meio da prática de Responsabilidade Socioambiental 

e do desenvolvimento de Soluções Ambientais que 

contribuem para que nossos clientes sejam mais 

sustentáveis.
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15.975
pessoas

Essa missão é concretizada no compromisso com 

Acionistas, Clientes, Colaboradores, Fornecedores e 

Sociedade, e no fortalecimento da Ética, Inovação, 

Excelência da Gestão e preservação do Meio Ambiente.

A Responsabilidade Socioambiental é um valor para a 

Solví Soluções Industriais, que prioriza a execução de 

projetos contribuindo para a valorização da cidadania, a 

inclusão e o desenvolvimento social. 

No ano de 2014,  a somatória de todos os projetos 

realizados resultou no total de 15.975 pessoas 

beneficiadas. 



Ações junto à Comunidade

Em suas atividades voltadas para a comunidade, a 

Solví Soluções Industriais atende requisitos legais, com 

foco em higiene, saúde e segurança, na medida em que 

exerçam impacto sobre as condições de trabalho.

Adicionalmente, estrutura projetos que priorizam seus 

colaboradores, respectivas famílias e as comunidades 

no entorno de suas unidades. Nesse sentido, favorece 

projetos contínuos, com impactos mais visíveis e 

mensuráveis. Para esse fim, investe na profissionalização 

da gestão de seus projetos sociais. 

essencis - projeto de relacionamento 
com a comunidade

O engajamento da comunidade, na discussão do 

planejamento das ações, é essencial para saber o que é 

prioridade para a empresa e também para este público.  

Um exemplo disso é o programa desenvolvido pela 

unidade da Essencis, localizada na cidade de Magé, RJ. 

Destinado ao desenvolvimento territorial e aproximação 

com a comunidade, como solução estratégica para 

questões relacionadas à inserção da empresa no território, 

o projeto é realizado através da promoção de um 

conjunto de ações de relacionamento entre a Essencis 

e comunidades do entorno.

Durante o ano 2014, a área de Sustentabilidade da 

Essencis RJ, em parceria com a ONG CIEDS e empresa da 

região, realizaram encontros com líderes da comunidade 

e a contratação de 12 jovens pesquisadores da região, 

que juntos  desenvolveram diagnóstico sobre os anseios 

e expectativas das comunidades do Iriri, Boneville e Vila 

Inca – bairros próximos da unidade de Magé, RJ.  

A comunicação e envolvimento dos públicos foram 

determinantes em todo o processo, desde a divulgação 

e apresentação das atividades operacionais da empresa, 

como o envolvimento da comunidade em todas as etapas 

do projeto social no entorno.

1.092
pessoas
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essencis portas abertas

Programa de visitas às unidades operacionais com 

o intuito de aproximar dos negócios da Essencis 

públicos estratégicos – membros das comunidades do 

entorno, parceiros tecnológicos de inovação, famílias 

de colaboradores, representantes de organizações não 

governamentais, parceiros de conhecimento, visitantes, 

membros de cooperativas ligadas ao meio ambiente e 

de instituições de ensino. 

Com isso, a empresa busca evidenciar a importância 

de suas ações para a sustentabilidade das regiões onde 

atua. Esse contato, embora institucional, desvenda os 

rostos e atitudes de suas equipes, dando consistência 

ao compromisso assumido pela Essencis, tornado 

transparente 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.

Projetos Socioambientais
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3.873
pessoas



essencis bola e escola

Projeto esportivo envolvendo crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. Busca 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 envolvimento com novos grupos de 

amigos. O projeto foi realizado nas unidades de Curitiba 

(Bairro Sabará) e Magé (Comunidades Parque Boneville 

e Iriri), a partir da observação do entorno das unidades 

operacionais da Essencis.

100
crianças
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essencis programa lan House

Programa com foco no colaborador da base 

organizacional, contribuindo para sua acessibilidade 

digital e melhor empregabilidade. Trata-se de uma 

oportunidade de inclusão de “analfabetos digitais” 

– pessoas parcial ou totalmente excluídas da era do 

conhecimento e de avanços tecnológicos, visando 

conceder-lhes acesso à informação, facilitação de contato 

social e desenvolvimento profissional. O projeto foi 

realizado em Curitiba, Joinville, Magé, Caieiras e Taboão, 

a partir de pesquisa realizada junto aos colaboradores 

da base organizacional de todas as localidades em que 

a Essencis opera. 52
pessoas

escola essencis

Escola de ensino fundamental e médio nas dependências 

da empresa ou em parceiro local, com foco no retorno 

de colaboradores aos estudos. O projeto é realizado nas 

unidades de Capela de Santana e Caieiras. 

