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Soluções para a vida

 



SER SOLVÍ
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.

MISSÃO
Oferecer soluções em resíduos, saneamento, 

valorização energética e engenharia, operando e 

gerenciando concessões e contratos para clientes 

públicos e privados. Promover o desenvolvimento de 

nossos colaboradores e comunidades, criando valor 

para acionistas, clientes, fornecedores e governo, por 

meio de crescimento sustentável e respeito ao meio 

ambiente.

VISÃO
Ser o melhor grupo de empresas de gestão em 

engenharia de Soluções para a Vida e referência 

na oferta de serviços diferenciados, integrados e 

inovadores.

VALORES
• Excelência

• Inovação

• Dinamismo

• Equipe

• Responsabilidade Social

• Parceria

PRINCÍPIOS DE GESTÃO
Harmonizar as expectativas dos clientes e usuários 

com a busca de resultados empresariais e o 

desenvolvimento de nossos colaboradores, por 

meio de operações descentralizadas, planejadas e 

controladas corporativamente.
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RAIO X CORPORATIVO

O Grupo Solví é formado por mais de 50 empresas, 

com atuação em cinco segmentos: 

• Resíduos Públicos

• Resíduos Privados

• Saneamento

• Valorização Energética

• Engenharia

Está presente em mais de 250 cidades brasileiras e, 

também, na Argentina, Bolívia e Peru.

Conta com um time de mais de 25 mil colaboradores, 

que trabalham para cumprir o compromisso da marca 

Solví: oferecer Soluções para a Vida, com serviços 

diferenciados, eficientes e inovadores, permitindo a 

coexistência harmônica entre o meio ambiente e a 

sociedade.

NOSSA GESTÃO
O Conselho de Administração é a principal 

esfera deliberativa da Solví. Composto por cinco 

conselheiros, dos quais quatro independentes, tem o 

suporte dos comitês consultivos:

•  Comitê de Investimentos e Novos Negócios

• Comitê de Riscos e Auditoria

• Comitê de Pessoas

A estrutura de governança corporativa da Solví inclui: 

Gestão de Riscos
As empresas Solví contam desde 2013 com planos 

de ação para prevenção e mitigação de riscos já 

mapeados. 

Ética - Código de Conduta
O Grupo mantém uma Comissão de Conduta, que 

orienta, esclarece dúvidas e recebe denúncias, 

averiguando e dando os encaminhamentos 

adequados. O Código de Conduta incorpora os 

preceitos da nova Lei Anticorrupção Empresarial  

(Lei nº 12.846), que entrou em vigor em 2014, por 

meio de seu Programa de Integridade.

Gestão de Comunicação
O Grupo Solví adota o modelo de gestão de 

comunicação descentralizada. A holding assegura 

o fluxo ágil de informações e contribui para 

o fortalecimento do relacionamento com os 

stakeholders, a partir do compartilhamento de 

boas práticas. Em 2013, foi criado o Grupo de 

Trabalho de Comunicação (GTCOM), uma rede 

interna de comunicação, com representantes das 

empresas do Grupo, nomeados como pontos focais 

de comunicação. Ainda em 2013, foi lançado o 

Comunica Solví, um novo canal para disseminar 

informações no Grupo. 
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Solví Resíduos Públicos e Privados
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Mapa de atuação
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+ de  250 cidades atendidas
  + de  25 mil colaboradores
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Todas as empresas do Grupo Solví são apoiadas por:

• Centro de Serviços Compartilhados - CSC 
Centraliza todas as áreas administrativas que dão suporte 
às empresas do Grupo Solví, entre elas Contabilidade, 
Suprimentos, Tesouraria, Administração de Pessoal e Tecnologia 
da Informação. Promove a integração entre processos e 
informações. 

• Instituto Solví 
É responsável por promover o empreendedorismo 
socioambiental das empresas do Grupo Solví. Fomenta uma 
rede de Comitês Locais de Responsabilidade Social nas empresas 
do grupo. É o gestor do fundo de investimento social da Solví.

