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O setor de resíduos sólidos no Brasil passa atual-

mente por um período de profunda transformação. 

Embora a economia brasileira dê sinais de retomada 

do crescimento, o setor produtivo ainda convive 

com os efeitos nefastos da crise que assolou o País 

nos últimos três anos, sobretudo nas áreas de infra-

estrutura, com investimentos represados, escassez 

de crédito para financiamento de projetos e atrasos 

nas reformas fundamentais. 

A limpeza pública, em especial, foi uma das áreas 

mais afetadas nesse ciclo de recessão e crise. As empre-

sas do setor tiveram de se reinventar para enfrentar o 

alto índice de inadimplência do poder público, provo-

cado pela queda brusca da arrecadação municipal.  

Além dos contratos de limpeza pública em atraso, 

a população viu crescer de forma espantosa o núme-

ro de lixões no País – e os consequentes problemas 

ambientais e de saúde pública que advêm desse pro-

cesso. Do total de cerca de 5 mil municípios brasilei-

ros, estima-se que 3,3 mil ainda utilizam os vazadou-

ros a céu aberto para dispor os resíduos domésticos.

FUTURO SUSTENTÁVEL
Entretanto, trata-se de um cenário onde os desa-

fios são tão grandes quanto as oportunidades na área 

de limpeza pública. Uma delas é a criação de mecanis-

mos de arrecadação específica para a gestão de resídu-

os domésticos, incluindo sistemas de receita vinculada.

Nesta edição da Revista Solví, mostraremos o papel 

das empresas do Grupo, com suas Unidades de Valori-

zação Sustentável (UVS), no desenvolvimento e apri-

moramento de soluções para as áreas de resíduos e 

saneamento básico no Brasil.

A publicação traz ainda as iniciativas inovadoras 

desenvolvidas pela Loga e INOVA na cidade de São 

Paulo, com destaque para o sistema de coleta meca-

nizada e lixeiras subterrâneas e para os bueiros inte-

ligentes que evitam acúmulo de lixo e combatem 

enchentes.

Boa leitura!

Carlos Leal Villa

Presidente do Grupo Solví   

EDITORIAL
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A Academia Solví treinou recentemente 22 líderes das empre-

sas que atuam com resíduos públicos no programa Core Compe-

tencies, destinado a fomentar o desenvolvimento de competên-

cias essenciais ao novo contexto de negócios no País, incluindo 

desafios globais da atualidade, resgate de valores e ética no Brasil, 

necessidade de soluções disruptivas, comunidades participantes, 

mercado mais competitivo, redução de margens e retração eco-

nômica, entre outros.    

...para cada necessidade de mercado...  

A proposta do programa é, no primeiro momento, mapear as 

competências necessárias de cada negócio do Grupo, consideran-

do as especificidades de cada mercado para promover o desenvol-

vimento profissional a partir das vantagens estratégicas de uma 

empresa, combinando conhecimentos reunidos e capacidades 

técnicas que permitam aumentar a competitividade nos setores 

de atuação.

...a fim de aumentar a  

competitividade do negócio

Entre as competências mapeadas, destacam-se visão estraté-

gica, relacionamento e parcerias, gestão de resultado, liderança, 

melhoria contínua e integridade. O programa é desenvolvido em 

quatro etapas: mapeamento das competências organizacionais, 

avaliação de desempenho por competências, feedback e constru-

ção de plano de desenvolvimento e, por fim, desdobramento pa-

ra os demais níveis.

EXECUTIVOS 
TREINADOS...

PRAIA LIMPA
Em parceria com a Autarquia Municipal de Limpeza de João Pes-

soa e com a associação filantrópica Catação do Cabo Branco, a Revi-

ta Engenharia, empresa do Grupo Solví, promoveu um mutirão de 

limpeza na praia do Cabo Branco, em João Pessoa (PB), com a reali-

zação de ações educativas de preservação ambiental juntamente 

com os cidadãos. O evento aconteceu no dia 20 de setembro, data 

em que se comemora o Dia Internacional de Limpeza de Praias.

CAFÉ COM PROSA
A unidade de Minas Gerais da Essencis, empresa do 

Grupo Solví, lançou recentemente um espaço dedicado 

ao diálogo entre colaboradores e gestores da compa-

nhia. Trata-se do projeto “Café com prosa”, um encontro 

periódico entre os funcionários e a diretoria dentro de 

um ambiente de reflexão e escuta, com o propósito de 

reforçar ainda mais as relações na empresa.   

PANORAMA
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TECNOLOGIA

O CUSTO DO LIXO
A busca financeira por modelos de tratamento de resíduos no Brasil

Por mais contraditório que possa parecer, o único 

serviço público que não é cobrado da população é tam-

bém o mais caro para o contribuinte e o munícipe. Dife-

rentemente do abastecimento de água, luz, gás e telefo-

ne, que são devidamente tarifados ou cobrados dos 

usuários, a coleta e o tratamento de resíduos, tão essen-

ciais à saúde e à própria vida, dependem exclusivamente 

do orçamento municipal não só para garantir a presta-

ção do serviço, mas também para ampliar o atendimen-

to e modernizar a infraestrutura.   

O fato de não haver cobrança para a gestão de resí-

duos traz também um cenário de injustiça social. Especia-

listas em finanças públicas e agentes do setor entendem 

que, se ninguém paga, o serviço é custeado de um jeito 

ou outro na forma de impostos municipais e de maneira 

totalmente indiscriminada. Ou seja, quem gera menos 

resíduos acaba pagando por aqueles que geram mais.

E pior: a ausência de cobrança estimula a geração 

cada vez maior de resíduos e vai na contramão dos pro-

gramas de conscientização para reduzir o volume de li-

xo produzido no País.

A crescente inadimplência na área de limpeza públi-

ca tem deixado muitos municípios com o serviço de co-

leta e transporte de resíduos comprometido, feito de 

forma parcial e até mesmo interrompido, em alguns ca-

sos. Entretanto, a pior consequência é o aumento no uso 

de lixões, altamente danosos à saúde pública, ao meio 

ambiente e à própria ordem econômica. Há no Brasil 

cerca de 3,3 mil prefeituras que ainda utilizam esses vaza-

douros ilegais para dispor os resíduos domésticos.

O PROBLEMA 
EM NÚMEROS

15 BILHÕES  

de reais é a dívida das prefeituras 

com as concessionárias de 

limpeza pública no Brasil
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Ranking de sustentabilidade

Segundo dados da segunda edição do Índice de Sustentabili-

dade da Limpeza Urbana (ISLU), idealizado pelo Sindicato das Em-

presas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR) e pela 

PwC (empresa de auditoria), divulgado na metade desse ano, os 

municípios brasileiros que possuem sistemas próprios de arrecada-

ção para custear a limpeza pública possuem melhor avaliação no 

ranking de sustentabilidade na área de gestão de resíduos públicos.

Criado para avaliar a gestão dos serviços de limpeza sob a 

ótica da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o ISLU 

mostra que aproximadamente 70% das cidades com arrecada-

ção específica dispõem corretamente os resíduos, encaminhan-

do-os para aterros sanitários. Nas localidades sem arrecadação 

específica, o índice é de 28%. Por isso, entidades do setor e 

muitos especialistas defendem a criação de sistemas de receita 

vinculada para a gestão correta dos resíduos urbanos no Brasil. 

O índice leva em conta quatro pilares essenciais para avaliar a 

gestão de resíduos nos municípios brasileiros: engajamento (com 

peso de 33,3% sobre a equação geral do modelo), recuperação de 

recursos coletados (peso de 22,2% sobre a equação geral do mo-

delo), sustentabilidade financeira (peso de 22,4% sobre a equação 

geral do modelo) e impacto ambiental (peso de 22,1% sobre a 

equação geral do modelo). 

O estudo destaca Maringá (PR) como a primeira colocada no 

índice de sustentabilidade de municípios com mais de 250 mil ha-

bitantes. Com uma população de cerca de 397 mil pessoas, a cida-

de, que cobra pelo serviço de limpeza pública desde 2008 via taxa 

incorporada à fatura do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

saltou de uma avaliação de 0,730 em 2016 para 0,744 em 2017.