18
pessoas
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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 do EEC, EOG e 

Corporativo, dada a importância e amplitude 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.

189
crianças

pea comunidade

O projeto PEA Comunidade  tem como principal objetivo contribuir na melhoria 

do processo de segregação de resíduos sólidos nas cidades, por meio da educação 

ambiental. Executado em Betim, Caieiras e Joinville, cidades onde a Essencis possui 

unidades operacionais, o PEA Comunidade atendeu mais de 8.900 pessoas, dentre 

professores e alunos da rede pública de ensino. 

8.966
pessoas
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Durante 2014, a GRI realizou 03 projetos de mobilização e conscientização ambiental.

Mobilização e Conscientização

projeto somar - nosso lar (gri tam são carlos/sp)

Com os objetivos de contribuir na formação das crianças e adolescentes, por meio 

da melhoria no meio em que vivem e proporcionar condições para o aprendizado, 

o projeto Nosso Lar disponibilizou material didático, ampliação de áreas educativas, 

melhoria em Infraestrutura e envolvimento na formação ética e valores para as crianças.

232
pessoas

projeto somar - igreja do evangelHo quadrangular 
(gri ford taubaté//sp)

O projeto proporcionou a revitalização de três salas utilizadas para aplicação de 

treinamentos às crianças, implantação de coletores seletivos,  aplicação de dinâmica 

e palestras de conscientização ambiental.

150
pessoas

projeto somar - limpando o planeta ii 

e.m.e.b stanislau g. filHo (gri tractebel/sc)

Conscientizar os alunos para a importância da coleta seletiva, por meio de um concurso 

de confecção de brinquedos com materiais recicláveis e brinquedoteca. O projeto 

consistiu na realização de treinamentos, palestras e eventos voltados à educação 

ambiental no âmbito escolar contribuindo para a preservação do meio ambiente.

368
pessoas
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Dia Do VoluntariaDo

Para incentivar e apoiar atividades de cunho voluntário, fomentando 

o exercício da cidadania de seus colaboradores em prol da cultura de 

sustentabilidade, a Solví Soluções Industriais mantém o Programa 

de Voluntariado. 

Os profissionais doam espontaneamente parte do seu tempo, além 

de habilidades e conhecimento, contribuindo para o fortalecimento 

da sociedade.

Realizado desde 2009, o Dia do Voluntariado ocorre semestralmente 

e vem atendendo diversas instituições das comunidades próximas dos 

escritórios e unidades operacionais, favorecendo o desenvolvimento 

de competências nos colaboradores, propiciando integração entre as 

pessoas e valorizando a cidadania.

Relacionamento com as Comunidades

935
crianças
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Além dos projetos realizados com recursos próprios,  

a Solví Soluções Industriais patrocina projetos e 

instituições via Leis de Incentivo. 

As iniciativas apoiadas em sua maioria são voltadas para 

o público infantojuvenil , visando a promoção da saúde 

e segurança, educação ambiental e cultura. 

Investimento Social Privado
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Reconhecimentos e Prêmios
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A  premiação de empresas é uma forma de 

reconhecimento por seus esforços para o aumento 

da competitividade, valorização de seus recursos 

físicos e principalmente humanos.  É uma forma 

de reconhecimento por sua participação ativa no 

aprimoramento da competitividade e fortalecimento 

dos recursos tangíveis e intangíveis do país.

Parceria Sustentável 
AES Brasil

Prêmio Paulista de 
Qualidade

 em Gestão - PPQG

Benchmarking  Brasil 
de Sustentabilidade

Mérito Ambiental 
FIESP

Prêmio Solví 
de Inovação

Prêmio Mineiro de 
Gestão Ambiental

Prêmio BASF Excelência 
de Fornecedores

58

r e C o n h e C i m e n t o s  e  P r ê m i o s

Pelo segundo ano consecutivo,  as empresas GRI e 

Essencis receberam premiações importantes. Ambas, 

foram reconhecidas como melhores fornecedores pela 

BASF e AES Brasil, respectivamente. As premiações têm 

o objetivo principal de estimular o desenvolvimento 

sustentável e reconhecer o nível de excelência  na cadeia 

de seus fornecedores.