Estrutura gerencial

Solví Resíduos
Públicos

Solví Resíduos
Privados

Solví 
Saneamento

Solví 
Valorização Energética

Solví 
Engenharia

Salvador

Engenharia Ambiental S.A.
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Circuito de Valorização da Vida
Alinhadas com a Missão do Grupo (“Oferecer 
soluções em resíduos, saneamento, valorização 
energética e engenharia, operando e gerenciando 

Solví Resíduos

concessões e contratos para clientes públicos e 
privados.”), as empresas Solví prestam serviços que 
contribuem para a valorização da vida.

Solví 
Valorização Energética

Solví 
Engenharia

Solví 
Saneamento

• Aterros sanitários
• Coleta (domiciliar, hospitalar, industrial, 

seletiva)
• Limpeza de vias públicas
• Compostagem
• Coprocessamento
• Produção de adubos organominerais
• Recuperação de metais
• Remediação de áreas contaminadas
• Aumento do ciclo de vida de lâmpadas 

• Água: captação, tratamento, estações 
elevatórias, distribuição, monitoramento da 
qualidade.

• Esgoto: rede coletora, tratamento, estações 
elevatórias, disposição.

• Gestão comercial: leitura de hidrômetros, 
entrega de faturas, cobrança, controle de 
fraudes, atendimento ao cliente.

• Infraestrutura
• Construção Civil

• Crédito de carbono
• Termelétricas  
(a biogás e a biomassa)
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Aterros em operação: 34

PRINCIPAIS SERVIÇOS
• Aterros sanitários
• Coleta (domiciliar, hospitalar, industrial, seletiva)
• Limpeza de vias públicas
• Compostagem
• Coprocessamento
• Produção de adubos organominerais
• Recuperação de metais
• Remediação de áreas contaminadas
• Aumento do ciclo de vida de lâmpadas

RESÍDUOS PÚBLICOS
A atuação no segmento de Resíduos Públicos está 
na origem do Grupo Solví. A premissa básica das 
atividades nessa área é o respeito ao meio ambiente.  
Assim, as empresas do Grupo Solví adotam em todos os 
seus processos mecanismos de proteção dos insumos 
e recursos naturais, contínua pesquisa e inovação 
tecnológica, além de auditorias técnicas frequentes.
O objetivo é prestar serviços de qualidade à população, 
a partir de contratos de longa duração firmados junto a 
governos municipais. Com atividades em mais de 250 
cidades do Brasil, Argentina, Bolívia e Peru, as empresas 
do Grupo realizam serviços como coletas domiciliar, 
hospitalar e seletiva, gestão de aterros sanitários, 
limpeza de vias públicas, manutenção de áreas verdes, 

Solví Resíduos

tratamento e valorização de resíduos. Também fazem 
parte do portfólio de serviços nesse segmento a 
limpeza de praias, operação e gerenciamento de 
unidades de reciclagem, beneficiamento de entulho e 
estações de transbordo.

RESÍDUOS PRIVADOS
O Grupo Solví atua, também, no segmento de Resíduos 
Privados. O objetivo é promover soluções inovadoras em 
gestão ambiental, dando uma destinação sustentável 
aos resíduos gerados por indústrias e grandes varejistas.

• ESSENCIS
A Essencis é uma empresa especializada na gestão 
integrada de resíduos industriais. Realiza o tratamento, 

a destinação e a valorização ambiental, com a 
recuperação, por exemplo, de materiais nobres que 
podem ser reutilizados. Com capacidade para mais de 
3,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos de coleta 
urbana, o aterro sanitário da Essencis em Caieiras (SP) 
é, hoje, o maior da América Latina. A maior parte dos 
resíduos (65%) é proveniente da cidade de São Paulo.

• GRI
Especializada no gerenciamento global de 
resíduos (Total Waste Management - TWM), a GRI 
– Gerenciamento de Resíduos Industriais atende 
empresas de médio e grande porte de vários 
segmentos, em todo o Brasil, como indústrias 
farmacêuticas, automotivas e de mineração. Seus 
serviços incluem logística reversa, revitalização de 
lâmpadas, produção de fertilizantes orgânicos e 
organominerais, centrifugação de borras e efluentes 
industriais.