36
é o percentual de inadimplência 

nos contratos de limpeza 

pública nas capitais brasileiras

3,3 MIL 
prefeituras ainda utilizam 

vazadouros ilegais para dispor 

os resíduos domésticos



A disposição final de resíduos da limpeza pública 

em aterros sanitários é considerada atualmente a solu-

ção mais viável econômica e financeiramente para a 

gestão municipal. Para erradicar definitivamente os li-

xões no País e aproveitar o potencial dos aterros para 

universalizar o serviço, o custo per capita equivale ao 

valor de um refrigerante por mês, cerca de R$ 2,60.

Os dados constam de um estudo recente da Fun-

dação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), enco-

mendado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), que será 

lançado oficialmente pela entidade ainda no segundo 

semestre desse ano.

O estudo mostra que a disposição final de resíduos 

domésticos em aterros sanitários seria, portanto, o 

mais barato dos serviços públicos. A universalização 

teria um investimento total equivalente a dois anos 

de operação, para um empreendimento de uma vida 

útil de 20 anos.

UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A SOLUÇÃO 
EM NÚMEROS

2,60 REAIS 
ao mês é o custo per capita para erradicar os 

lixões e aproveitar o potencial dos aterros 

sanitários para gestão de resíduos públicos

50%
menor é o custo da tonelada 

no aterro em comparação com 

a incineração
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TECNOLOGIA

Na comparação com as demais tecnologias de tra-

tamento disponíveis, como incineração, digestão 

anaeróbia e outras, a viabilidade do aterro sanitário 

fica bastante evidente, segundo estimativas da Asso-

ciação Brasileira de Limpeza Pública (ABLP).

Considerando-se empreendimentos que recebam 

uma média de mil toneladas de resíduos por dia, a en -

tidade aponta que o custo da tonelada no aterro seria 

de R$ 90,5, cerca de 50% mais barato que a incineração 

e quatro vezes menor do que a digestão anaeróbia.

Por exemplo, para tratar corretamente 7,3 milhões 

de toneladas de resíduos, o investimento em um ater-

ro sanitário seria de R$ 27,9 milhões, enquanto uma 

usina de incineração custaria R$ 502,5 milhões para 

ser construída e uma planta de digestão aneróbia con-

sumiria R$ 107,2 milhões em aportes financeiros.

Para manter a operação desses empreendimentos, 

o custo do aterro seria de R$ 86,6 por tonelada. Já para 

a incineração, o valor gasto seria praticamente o do-

bro. E, para cada tonelada na digestão aneróbia, se-

riam necessários R$ 301,5.



Regionalização da gestão de resíduos 

Uma das alternativas na área de limpeza pública é a 

sistematização de contratos de adesão para a regionali-

zação do serviço de disposição de resíduos domésticos.  

Por isso, Estados e União devem induzir, via incenti-

vos, a adesão dos municípios em programas regionais 

de gestão de resíduos. Diversas regiões do País já ado-

tam o modelo de destinação regional de resíduos, co-

mo, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a Grande São 

Paulo e Campinas.

9  
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O conceito de “cocriação” é tratado atual-

mente como um mantra no mundo corporativo. 

A ideia de “criar em conjunto” é amplamente dis-

seminada nas organizações e sempre estimula-

da pelos líderes empresariais a todo o corpo de 

colaboradores, fornecedores e clientes, sob a 

premissa de construir um ambiente propício à 

inovação e ao desenvolvimento.   

Embora seja tratada como um conceito mo-

derno, a cocriação não é necessariamente uma 

ideia nova nas empresas. Pelo menos, não no Gru-

po Solví e na Volkswagen. As duas companhias 

celebram, nesse ano, duas décadas de parceria no 

desenvolvimento conjunto do caminhão de cole-

ta de resíduos.  

Desde o primeiro protótipo, em 1997, até o 

atual caminhão compactador, com computador 

de bordo, telemetria, caixa automática, gás natural 

de combustível, cabine estendida – e tantas outras 

inovações –, o desenvolvimento do veículo foi um 

processo de cocriação, com integração plena das 

engenharias, uma de fábrica, no caso a Volks, e ou-

tra, no campo, com as empresas do Grupo Solví.  

Em entrevista exclusiva à Revista Solví, Ricardo 

Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e 

Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

fala sobre os 20 anos de parceria e sobre o futuro 

da coleta de resíduos no Brasil.

DUAS EMPRESAS, 
UM PROPÓSITO
Ricardo Alouche, vice-presidente da Volkswagen, conta como foi o 
desenvolvimento do mais moderno caminhão de coleta de resíduos  
do Brasil em parceria com a Solví

ENTREVISTAENTREVISTA

 10
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Como surgiu a parceria entre a Solví  

e a Volkswagen?

Lembro-me como se fosse hoje da primeira reu-

nião que fizemos com o pessoal da Solví, na época ain-

da Vega. O encontro aconteceu em uma pequena sala 

de um prédio no centro de São Paulo em 1993. Anos 

depois, quando a Volkswagen separou-se da Autolati-

na, abrimos uma frente específica para atuar no seg-

mento de resíduos e nos reunimos novamente com a 

Solví. A parceria foi selada e a primeira entrega foi feita 

em 1998. Entretanto, não foi um mero contrato de for-

necimento. A Volks e a Solví decidiram, naquele mo-

mento, que iriam desenvolver em conjunto o melhor 

veículo de coleta de resíduos para fazer frente aos de-

safios de limpeza pública da época.   

E como foi esse processo de cocriação entre  

a Solví e a Volks?

Na verdade, trata-se de um processo contínuo de 

inovação e desenvolvimento. Desde o início, abrimos 

nossas portas e nossa fábrica para as empresas da Sol-

ví. Cada operação de coleta de resíduos, independente 

da cidade, era – e ainda é – registrada, monitorada e 

avaliada pela Solví em termos de qualidade e eficiên-

cia. Com base nesses feedbacks, promovíamos os in-

crementos necessários nos caminhões, de modo a tor-

ná-los cada vez mais eficientes no trabalho de limpeza 

urbana. E foi assim durante esses 20 anos.

Então quer dizer que o caminhão de resíduos que 

vemos hoje foi construído a “quatro mãos”? 
Exatamente. Aliamos o que há de melhor na tecno-

logia Volkswagen em caminhões com a expertise e a 

experiência de campo das empresas do Grupo Solví. E, 

nesse ano, demos mais um passo na parceria. Nós esta-

belecemos o chamado “contrato de peças”. A ideia é 

integrar os sistemas das duas empresas e agilizar o flu-

xo de informações para todo o processo de reposição 

de peças dos caminhões, o que certamente dará ainda 

mais eficiência nas operações logísticas de limpeza pú-

blica nas cidades onde a Solví atua.  

Como o senhor vê o futuro dos caminhões de co      

leta de resíduos?

Certamente, uma das grandes evoluções que pode-

mos prever para os caminhões de coleta de resíduos 

nos próximos anos é um novo sistema de combustível, 

seja no modelo híbrido, com diesel e gás natural, no 

elétrico ou seja a partir do biometano gerado nos ater-

ros. Na verdade, nossa engenharia, em parceria com a 

Solví, já atua no sentido de transformar o caminhão 

em um modelo cada vez mais sustentável. Imaginem 

como seria a logística na qual um caminhão chega ao 

aterro para descarregar a carga e logo é reabastecido 

com o próprio gás gerado no empreendimento. Tra-

ta-se, na verdade, de um circulo virtuoso em termos de 

tecno logias ambientais.

1

2

3

4
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BUEIROS 
INTELIGENTES
INOVA implanta sensores em bocas de lobo  
para combater enchentes em São Paulo

LIMPEZA

Batizada popularmente como a “terra da garoa”, o 

município de São Paulo enfrenta o problema de en-

chentes desde praticamente a sua fundação. Há diver-

sos relatos em cartas do padre José de Anchieta que re-

tratam o problema de alagamentos no município por 

conta das chuvas. “Com os trovões tremem as casas, 

caem as árvores e tudo se conturba”, escreveu o funda-

dor da cidade em 31 de maio de 1560.