Visão de Futuro

Futuras Instalações de Usina Termoverde Caieiras, SPE da SVE, empresa do Grupo Solví. 
Local: CTVA São Paulo - Caieiras, SP
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v i s ã o  d e  f u t u r o

O  ano de 2015 será um período de retração da 
atividade industrial, que somado à crise econômica, 
poderá afetar diretamente o nosso mercado de atuação. 
Mesmo com um cenário delicado, visualizamos 
oportunidades com a PNRS – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e, internamente, com a formação da 
Solví Soluções Industriais.
 
O relacionamento e engajamento com nossas partes 
interessadas é fundamental para o desenvolvimento 
da empresa e da sociedade. Trabalharemos em prol do 
fortalecimento desses relacionamentos, ouvindo suas 
necessidades e desenvolvendo parcerias sustentáveis.

Internamente, fortaleceremos as ações de integração e 
desenvolvimento humano organizacional, para melhor 
sinergia entre as equipes e operações das empresas 
que compõem a SSI, otimizando recursos de forma a 
alavancar ainda mais nossa eficiência e rentabilidade.
 

Dentre os projetos para 2015, está prevista a expansão 
geográfica para o nordeste do país com instalação de 
uma unidade na Essencis, em Pernambuco. Além de 
atender a indústria local, também será uma unidade 
para a sinergia com as operações da GRI no Nordeste. 
Destacamos o contrato firmado pela CTVA SP com 
a organização finlandesa NEFCO Norwegian Carbon 
Procurement Facility - Nordic Environment Finance 
Corporation. Com este contrato, está prevista a produção 
de 6 milhões de CERs até o ano de 2020.

Também com a Instalação da Usina Termoverde, na 
CTVA São Paulo, em Caieiras, parceria da Essencis com 
a SVE (Solví Valorização Energética) uma empresa do 
Grupo Solví. A geração de energia estimada a partir do 
biogás gerado no aterro é de 30 MW/h. Estima-se que o 
consumo de energia por habitante varia entre 0,06 kW/
hab/h e 0,15 kW/hab/h, sendo assim, a energia gerada 
pela Termoverde será suficiente para manter uma cidade 
de aproximadamente 300 mil habitantes. 
 
A garantia do alcance das metas e projetos estabelecidos 
para o ano de 2015 está alicerçada no time de talentos da 
empresa, bem como nos seus valores. Integridade, ética 
e excelência são e continuarão sendo os balizadores 
para nossa atuação em todo o país. 



E x P e d i e n t e                                                                                                          
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Solví Soluções Industriais
Rua Gandavo, 363
São Paulo- SP - CEP: 04023-001
Tel.  (11) 3138 59 59
marketing@ssi-solvi.com

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

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

Essencis RJ
CTVA Magé 
Tel.: +55 (21) 2633 98 00

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

Essencis SP
CTVA Caieiras e Itaberaba
Tel.: +55 (11) 4442 73 10 

Taboão da Serra - Incineração
Tel.: +55 (11) 4138 83 00

CTVA São José dos Campos
Tel.: +55 (12) 3929 54 96
vendassp@essencis.com.br

Essencis SUL
CTVA Curitiba - PR
Tel.: +55 (41) 3614 30 50
vendaspr@essencis.com.br

CTVA Joinville - SC
Tel.: +55 (47) 3424 67 52
vendassc@essencis.com.br

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

GRI
Tel.: +55 (11) 3138 59 59
gri@solvi.com

KOLETA
São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 2065 37 15
comercialsp@koleta.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21) 3278 93 00
comercialrj@koleta.com.br

Salvador - BA
Tel.: +55 (71) 2102 19 40
comercialba@koleta.com.br

Organosolví
Coroados - SP
Tel.: +55 (18) 3211 37 85
Aracruz - ES
Tel.: +55 (27)  8126 02 00
Dourados - MS
contato@organosolvi.com.br

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

www.essencis.com.br        www.grisolvi.com.br        www.koleta.com.br                     www.organosolvi.com.br