• KOLETA AMBIENTAL
Além de prestar serviços de coleta, transporte, 
destinação e reciclagem de resíduos gerados por 
empresas privadas, a Koleta Ambiental oferece 
consultoria para o gerenciamento de resíduos 
perigosos. Seus principais clientes são indústrias  
de transformação, construtoras, shopping centers, 
hotéis, supermercados, restaurantes e outras  
empresas enquadradas na categoria de grandes 
geradoras de resíduos.

Resíduos depositados em aterros 
sanitários e industriais (em toneladas)
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Distribuição de água (milhões de m3)  
x população atendida

1.876.589 1.965.4391.751.350

222
249

251

2011 2012 2013

• MANAUS AMBIENTAL
É a concessionária privada responsável pelo saneamento 
da capital amazonense. Realiza serviços de abastecimento 
de água e de coleta e tratamento de esgotos. Atende uma 
população de 1,8 milhão de habitantes.

• SÃO GABRIEL SANEAMENTO
Responde pelos serviços de abastecimento de água e
de coleta e tratamento de esgotos na cidade gaúcha de
São Gabriel, a 320 quilômetros de Porto Alegre.
São 140 litros de água tratada por segundo, em média, 
atendendo 97% da população com água potável.

Solví 
Saneamento

PRINCIPAIS SERVIÇOS:
• Água – Captação, tratamento, estações 

elevatórias, distribuição, monitoramento 
da qualidade.

• Esgoto – Rede coletora, tratamento, 
estações elevatórias, disposição.

• Gestão comercial – Leitura de hidrômetros, 
entrega de faturas, cobrança, controle de 
fraudes, atendimento ao cliente. Coleta de esgoto (em milhões de m3) 

x população atendida

307.964
53
2011

336.978
389
2012

377.371
389
2013

População atendida

Volume coletado 

Solví 
Valorização 
Energética

PRINCIPAIS SERVIÇOS:
• Crédito de carbono
• Termelétricas (a biogás e a biomassa)

• TERMOVERDE
É a primeira usina termelétrica movida a biogás do 
Nordeste brasileiro. Recebe o biogás captado no Aterro 
Sanitário Metropolitano de Salvador, gerenciado pela 
Battre, também uma empresa do Grupo Solví.

Solví 
Engenharia

PRINCIPAIS SERVIÇOS:
• Infraestrutura
• Construção Civil

• GPO
A GPO - Gestão de Obras e Projetos presta serviços no segmento de Engenharia, envolvendo todas as etapas do 
processo, desde o projeto e o planejamento até a construção civil. Atua em cerca de 20 cidades brasileiras e em 
cidades do Peru e Bolívia, em obras nos segmentos de barragens, portuário, saneamento, infraestrutura, geração e 
transmissão de energia elétrica.

Geração de energia elétrica (MWh)

111.640
110.257

84.776

2011 2012 2013
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Por uma vida melhor
Os serviços realizados pelas empresas Solví – essenciais para 
uma vida saudável – mais os investimentos sociais privados feitos 
pelo Grupo vêm beneficiando uma população cada vez maior. 

População beneficiada com os serviços essenciais à vida

Em 2013, o Grupo Solví destinou R$ 4.220.118,03 
ao apoio do desenvolvimento de comunidades  
e a investimentos sociais privados.

Coleta de esgotoDistribuição de água Coleta domiciliar Coleta seletiva
Nº de pessoas atendidas 
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ECOEFICIÊNCIA

Além de prestar serviços de gestão ambiental a seus clientes, o Grupo Solví se empenha em 
exercer suas atividades de forma cada vez mais sustentável, utilizando com responsabilidade 
recursos como água e energia.

As empresas do Grupo vêm adotando várias ações visando à eficiência de suas operações, o 
que resulta numa diminuição da emissão de gases de efeito estufa por tonelada de resíduo 
coletada e aterrada.

Consumo de energia elétrica  por volume 
de água distribuída (em MWh/Mm3)

716

2011 2012 2013

702

Eficiência energética nas ações de coleta  
e aterramento de resíduos (t CO

2
 eq/t)

2010 0,007

2011 0,007

2012 0,007

2013 0,006

Consumo de energia elétrica por volume 
de esgoto tratado e coletado (em MWh/Mm3)

23

35

2011 2012 2013

CONTROLE DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Emissões de metano evitadas nos 
ITVRs do Grupo Solví (t CO

2
 eq)

2010

1.101.713

2011

1.365.206

2012

1.658.354

2013

2.211.584
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Colaboradores 
com necessidades 
especiais

PESSOAS E DESENVOLVIMENTO

Em nosso quadro de mais de 25 mil colaboradores, procuramos dar espaço cada vez maior à 
diversidade – de gênero, raça, idade e pessoas com necessidades especiais.