Nos dias atuais, inúmeras iniciativas têm sido imple-

mentadas pelo poder público no sentido de combater 

as enchentes e alagamentos na cidade de São Paulo, 

como é o caso das constantes obras de piscinões nos 

bairros mais afetados com a chuva. 

Entretanto, uma iniciativa simples e altamente tec-

nológica do setor privado promete mudar este cenário. 

A INOVA, empresa do Grupo Solví e concessionária de 

limpeza pública que atua na cidade de São Paulo, insta-

lou sensores em centenas de bueiros das via públicas, 

para monitorar e reduzir o acúmulo de resíduos no siste-

ma de escoamento de águas de ruas e avenidas. 

Atualmente, são 110 sensores instalados em bueiros 

na parte noroeste da capital, com ênfase nas Prefeituras 
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Regionais que apresentam maior número de 

alagamentos, como é o caso da Mooca, Sé, 

Butantã, Pinheiros e Lapa, que possuem o sis-

 tema há cerca de cinco anos. A INOVA inves-

tiu aproximadamente R$35 mil na implanta-

ção dos novos equipamentos.

Inteligente

O sistema inteligente de monitoramento 

é composto por um ecofiltro, espécie de 

cesto que retém o resíduo, e um sensor que 

permite a identificação, em tempo real, da 

quantidade de resíduos armazenados. Desta 

forma, a equipe de limpeza da INOVA é avi-

sada, por meio de um sistema virtual, sobre 

a condição de armazenamento de cada buei-

ro (nível baixo, médio ou alto). 

Os sensores nos bueiros minimizam os 

transtornos para a população e trazem maior 

segurança e agilidade aos funcionários da 

limpeza pública. Já o cesto retentor de resí-

duos sólidos foi uma solução encontrada para 

evitar que o lixo escoe pelos bueiros e vá dire-

to para os canais e córregos. No período de 

um ano de funcionamento houve, em média, 

uma redução de 76% dos alagamentos nas 

localidades que possu  em os equipamentos. 

Outra novidade implantada pela INOVA 

em São Paulo são as papeleiras e lixeiras com 

menor risco de depredação. Desenvolvidos 

em parceria com fornecedores 

especializados, os novos recipientes são mais 

resistentes, trazem um design mais moderno 

e agilizam o processo de limpeza.

Até o momento, a INOVA instalou  

843 lixeiras do modelo Tulipa, feita de aço 

carbono com banho de aço galvanizado, 

fixadas ao chão. No caso das papeleiras, 

o novo modelo, denominado Robocop, 

possui coloração verde e é afixada em 

postes. O município possui atualmente 

712 unidades desse modelo instaladas 

na parte  Noroeste de São Paulo, área de 

atuação da empresa.

Com capacidade de 50 litros, as 

papeleiras não possuem tampas, o que 

ÁGIL, PRÁTICA E BONITA  

NÍVEL ALTO!

facilita a colocação e retirada dos sacos e até 

mesmo o manuseio de moradores em situação 

de rua, sem danificar o equipamento. O modelo 

Robocop possui giro de 360°, facilitando ainda 

mais o trabalho de coleta dos resíduos.

Para os bairros de Pinheiros e da Vila 

Madalena foi desenvolvida uma lixeira idealizada 

pelas arquitetas Anna Carolina Barreto e 

Ingrid Aragão Villa, que incorpora o conceito 

de pluralidade e diversidade da região. Com 

capacidade para 110 litros, a lixeira tem hastes de 

tamanhos e espessuras diferentes, é de ferro  

e parafusada no chão.

Periodicamente, equipes de educação 

ambiental da INOVA vão de porta em porta 

conscientizando moradores e comerciantes 

sobre a separação e armazenamento de resíduos, 

de modo a permitir o reaproveitamento dos 

materiais recicláveisModelo Tulipa
Modelo 

Robocop

EM 
NÚMEROS

110 
SENSORES

instalados em 
bueiros na parte 

noroeste da capital 

35 MIL  

reais empregados na 
implantação dos 

novos equipamentos 

76% 
REDUÇÃO 

média dos 
alagamentos nas 

localidades que 
possuem os 

equipamentos
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GESTÃO

VISÃO DE LONGO      ALCANCE
Grupo Solví cria conselho consultivo para apoiar a 
gestão de empresas sem sócios regionais

Um dos grandes desafios de um grupo empresarial, 

com operações descentralizadas e espalhadas em diver-

sas cidades e estados, é estabelecer uma gestão estratégi-

ca, sistematizada e transparente em todas as unidades de 

negócios. No caso da Solví, com empresas em todo o 

território brasileiro e em algumas cidades da América do 

Sul, uma iniciativa em particular tem transformado signifi-

cativamente o modelo de atuação e a visão estratégica do 

conglomerado.

Trata-se da criação de conselhos consultivos para 

todas as companhias que não possuem sócios regionais, 

com colegiados formados constituídos por executivos 

do Grupo. 

A ideia por trás da iniciativa é promover uma discus-

são mais abrangente do negócio, enriquecer a experiên-

cia da liderança, preparando-os para conselhos formais de 

administração, e melhorar o nível de governança. 

Todas as 14 empresas da Solví Resíduos Públicos fo-

ram comtempladas com a criação desses conselhos. São 

elas: Termoverde Caieiras, Termoverde Salvador, São Car-

los Ambiental, Revita Quatá, Revita Itaquaquecetuba, Re-

vita Salvador, Revita Águas Claras, Revita João Pessoa, Piauí 

Ambiental, Battre, Guamá, Rio Grande Ambiental, Vega 

Bolívia e São Gabriel Saneamento.

Duas horas 

Chamados de Reunião de Alta Direção (RAD), os en-

contros ocorrem mensalmente, com datas previamente 

estabelecidas no início do ano e a duração é de cerca de 



VISÃO DE LONGO      ALCANCE
“A criação desses conselhos trouxe  
inúmeros avanços, principalmente  

na gestão das empresas, na deliberação  
de assuntos estratégicos, nas discussões de  
projetos inovadores e na análise de cenários  

de mercado externo. Percebemos que o momento  
do conselho nas empresas com sócios era muito importante  

para o líder discutir a estratégia do seu negócio em um ambiente 
multidisciplinar e com diferentes olhares sobre o mesmo 

tema. É com esse mesmo intuito que mantemos esses 
conselhos e as Reuniões da Alta Direção”

duas horas cada. Iniciam com a leitura da 

ata da reunião anterior e todas as pendên-

cias e assuntos são registrados e envia-

dos aos participantes posteriormente.

Inicialmente, há sempre uma 

pauta fixa a ser tratada, com o 

acompanhamento do PCV, dos re-

sultados operacionais e financeiros e da gestão 

de riscos e compliance. Também são tratados 

assuntos específicos dentro do calendário cor-

porativo da Solví, como auditoria, PMT (Planeja-

mento Médio Termo) , PCV (Programa de Cria-

ção de Valores), estoques e PPCS (Programa de 

Parceria Cidadã com a Sociedade), entre outros.

A seleção dos conselheiros é feita de acordo 

com os serviços e prioridades de cada empresa, 

com o objetivo de agregar valor ao líder do ne-

gócio. Os colegiados também contam com es-

pecialistas de cada assunto junto ao negócio que 

necessita de determinada contribuição. Também 

é obrigatória a presença do diretor regional e do 

diretor operacional de cada unidade. 

“A criação desses conselhos trouxe inúmeros 

avanços, principalmente na gestão das empre-

sas, na deliberação de assuntos estratégicos, nas 

discussões de projetos inovadores e na análise 

de cenários de mercado externo”, comenta Rafa-

ela Penachioni, coordenadora de projetos da Ve-

ga e integrante de um desses conselhos. “Perce-

bemos que o momento do conselho nas 

empresas com sócios era muito importante para 

o líder discutir a estratégia do seu negócio em 

um ambiente multidisciplinar e com diferentes 

olhares sobre o mesmo tema. É com esse mes-

mo intuito que mantemos esses conselhos e as 

Reuniões da Alta Direção”, conclui. 