Pessoas são o diferencial competitivo do Grupo Solví. A Academia de Excelência vem 
desenvolvendo programas que incentivam a busca por qualificação e o aprimoramento de 
competências. O número de colaboradores treinados aumenta, ano a ano.

Colaboradores 
negros

Mulheres no Grupo Solví

2.374

2010 2011 2012 2013

3.746

5.051 4.849

Colaboradores por sexo

81% 19%

20.366 4.849
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Colaboradores Solví

2011 2012 2013

+ 25 mil

+ 22 mil

+ 21 mil

Total de colaboradores capacitados nos 
programas oferecidos pela Solví

Competências aplicadas: Alinhamento cultural, Multicompetências (estagiários 
e trainees), Competências técnicas, Competências gerenciais, Competências 
empresariais, Performance comportamental, Gestão e acompanhamento de Projetos, 
Desenvolvimento humano – áreas diversas do saber, Desenvolvimento de Sucessores, 
Colaboradores subsidiados para aprimoramento profissional (bolsas e idiomas).

2011 2.148

2012 8.438

2013 15.482

DESEMPENHO SUSTENTÁVEL
Os resultados obtidos em 2013 mostram que o Grupo Solví apresenta um desempenho sustentável 
em seus negócios.

180.5752011

273.2952012

212.8442013

Lucro operacional
(em R$/mil)

181.5872011

229.4182012

287.2502013

Investimentos
(em R$/mil)

Receita Bruta
(em R$/mil)

1.719.3382011

2.445.5822012

2.599.9152013
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Tributos e contribuições
(em R$/mil)

Participação na 
Receita Bruta (%)

Privado
27%

Público
73%

844.724

3.190.502

Ativos e patrimônio líquido  
(em R$/mil)

Distribuição do DVA (%)

Governo - 32,92
Colaboradores - 49,32
Acionistas - 0,85
Financiadores - 11,79
Retido - 5,12
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291.4322011

326.1152012

348.6202013

EBTIDA
(em R$/mil)

Patrimônio líquido

Ativos



Responsabilidade Social 
Corporativa

NOSSOS PARCEIROS

O Grupo Solví entende que tem um 
papel a desempenhar como empresa, 
em rede com as pessoas, a comunidade 
e o meio ambiente.

Para a Solví, Responsabilidade Social 
Corporativa é um modelo de gestão que 
incorpora a busca pelo atendimento 
às demandas de segmentos da 
sociedade relacionados aos negócios 
da empresa e a preservação ambiental 
em suas estratégias e planos táticos e 
operacionais.

O Instituto Solví fomenta uma rede de 
Comitês Locais de Responsabilidade 
Social. E, por meio do Projeto SOMAR, 
o Instituto incentiva as empresas 
do Grupo a formarem parcerias 
locais e investirem em projetos de 
sustentabilidade.

Nesse modelo de atuação, contamos 
com parceiros como:

• ONGs

• Universidades

• Nossos clientes, que também são 
nossos parceiros. 

25



A busca pela excelência de gestão continuará a permear todas as 
empresas do Grupo. Nesse cenário, um eixo que deverá ser estimulado 
é o da inovação. A Solví acredita que é por meio desse conceito que 
resultados sustentáveis são conquistados, a partir de novas maneiras 
de fazer e pensar, que colaborem para superar obstáculos e gerar maior 
produtividade e eficiência. 

Dentro desse contexto, os gestores dos negócios desempenharão um 
papel-chave para o alcance do resultado, administrando os contratos, 
interagindo com as equipes, ouvindo demandas, gerindo fornecedores e 
assegurando a qualidade das entregas.

A competência de se comunicar também será fundamental para 
negociar e engajar todos os stakeholders em processos de cocriação, que 
culminem com o crescimento do Grupo e fortaleçam sua capacidade de 
trabalhar para o bem, entregando soluções para a vida.
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