Rafaela Penachioni, Coordenadora de projetos 
da Vega e integrante de um desses conselhos

15  
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ELO FUNDAMENTAL
Entenda o papel  
das Unidades de 
Valorização 
Sustentável da  
Solví na gestão dos 
resíduos urbanos  
no Brasil 

PROTEÇÃO AMBIENTAL

O aterro sanitário sempre foi, e sempre 

será, um elo fundamental na cadeia do 

gerenciamento sustentável dos resíduos 

públicos. De fato, ainda hoje, a tecnologia 

“aterro sanitário” configura-se como uma 

solução viável e ambientalmente adequa-

da para o tratamento e disposição final de 

resíduos, no Brasil e no mundo. 

Mesmo considerando-se a viabilização 

crescente de novas tecnologias de trata-

mento de resíduos, como reciclagem, com-

postagem, digestão anaeróbia, incineração 

e outras, tais processos também deman-

dam a existência dos aterros como locais  

ambientalmente adequados para disposi-

ção final dos rejeitos neles gerados.

A própria Política Nacional de Resídu-

os Sólidos (PNRS) determina o uso de 

aterros sanitários para proteção ambien-

tal como uma atividade paralela e com-

plementar às demais tecnologias de rea-

proveitamento, valorização e destruição 

de resíduos.

Segundo estudo recente da Associação 

Brasileira de Empresas de Tratamento de 

Resíduos e Efluentes (Abetre), encomenda-

do à Fundação Getúlio Vargas (FGV-2008) e 

atualizado pela Fundação Instituto de Pes-
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quisas Econômicas (FIPE), a tecnologia “ater  -

ro sanitário” responde atualmente por 

58% do volume total de tratamento e dis-

posição de resíduos públicos no Brasil. Há, 

porém, ainda uma grande parcela, 39%, 

que é disposta de maneira inadequada e 

até ilegal em lixões e nos chamados ater-

ros controlados.  

O uso de aterros sanitários para tratar 

resíduos domésticos nos Estados Unidos 

está próximo ao patamar brasileiro. A tec-

nologia responde atualmente por 53% de 

todo o lixo público enviado para trata-

mento e disposição final em território nor-

te-americano. A diferença é que não há 

registro de lixões utilizados nos EUA.   

Embora tenha diminuído pela ausência 

de disponibilidade de terreno, na União Eu-

ropeia a participação dos aterros sanitários 

ainda é fundamental na gestão de resíduos 

públicos. A tecnologia é utilizada para tra-

tar 26% do lixo urbano.

Valorização 

As empresas do Grupo Solví e suas 

Unidades de Valorização Sustentável (UVSs) 

atendem, diariamente, cerca de 13 milhões 

de pessoas com os serviços de coleta do-

EM NÚMEROS

13  
milhões é a população 

atendida atualmente por 
serviços de coleta domiciliar 

de resíduos do Grupo Solví

10 
milhões de clientes comerciais 

e industriais são atendidos 
hoje pela coleta de resíduos

3,8 
milhões de toneladas  

de resíduos domiciliares  
são coletados todos os anos 

pela organização

10,7  
milhões de toneladas de 
resíduos são destinados 
anualmente aos aterros 

sanitários da empresa

2,6  
milhões de pessoas  

são atendidas por 
abastecimento de água  

e coleta de esgoto

17  
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PROTEÇÃO AMBIENTAL

“Somos signatários do Pacto 
Global e orientamos nossas 
práticas de negócios com 
foco nos direitos humanos, 
relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à 
corrupção.Atuamos por meio 
das Unidades de Valorização 
Sustentável para gerar valor 
à sociedade com qualidade 
de serviços e gestão, 
relações de confiança, 
projetos socioambientais e 
com uma comunicação 
democrática e transparente”
Carlos Leal Villa,  
Presidente do Grupo Solví

miciliar de resíduos no Brasil, além de 10 

milhões de clientes comerciais e indus-

triais servidos pela gestão de resíduos.

A Solví está presente em cerca de 250 

municípios brasileiros e sul-americanos, 

com uma média de 3,8 milhões toneladas 

de resíduos domiciliares coletados anual-

mente. Os aterros sanitários do Grupo ga-

rantem proteção ambiental para aproxi-

madamente 10,7 milhões de toneladas 

anuais de resíduos urbanos. As operações 

da organização de abastecimento de 

água e coleta de esgoto atendem uma 

população de 2,6 milhões de pessoas. 

Atualmente, o Grupo conta com 

seis usinas de triagem, 39 aterros sanitá-

rios em operação, um incinerador de 

resíduos, quatro centrais de coprocessa-

mento em fornos de cimento, cinco es-

tações de transferência, 17 garagens de 

coleta, três plantas de compostagem, 

quatro unidades de tratamento de resí-

duos de serviço de saúde e três terme -

létricas a biogás.

As operações da Solví recebem 

todos os anos cerca de R$ 230 milhões 

em investimentos, destinados em gran  -

de parte a ampliação dos serviços, mo-

Central de Tratamento de Resíduos da Essencis de Joinville

Equipamentos de alta tecnologia utilizados para tratar resíduos
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ATERRO ELÉTRICO 

Neste ano, o Grupo Solví recebeu 
autorização da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para o 
início da operação da Termoverde 
Caieiras. Por meio da valorização 
dos gases gerados pelo aterro 
sanitário, a termelétrica deverá 
gerar 250 mil megawatts/hora ao 
ano de energia limpa, que atende  
a uma cidade de aproximadamente 
300 mil habitantes. A usina 
também deverá gerar créditos de 
carbono nos próximos meses. 

EMPREENDIMENTOS 
SUSTENTÁVEIS 

Grupo Solvi em números

dernização e aquisição de novas tecnologias 

e equipamentos. 

Tecnologia 

No caso dos aterros sanitários, os empre-

endimentos da Solví são verdadeiras obras de 

arte na engenharia ambiental para proteção 

de resíduos. Possuem tecnologia para mo  nito -

ramento de águas subterrâneas e superficiais, 

ferramentas de acompanhamento geotécnico 

e pluviométrico, sistemas de im   permea  bili  za -

ção e equipamentos de osmose reversa para 

tratamento do percolado, além de abrigar 

usinas de triagem, plantas de tratamento 

do biogás e geração de energia e cinturão 

verde no entorno. “Trabalhamos com o que 

é essencial para vida, como a destinação 

ambientalmente correta de resíduos e sua 

valorização energética; recursos altamente 

eficazes no setor industrial; o acesso à água 

e ao esgotamento sanitário na frente de sa-

neamento”, comenta Carlos Leal Villa, presi-

dente do Grupo Solví. “São atividades sem 

as quais não seria possível o fortalecimento 

da qualidade de vida em meio ambiente ur-

bano das populações, impactando o desen-

volvimento sustentável das cidades”, com-

plementa. 

Estrutura interna da usina de geração termelétrica a partir do biogás de aterro

6 
usinas de triagem

39 
aterros sanitários  
em operação

1 

incinerador

4 
centrais de  
coprocessamento  
em fornos de cimento

5 
estações de  
transferência

17 

garagens de coleta

3 
plantas de  
compostagem

4 
unidades de  
tratamento de resíduos  
de serviço de saúde

3 

termelétricas a biogás
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SANEAMENTO

MEDIDA 
CERTA
Manaus Ambiental cria programa de 
conscientização para aumentar adesão à rede  
de tratamento de esgoto na capital amazonense

Havia pelo menos 40 anos que a residência do aposenta-

do João Neto, de 63 anos, morador do bairro São Lázaro, 

zona Sul de Manaus (AM), estava em situação irregular. O 

sistema de esgoto da casa estava ligado indevidamentre 

nas redes de drenagem pluvial do município, criadas 

exclusivamente para captar a água da chuva e escoar 

aos igarapés.  

A situação de João Neto foi regularizada graças 

ao programa de conscientização da Manaus Am-

biental, empresa do Grupo Solví e concessioná-

ria de saneamento básico do estado do Ama-

zonas. Com ação de porta em porta, os 

colaboradores da companhia percorrem a 

cidade para orientar a população sobre 

a necessidade e a importância de ter a 

ligação correta nas redes coletoras 

de esgoto.

Com o programa, a Manaus 

Ambiental pretende ampliar e 

facilitar a adesão permanente 

dos cidadãos ao sistema de 

esgotamento da cidade. Para 

incentivar a regularização, a 

cobrança pela obra de co-

nexão está temporaria-

mente suspensa aos no-

vos usuários, como é o 

caso de João Neto, que 

só pagam pelo serviço 

contínuo de coleta e 

tratamento de efluen-

tes, que vem junto com 

a fatura mensal de sa-

neamento.

Progresso

 O aposentado João 

Neto ficou tão satisfeito 

com a regularização do sistema de esgoto, que sugeriu que seus vi-

zinhos fazerem o mesmo. “De nada adianta apenas eu fazer se a pes-

soas que moram ao lado for jogarem (o esgoto) de qualquer jeito. 

Qualquer iniciativa em prol do progresso, que venha a melhorar a 

ques tão do esgoto em nossa rua, tem importância para todos  

nós”, destacou.

A obra de interligação das residências à rede coletora de esgo-

to, que pode custar até R$ 1,6 mil cada, compreende a conexão da 

rede coletora da via à caixa de inspeção na calçada do usuário. 

Apesar dessa cobrança ser prevista na regulamentação vigente, a 

medida promocional da concessionária é válida até o fim desse 

ano e atende diretamente aos clientes que já possuem rede cole-

tora na rua onde moram. 

A equipe da Manaus Ambiental também orienta os moradores 

sobre os procedimentos legais, além dos cuidados que devem to-

mar na hora de fazer o esgotamento sanitário, já que conexões 

feitas de maneira errada podem gerar problemas graves à saúde 

pública e à preservação ambiental.

“Muitos jogam a água servida de suas casas na drenagem, o 

que configura crime. Por isso, a importância de se regularizar. Nos-

sas equipes estão em campo para ajudar e orientar os clientes a se 

regularizarem”, ressalta Fabiano Santos, colaborador da Manaus 

Ambiental que participa desse projeto. 

A ação começou pelo conjunto Nova Cidade e bairro Cidade 

Nova, ambos na zona Norte de Manaus, e está atualmente em 

bairros da zona Sul, onde já está instalada a maior parte da rede, no 

chamado Sistema Integrado Centro/Educandos.

Extensão

Atualmente, a Manaus Ambiental possui uma extensão de apro-

ximadamente 500 quilômetros de redes coletoras e utiliza encana-

mentos adequados para captar os dejetos de esgoto. A rede de co-

leta está disponível para atendimento a quase 35% da população 

manauara, sendo que cerca de 20% são operadas pela concessioná-

ria, o equivalente a quase 400 mil habitantes. 

O plano de expansão para cumprimento das metas de univer-

salização está em pleno vigor e, até o ano de 2035, 80% da popu-

lação de Manaus terá rede de coleta e tratamento.

EM 
NÚMEROS

400 MIL
habitantes são 
beneficiados 
diariamente 
pelo sistema de 
esgotamento sanitário 
da capital amazonense

R$ 1,6 MIL  
é o custo assumido 
pela empresa para a 
obra de interligação 
das residências à rede 
coletora de esgoto

500 KM  
é a extensão atual das 
redes coletoras da 
Manaus Ambiental
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INDÚSTRIA

CERTIFICADO DIGITAL
Sistema de controle de Santa Catarina registra 
movimentação de mais de 5 milhões de toneladas de 
resíduos industriais no primeiro ano de funcionamento

Uma plataforma digital tem mudado drastica-

mente o modelo de gestão de resíduos industriais 

de Santa Catarina e colocou o estado na vanguar-

da de políticas públicas nas áreas de proteção 

ambiental, sobretudo no combate a crimes liga-

dos ao descarte irregular de resíduos sólidos. 

Trata-se do MTR eletrônico, sigla para “Mani-

festo de Transporte de Resíduos”, que, na prática, 

funciona como um sistema declaratório para as 

empresas geradoras, transportadores e destinado-

res. Em um ano de funcionamento, as autoridades 

catarinenses já registraram a movimentação de 

mais de 5 milhões de toneladas de resíduos indus-

triais no estado.

Por ser online, a ferramenta permite o acom-

panhamento e o rastreamento quase que em 

tempo real de todas as etapas da cadeia de resí-

duos sólidos industriais no estado, incluindo a ge-

ração, o armazenamento, o transporte e o trata-

mento e disposição final, mesmo quando a 

origem ou destino dos rejeitos for fora do territó-

rio catarinense.

A plataforma de controle de resíduos é admi-

nistrada pela Fundação para o Meio Ambiente de 

Santa Catarina (Fatma) e contou com o apoio téc-

nico da Associação Brasileira de Empresas de Tra-

tamento de Re síduos e Efluentes (Abetre) para o 

seu desenvolvimento. 

Atualmente, a ferramenta conta com cerca de 

32 mil usuários cadastrados, muitos deles de ou-

tros estados. Estão cadastrados usuários de 21 

estados brasileiros, incluindo as companhias da 

Solví Soluções Industriais (SSI).

O sistema declaratório da Fatma está em ope-

ração desde junho de 2015 e funcionou em cará-

ter voluntário até abril de 2016, quando passou a 

ser obrigatório para os geradores de resíduos in-

dustriais e assemelhados (resíduos comerciais e 

de serviços). A partir de maio de 2017 passou a ser 

obrigatório também para os resíduos de serviços 

de saúde (RSS).

Interesse 

A eficiência da plataforma de rastreamento e 

controle despertou interesse de outros órgãos esta-

duais de meio ambiente, e a Fatma já firmou Con-

vênio de Cooperação Técnica com o INEA - Instituto 

Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, com a 

FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler (Rio Grande do Sul), e com o 

IMA – Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. 

“A implantação do Sistema MTR não só traz 

importantes ferramentas de gestão, controle e 

fiscalização aos órgãos ambientais, como tam-

bém estabelece um modelo eficaz de gestão para 

os geradores, para os transportadores e para os 

destinadores de resíduos e rejeitos, significando 

aumento da segurança ambien tal para todos”, co-

menta Celso Pedroso, di retor da Solví Soluções 

Industriais (SSI).

EM NÚMEROS

5 MILHÕES
toneladas de  
resíduos industriais 
foram registrados na 
plataforma

32 MIL  
usuários estão 
cadastrados no sistema 
de Santa Catarina 

21 
ESTADOS  
brasileiros integram a 
ferramenta de controle 
de resíduos industriais

     ACESSE
www.mtr.fatma.sc.gov.br
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LIXEIRAS “INVISÍVEIS”
As vantagens e os benefícios da coleta mecanizada  
de resíduos domésticos em São Paulo

INOVAÇÃO

 22
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EM NÚMEROS

13  
milhões de reais foram 

investidos pela Loga 
nos sistemas de coleta 

mecanizada em São Paulo

10 
mil pessoas são  

atendidas pelo sistema 
mecanizado de superfície

3,8 
mil munícipes são 

beneficiados pelo modelo  
de coleta subterrânea 

SISTEMA COM EQUIPAMENTOS 
SUBTERRÂNEOS, COM  
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE

 CÚBICOS E CONTÊINERES  
DE 3,2 METROS CÚBICOS. 

 20 METROS

SISTEMA COM CONTÊINERES DE 
SUPERFÍCIE, COM CAPACIDADE 
VOLUMÉTRICA DE  

CÚBICOS

 3,2 METROS 

Imagine uma cidade ou um bairro 

onde não há lixeiras nem sacolas de resí-

duos expostas na frente de residências, 

comércios e indústrias, mesmo com toda 

a geração de lixo inerente aos centros ur-

banos. Este cenário está longe de ser fic-

ção e pode ser visto em várias regiões do 

município de São Paulo.

Quem passar, por exemplo, pelo Jar-

dim Europa, Jardim Bonfiglioli, Penha, Mer  -

cado Municipal, Parada de Taipas, Vila Nova 

Jaguaré, Jardim Elisa Maria, Jardim Damas-

ceno e Recanto dos Humildes perceberá 

claramente que não há lixo nas ruas. Isso 

não quer dizer que essas regiões não pro-

duzam resíduos. Muito pelo contrário. São 

localidades com alta densidade demográ-

fica e, portanto, com grande quantidade de 

acúmulo de resíduos. 

Porém, os resíduos gerados nesses bair  -

ros são dispostos em contêineres de super-

fície ou subterrâneos, dentro do sistema 

de coleta domiciliar mecanizada da Loga, 

empresa do Grupo Solví. Este serviço eli-

mina a necessidade do cidadão deixar os 

resíduos na porta de casa nos dias de fre-

quência da coleta.

Além da possibilidade de disponibilizar 

os resíduos a qualquer momento nos contêi-

neres, as vias atendidas pela coleta domiciliar 

mecanizada deixam de ter sacos com resídu-

os e todos os problemas a eles relacionados, 

como odor, vandalismo, vetores, risco de obs-

trução das bocas de lobo, entre outros.

Dois modelos  

Atualmente, a Loga conta com dois mo-

delos de coleta domiciliar mecanizada: o sis-

tema com contêineres de superfície, com ca-

pacidade volumétrica de 3,2 metros cúbicos, 

e o sistema com equipamentos subterrâneos, 

com capacidade volumétrica de 20 metros 

cúbicos e contêineres de 3,2 metros cúbicos. 

 Para implantar os dois sistemas meca-

nizados em São Paulo, a Loga já investiu 

até o momento cerca de R$ 13 milhões em 

equipamentos, pessoal e manutenção.

O sistema mecanizado de superfície 

atende atualmente cerca de 36 mil pesso-

as, com uma média de 1,2 mil toneladas 

coletadas por mês. Já o modelo subterrâ-

neo faz a coleta dos resíduos de aproxi-

madamente 7,5 mil munícipes, com cerca 

de 485 toneladas mensais.
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DE CARA LIMPA
Programa “Nossa  
Vila Limpa”, da Loga e 
INOVA, transformam 
a vida de três bairros 
em São Paulo

O último dia das férias escolares de 

Kauã dos Santos, 11 anos, morador do 

Jardim Elisa Maria, em São Paulo, foi um 

tanto quanto diferente de sua rotina. No 

dia 29 de julho, o garoto assistiu ao clás-

sico da Disney, o filme “Carros”, em uma 

sala de cinema montada em um antigo 

local que funcionava como depósito de 

lixo no bairro onde mora.

Juntamente com dezenas de mora-

dores e colegas de rua, Kauã participou 

da quinta edição do “CinElisa”, uma ini-

ciativa do projeto “Nossa Vila Limpa”, 

coordenado pelas empresas Loga e 

INOVA, ambas do Grupo do Solví. A ini-

ciativa de levar as sessões de cinema às 

ruas da comunidade começou a partir 

da ideia do próprio Kauã, que apresen-

tou a sugestão após a realização de um 

encontro entre os representantes do 

projeto e os moradores da região. 

O intuito do programa “Nossa Vila 

Limpa” é promover a educação ambien-

tal nos bairros mais periféricos de São 

Paulo. Há cerca de um ano, a Loga e INO-

VA desenvolvem diversas atividades para 

promover a conscientização a respeito 

do descarte correto de resíduos, entre 

elas o “CinElisa, criado para ser um espa-

ço cultural em praças revitalizadas no 

Jardim Elisa Maria.

 Também integram o projeto os bair-

ros de Jardim Vista Alegre, Vila Icaraí e 

Comunidade Vila Nova Jaguaré. Atual-

mente, as iniciativas abrangem cerca de 

120 mil pessoas. Somente no Jardim Elisa 

COMUNIDADE

Profissionais da Loga e INOVA levam educação ambiental aos bairros periféricos de São Paulo
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Maria, primeira localidade a ser contempla-

da no programa, são quase 40 mil morado-

res envolvidos.

No Jardim Eliza Maria houve uma reor-

ganização de dias e horários para a coleta 

dos resíduos domiciliares, bem como a 

criação e utilização de locais corretos para 

o descarte de resíduos sólidos, cujas inicia-

tivas são construídas cotidianamente com 

os moradores.

Até então, o bairro possuía 13 ruas com 

problemas no processo de coleta e descar-

te dos resíduos, sendo cinco ruas com des-

carte irregular e nove com acúmulo de lixo 

e 38 caçambas irregulares. 

Extintos

Neste percurso de um ano e nove me-

ses, oito pontos de descarte irregular foram 

extintos no Jardim Eliza Maria, tornando-se 

pontos de lixo, com a sua disposição reor-

ganizada para os dias da coleta no bairro, 

bem como os pontos com acúmulo de lixo 

tiveram sua disposição reorganizada para 

os dias de coleta. Atualmente são 12 vielas e 

passagens que têm o recolhimento porta a 

porta feito por um catador, que, em um dia 

da semana já estabelecido, recebe o mate-

rial separado pelos moradores.  

Na Vila Nova Jaguaré, zona oeste de 

São Paulo, as atividades do projeto, que 

tiveram início em maio desse ano, estão 

centradas na sensibilização dos moradores 

para o descarte correto dos materiais. Um 

ponto de acúmulo de lixo está em fase de 

organização e teve a sua primeira transfor-

mação: uma jardineira. No Jardim Vista Ale-

gre e Vila Icaraí as ações da operação estão 

em desenvolvimento e as práticas formativas 

de debate com a comunidade começam a 

ser realizadas. 

A proposta da Loga e INOVA é promo-

ver o despertar de uma mudança de pa-

radigma nos moradores, no sentido de se 

rever hábitos de consumo e descarte dos 

resíduos e caminhar para um consumo 

consciente e sustentável. O projeto aten-

de diretamente uma média de 900 mora-

dores ao mês.

Projeto transforma a vida de três bairros paulistanos 

Colaboradores formam um verdadeiro exército do bem, com o intuito de despertar uma mudança de paradigma para o descarte de resíduos

“Há cerca de  
um ano a Loga e  

INOVA desenvolvem  
uma série de  

atividades para 
promover a 

conscientização  
a respeito do  

descarte correto  
de resíduos.”

“A proposta da Loga  
e INOVA é promover  
o despertar de uma 

mudança de paradigma 
nos moradores, no 
sentido de se rever  

hábitos de consumo e 
descarte dos resíduos  

e caminhar para um 
consumo consciente  

e sustentável.”
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AGENDA 
FUNDAMENTAL
Semana da 
Integridade reúne 
especialistas em 
compliance, casos de 
sucesso nas UVSs, 
gincanas, concursos 
e peças teatrais 
numa ampla reflexão 
sobre ética e 
conformidade

Mais que um exercício de responsabili-

dade empresarial, o Programa de Integrida-

de Solví (PIS) é um trabalho de elevação da 

cidadania dos próprios colaboradores, de 

todos os níveis hierárquicos. Para o Grupo 

Solví, os valores da organização devem se 

manifestar concretamente nas ações coti-

dianas de seus profissionais. Trata-se de um 

processo contínuo de desenvolvimento e 

aprimoramento no seu modelo empresarial.

Com esse espírito, a organização pro-

moveu a 2a Semana da Integridade, entre os 

dias 6 e 10 de novembro, um evento que 

envolveu todas as Unidades de Valorização 

Sustentável (UVSs) em uma profunda imer-

são sobre integridade com foco no fortale-

cimento da evolução do Programa de Inte-

gridade de cada uma das empresas do Gru-

po de forma alinhada e sinérgica ao PIS, 

plataforma estratégica orientadora dos de-

mais programas. 

A segunda edição da Semana de Inte-

gridade foi, na verdade, uma intensa mara-

tona de atividades realizadas simultanea-

mente no escritório da holding e nas UVSs 

do Grupo, que engajou milhares de colabo-

radores, terceiros e parceiros. 

Foram dezenas de palestras, várias ofi-

cinas de treinamentos, jogos de tabuleiro, 

blitz de integridade, concursos musicais, 

peças de teatro, produção de vídeos, jogos 

de roleta, pescaria, gincanas lúdicas e uma 

série de outras iniciativas. Até personagens 

como “Chapolina” e “Guardiã da Integrida-

de” foram criadas para engajar o maior nú-

mero de colaboradores.

De acordo com a gerente de Comunica-

ção e Responsabilidade Social do Grupo 

Solví, Claudia Sérvulo, o evento acontece 

com frequência semestral e faz parte do 

Programa de Integridade da Solví. 

“A proposta do encontro foi fortalecer o 

conhecimento de todos os colaboradores 

com relação aos Programas de Integridade 

das UVSs e ao cenário de compliance no Brasil 

e no mundo, com reflexões e debates sobre 

as grandes questões que envolvem a atuação 

íntegra e em conformidade no mundo corpo-

rativo”, comenta. “Todos os materiais produzi-

dos e gravados serão disponibilizados em 

EAD para fomentar e fortalecer a cultura den-

tro da organização”, informa Claudia.

Compliance

 O evento também reuniu especialistas 

em compliance, casos de sucesso nas UVSs, 

entidades setoriais e membros da Comissão 

de Integridade e do  Comitê de Conduta da Ação com as empresas Battre, Águas Claras Ambiental, Termoverde Salvador e Hera Ambiental
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DEU NA INTERNET 
Um canal foi especialmente criado 
para informar e atualizar sobre 
os principais acontecimentos da 
Semana de Integridade. A página 
na intranet era alimentada quase 
que em tempo real. Em cinco dias de 
evento, a equipe fez 14 publicações, 
além de postagens diárias de 
fotos das ações desenvolvidas nas 
unidades do Grupo. 

Solví, com destaque para as presenças de 

Sandra Guerra (Better Governance), César 

Souza (Grupo Empreenda), Marcio Ma-

theus (Selur) e Carlos Pompermaier (AES 

Eletropaulo). As apresentações acontece-

ram no auditório do escritório do Jaguaré, 

em São Paulo, e foram transmitidas simul-

taneamente para as demais unidades do 

Grupo no Brasil.

Na ocasião, também foram apresen-

tados três cases internos de implantação 

do PIS. Maiara Medeiros, da UVS GRI na 

BMW/SP falou, entre outras coisas, sobre 

os desafios de envolver a equipe da GRI 

e da montadora alemã no programa de 

integridade. Já Eduardo Azzari, da UVS 

Essencis Caieiras, ressaltou a realização 

de uma série de palestras e treinamen-

tos em sua unidade, além de destacar o 

papel e a atuação dos líderes na constru-

ção da ética e integridade.

Outro case apresentado foi de Ha-

nokh Yamagishi, da UVS São Carlos Am-

biental (SCA). O executivo destacou as 

iniciativas promovidas para  engajar toda 

a equipe no PIS, entre elas a realização de 

uma gincana no formato de amarelinha, 

com perguntas sobre ética e conduta, e a 

criação de duas personagens, interpreta-

das por dois colaboradores, no intuito de 

estimular o debate sobre integridade de 

forma lúdica e divertida.

A Semana da Integridade contou ain-

da com um debate organizado por Lucas 

Feltre, da Solví Resíduos Públicos (SRP), e 

Celso Pedroso, da Solví Soluções Indus-

triais (SSI). O encontro reuniu os líderes das 

duas divisões para tratar das experiências, 

desafios e êxitos de integridade na gestão 

e no desenvolvimento de seus negócios.

Márcio Matheus
Presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selur)

“Percebemos que os 
colaboradores estão 

engajados na difusão e 
vivência do PIS, visto que 
algumas sugestões têm 

surgido de forma 
espontânea por parte dos 

colaboradores, de maneira 
a fortalecer o nosso 

Programa de Integridade.” 

Hanokh Camilo Vilela Yamagishi 
Gerente de Unidade, UVS São Carlos Ambiental 

“A integridade é uma virtude desafiadora, que só se 
consolida quando os valores das pessoas estão em 
consonância com a sua conduta. O Selur apoia 
integralmente a decisão do Grupo Solví em promover 
a educação de valores no seio da sua organização. 
Parabéns à Comissão de Integridade do Grupo Solvi 
pelo excelente trabalho.”

Da esquerda para a 
direita: Carlos Villa, 
Sandra Guerra, César 
Souza e Célia Francini 
marcaram presença  
no evento

www.semanadaintegridade.com
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O que representa o Programa de Inte

gridade (PIS) para o sucesso dos negó

cios da Solví?

Célia Francini – O Programa de Integrida-

de é a base de sustentação dos nossos ne-

gócios. O sistema de gestão e demais pro-

gramas têm o PIS como alicerce. É por meio 

do PIS que fortalecemos a cultura do Grupo 

Solví, alinhando os Programas de Integrida-

de de todas as empresas da organização aos 

conceitos e valores da Solvi. Sem integrida-

de, os demais valores não se concretizam. 

Sem integridade, não há chance de sucesso. 

 

Em que medida a Semana da Integrida

de contribui para o aprimoramento das 

boas práticas empresariais na Solví?

A Semana de Integridade nos traz múltiplas 

oportunidades valiosas. A primeira é a mobi-

lização em torno do tema, em todas as unida-

 des operacionais e administrativas das em-

presas do Grupo. O aprendizado conjunto 

que é proporcionado pelos temas apresenta-

dos, pel  as experiências dos palestrantes, pe-

los cases trazidos por convidados externos 

é muito relevante. E, por fim, o exercício de 

perguntas e respostas, aberto a todas as uni-

dades, traz o grande benefício do alinha-

mento. Na Semana de Integridade também 

aproveitamos para proporcionar treinamen-

tos, corporativos ou locais, que necessitem 

de ênfase ou reciclagem. Sem dúvida, trata-

-se do evento mais relevante do desenvolvi-

mento do Programa de Integridade da Solvi 

e das empresas do Grupo.

 

Na sua opinião, quais são os elementos 

imprescindíveis dentro de um progra

ma de compliance?

Há um consenso absoluto no mercado sobre 

que itens compõem um Programa de Inte-

gridade, apenas variando os nomes e a for-

ma de agrupá-los. Na minha visão, os princi-

pais blocos de um programa desse tipo são: 

1. Comprometimento e Patrocínio da 

Alta Administração: corresponde à velha 

máxima “o exemplo vem de cima” e as prio-

ridades também; 

2. Políticas e Procedimentos: as regras 

devem ser claras, de modo que cada colabo-

rador conheça e entenda perfeitamente que 

comportamentos se esperam deles; 

3. Comunicação e Treinamento: somente 

o treinamento e a comunicação constante 

fazem com que a mesma mensagem chegue 

e seja igualmente compreendida por todos; 

4. Canais de denúncia de remediação: a 

adequada gestão dos canais, com garantia 

de sigilo e de não retaliação, e a análise ex-

pedida, com retorno ao denunciante e apli-

cação de consequências nos casos em que 

a apuração apontar desvios de conduta, é o 

que mantém a confiança dos colaboradores 

no Programa de Integridade; 

5. Análise de Risco e Monitoramento: 

cada gestor precisa conhecer os riscos de 

compliance a que seus colaboradores, cada 

um em sua função, estão expostos e avaliar 

periodicamente se as medidas para evitar 

ou minimizar a chance de ocorrência de não 

conformidades estão sendo suficientes; 

6. Transparência e Responsabilidade Social: 

um maior nível de transparência ao ambiente 

externo, que se torna também vigilante do 

Programa, aumenta as chances de contínua 

GOVERNANÇA

PINGUE PONGUE 

Confira entrevista com a diretora de Auditoria Interna, Riscos e Controle, Célia Francini, sobre o papel do PIS nos negócios da Solví

manutenção da Integridade em todos os ní-

veis e atividades.

 

Quais são os resultados até o momento 

do PIS? Quais são os próximos passos 

para o PIS em 2018?

O Programa de Integridade vem se desenvol-

vendo a passos largos. É uma realidade em 

todas as empresas do Grupo. Tanto que esta-

mos trabalhando com afinco para obter o 

selo Pró-Ética. Nosso intuito ao perseguir esse 

reconhecimento é o de fortalecer o Progra-

ma.  Obtê-lo será uma consequência natural 

de nossos esforços. Entendemos que a maior 

conquista até aqui é estarmos convencidos 

que o colaborador do Grupo sabe que Inte-

gridade é um valor inegociável para a Solvi.

Lucas Feltre, Célia Francini e Celso Pedroso debatem sobre os programas de integridade na Solví

CANAIS DE 
INTEGRIDADE 
•  Website: codigodecondutasolvi.com

• Brasil: 0800 721-0742

• Argentina: 0800 333 0776

• Bolívia: 800 100 872

• Peru: 0800 555 89

• E-mail: comite.conduta@solvi.com

•  Carta: Endereçada a Solví - Comitê 
de Conduta: Caixa Postal no 
31.256 – São Paulo – SP



Grupo Solví promove primeira Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente 

Quem esteve na sede do Grupo Solví, 

em São Paulo, entre os dias 30 de outubro e 

3 de novembro desse ano, foi surpreendido 

com uma semana bastante diferente. Nestes 

dias, os colaboradores passaram por ati-

vidades físicas e avaliações clínicas, parti-

ciparam de concursos, visitaram oficinas de  

conhecimento, receberam boletins informa-

tivos e assistiram a uma série de palestras.

Trata-se da I SIPATMA Solví – Semana In-

terna de Prevenção de Acidentes de Traba-

lho e Meio Ambiente, que reuniu cerca de 

180 colaboradores, entre Solví CSE, Solví CSC 

e Atentacor, em uma série de atividades nas 

áreas de qualidade de vida, saúde física e 

mental, segurança do trabalho e proteção e 

promoção do meio ambiente. No total, fo-

ram aproximadamente 650 participações 

nas atividades do evento.

Durante a semana, os colaboradores 

passaram por um verdadeiro ciclo de saúde, 

que incluía a avaliação de bioimpedância, 

para medir, por exemplo, percentual de 

gordura corporal, massa muscular, massa 

óssea e índice de massa corporal (IMC), 

entre outros indicadores. 

“Ao final, todos os colaboradores 

receberam os resultados dessa ava-

liação e orientações sobre como agir”, 

informa Karina Raugalas, gerente de 

Qualidade, Saúde e Segurança e 

Meio Ambiente da Solví. 

O evento contou ainda com 

uma série de palestras sobre 

DSTs (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis), direitos do con-

sumidor e motivação e quali-

dade de vida, além de oficinas 

de reciclagem, um minhocá-

rio, um simulador de dosagem 

alcoólica e um concurso de 

fotografia na área ambiental.

ENCONTRO 
MARCADO

PARTICIPEI 
E APROVEI 

“Este tipo de ação é ótima! Aguça 
ainda mais a importância de 
monitorar e cuidar da própria saúde. 
Nunca tinha feito um exame tão prático 
e rápido, que trouxesse diversos 
indicativos. Sai da atividade com 
muitas reflexões positivas. Obrigada! ”

“Hoje pela manhã participei do Ciclo 
de Saúde e achei excelente. Os 
profissionais são superatenciosos e 
nos deram todas as explicações 
necessárias sobre cuidados com a 
saúde. Parabéns pela iniciativa! ”

“Gostaria de parabenizar a 
equipe pela iniciativa da 

Bioimpedância na SIPATMA. 
Equipe da Catividade também 

muito boa, atenciosa e 
esclarecedora. Achei muito 

pertinente e importante. Obrigada 
pela oportunidade. ”

Caroline Bonilla,  
Gestão de Pessoas

Cristiane Aparecida Novaes, 
Gestão de Pessoas

Roberta G. R. Fernandes ,  
Desenvolvimento Organizacional

A I SIPATMA Solví brindou alguns colaborares com sessões gratuitas de 
massagens, chamadas de Quick Massage. Dentre os felizardos, estavam 
os participantes das palestras e do Fone Quiz e os sorteados durante a 
Interação de Segurança com a Ginástica Laboral nos setores. “O ambiente 
proporcionou momentos de relaxamento com a intenção de trazer a 
importância do clima saudável e o controle do estresse”, conclui Karina.

BEM-ESTAR É PRECISO

PESSOAS
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OS PROTAGONISTAS 
DA LIMPEZA PÚBLICA

REDE SOCIAL SOLVÍ

 30

Os bastidores e os resultados da campanha da Loga que estampou os 
rostos de coletores e motoristas nos caminhões de coleta em São Paulo
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Estampar o rosto dos coletores e motoristas nos caminhões trouxe 
um impacto social duplo: primeiro na população, que se depara com 
trabalhadores com uma aura de invisibilidade que precisava acabar; 
e, segundo, para os próprios colaboradores, que ganham em 
autoestima e reconhecimento.

DuploImpacto

Ao todo, são 1.560 profissionais na coleta de resíduos 
feita pela Loga, um verdadeiro exército dedicado à 
gigantesca operação logística de coleta de resíduos. 
Todos os dias são recolhidas cerca de seis mil 
toneladas de resíduos, em 1,6 milhão de domicílios  
e 16 mil estabelecimentos de saúde. 

ExércitoAmbiental

A cidade de São Paulo ficou bem mais colorida com a nova pintura 
dos veículos de coleta de resíduos. A campanha “A Cara da Loga”, 
lançada em maio deste ano, estampou os rostos de coletores e 
motoristas na lateral dos caminhões compactadores da Logística 
Ambiental de São Paulo – Loga, empresa do Grupo Solví responsável 
pela limpeza pública em grande parte da capital paulista.

AcaraDaLoga

Como resultado, a campanha destaca o papel 
fundamental dos motoristas e coletores na limpeza 
urbana da cidade e na consequente promoção da 
saúde pública e qualidade de vida do cidadão. 
Também desperta na população uma reflexão mais 
profunda sobre a questão dos resíduos e sua relação 
diária com os cidadãos, como consomem, como 
descartam, o que descartam e se descartam certo.

ReflexãoProfunda

Para que a ação começasse a ganhar as ruas, 
foram mapeados 226 colaboradores exemplares, 
cujas fotos foram tiradas sem que eles 
soubessem o motivo para o registro. Com os 
arquivos em mãos, uma equipe de artistas 
desenvolveu a arte em estêncil, técnica  
bastante utilizada na arte urbana  
de São Paulo e do mundo e que  
agora estampa 30 caminhões  
de coleta. Os veículos percorrem  
os bairros da cidade com a meta de  
alcançar as sete milhões de pessoas  
beneficiadas pelos serviços da Loga.

ArteUrbana

A ideia central da campanha é humanizar a prestação do serviço de limpeza  
pública e coleta de resíduos, tão fundamental para a sociedade, e, ao mesmo tempo, apresentar os protagonistas 
desse trabalho às famílias e empresas de cada uma das 23 mil ruas cobertas pela companhia em São Paulo.

LimpezaHumanizada



www.solvi.com

Transformar uma visão 
de futuro, em benefícios 
para o presente 
Investindo, cada vez mais, em 

inovação e tecnologia, trabalhamos 

pelo planeta e pelas pessoas, atuando 

de forma transparente e em parceria 

com a sociedade, gerando riquezas 

através de soluções na gestão  

de resíduos.

Preservação ambiental e qualidade  

de vida compõem o nosso propósito  

de atuar em prol da sustentabilidade.

Ética e Empreendedorismo: eixos 

principais para obtenção de  

nossos resultados.

Solví. Mais do que só uma empresa. 

Um grupo de Unidades de 

Valorização Sustentável. 


