Mensagem da Diretoria

Um período
de ajustes,
consolidação
do Compliance,
reconhecimento
e de avanços
com parcerias
cidadãs.

O ano de 2017 marcou o início de
uma nova gestão na Prefeitura
de São Paulo, e esse é um fator
determinante para empresas que
têm contrato de concessão com
a cidade. Foi um período que se
caracterizou pelos ajustes com os
novos parceiros da administração
pública e adaptações às demandas
e à agência reguladora Amlurb Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana, vinculada à Secretaria de
Serviços e Obras - SSO, da Prefeitura
do Município de São Paulo.
A mudança de prefeito e a realização
de campanha de grande repercussão
nacional e internacional acarretaram
exposição positiva na mídia com
reconhecimento para a Loga
e para o setor.
Paralelamente, no aspecto
econômico, tivemos um ano de
desequilíbrio em nosso contrato de
concessão, que prevê ajuste desde
2014 e que ainda não foi praticado
pela prefeitura. Contudo, a Loga
transformou esse cenário em um
terreno fértil para inovações nas
operações e criação de estratégias
para atravessar esse momento.
Perceber e divulgar a empresa

como uma Unidade de Valorização
Sustentável, que gera riquezas com
suas atividades para uma população
de aproximadamente 6,5 milhões
de habitantes nas 13 Prefeituras
Regionais onde atua, tem sido um
desafio constante.
Foi um período muito importante
na gestão corporativa, com a
consolidação do Compliance, que
atingiu toda a empresa em efeito
cascata, da alta direção às equipes
administrativas e operacionais.
O fortalecimento dessa área
propiciou a instituição do Programa
de Integridade Loga (PIL), a
Política Anticorrupção, a Comissão
de Conduta e procedimentos
de controles internos com
treinamentos para os colaboradores
e fornecedores. Estabelecemos o
Canal de Integridade que funciona
24 horas por dia e sete dias por
semana, para denúncias de posturas
antiéticas que violem o nosso padrão
de conduta e a legislação vigente.
Isso foi muito positivo e repercutiu
não só na forma como nosso time
interage entre si, mas também
com a sociedade.
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Chega
de invisibilidade

Parcerias cidadãs

Acabamos com a invisibilidade
de nossos coletores com a
campanha A Cara da Loga. Essa
foi uma das maiores conquistas
do ano que passou. Estampamos
em 30 caminhões as faces de
220 motoristas e coletores com
técnicas em estêncil, desenvolvidas
por artistas urbanos. Esse projeto
foi a primeira etapa do programa
gerido pela área de Recursos
Humanos e Comunicação “Nosso
Maior Valor é Você”. Os caminhões
começaram a circular no dia 1º de
maio, Dia do Trabalho. A campanha
teve grande repercussão de mídia
e, principalmente, converteu-se
em reconhecimento por parte da
população sobre esse profissional
que tem o papel fundamental
de agente ambiental da cidade.
Depois disso, alguns coletores
e motoristas passaram a ser
chamados por seus nomes pelos
moradores, demonstrando que a
ação foi um sucesso.

Complementando a questão
da aproximação com a cidade,
estabelecemos o Programa
de Parceria Cidadã com a
Sociedade (PPCS), uma ferramenta
fundamental para fortalecer
nossa atuação como Unidade de
Valorização Sustentável. Dentro
desse programa, atendemos a um
pedido da própria comunidade,
implementando a roda bimestral de
reuniões com representantes das
prefeituras regionais, da Secretaria
de Educação, ONGs e líderes
comunitários. Chamada de “Rodas
de Conversa”, elas se revelaram
como uma rica oportunidade de
diálogo aberto e de participação
ativa das comunidades onde
atuamos, proporcionando sintonia
fina entre nossas operações e as
demandas da população.
Tivemos um ano muito importante

no aspecto de conscientização
da comunidade sobre o meio
ambiente com programas
bem fundamentados. Com o
projeto Nossa Vila Limpa, uma
parceria com a empresa Inova,
conseguimos extinguir vários
pontos viciados da cidade. Outra
ação que materializa a importância
dessas parcerias cidadãs foi
uma gincana que mobilizou 12
escolas de Ensino Fundamental
do Agrupamento Noroeste e
resultou na arrecadação de 3 mil
contêineres de material reciclável
em apenas oito semanas, com
o envolvimento direto de 50 mil
alunos e professores. A iniciativa
promoveu também o incentivo a
atividades extras como concursos,
palestras e ações voltadas à
segregação de resíduos nessas
escolas municipais.

O “Você tem mais Valor” é parte
do Programa “Nosso Maior Valor
é Você” e uma iniciativa que
visa beneficiar diretamente os
colaboradores da Operação,
motoristas e coletores da nossa
linha de frente. O “Você tem mais
Valor” premia os cem melhores
colaboradores da empresa a cada
três meses. Com essa iniciativa,
baseada em nossas normas e
procedimentos, eles sabem que
podem contar com a empresa para
valorização e reconhecimento de
seus esforços diários.
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Inovação no DNA
Em termos de inovação, a parceria
com a MAN LatinAmerica, montadora
alemã de caminhões do Grupo
Volkswagen, possibilitou grandes
avanços. Colocamos em teste
veículos com tecnologias de ponta
que permitem pesagem on-line,
redução de quilometragem e menor
emissão de poluentes, entre outras
novidades. Realizamos um estudo
da manobrabilidade dos caminhões
e instalamos câmeras de segurança
na parte traseira direita para
auxiliar na marcha à ré em todos os
veículos de coleta. Desenvolvemos,
internamente, um software para
monitorar toda a coleta de resíduos.
Outra inovação trazida a partir da
Loga é o “Limpa-Rápido”, aplicativo
disponível para Android e iOS, que
possibilita o acompanhamento
em tempo real da localização dos
caminhões de coleta seletiva e
domiciliar, além de disponibilizar as
datas e horários dos serviços em
cada região.
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Inauguramos a nossa Central
de Tratamento de Resíduos de
Serviços de Saúde - CTRSS - a
maior da América Latina em
autoclaves com capacidade
para receber 2 mil toneladas de
material por mês. Um dos marcos
contratuais mais importantes
da Loga, atende cerca de 14 mil
dos 17 mil estabelecimentos de
saúde, entre pequenos e grandes
geradores, do Agrupamento
Noroeste de São Paulo. A
instalação da CTRSS gerou
empregos para a população do
entorno - 70% dos trabalhadores
alocados na planta são da região
de Perus.
Ainda temos seis anos de
concessão pela frente e a
renovação desse contrato é uma
meta a ser conquistada. Assim,
seguimos com o firme propósito
de colaborar com nossa expertise
em logística e gestão de resíduos
para a construção de um país
melhor, fortalecendo nossos
valores, reconhecendo nossas
equipes para que não se deixem
contaminar por maus exemplos
externos e planejando ações que
garantam a sustentabilidade dos
nossos serviços.

7

Apresentação

O objetivo do
Balanço é contar
os detalhes do
que existe por
trás das equipes
que realizam
a coleta em cerca
de 23 mil vias da
região noroeste
da cidade e que
fazem dessa
empresa uma
das maiores do
mundo na gestão
de resíduos.
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A Loga - Logística Ambiental de
São Paulo S.A. apresenta nas
próximas páginas uma importante
ferramenta para a conscientização
sobre o valor agregado de seu
serviço e detalha de forma clara
a grandeza de suas operações
bastante reconhecidas, porém
pouco divulgadas ou percebidas
pela sociedade. Com a primeira
edição do Balanço Socioambiental
da Loga, seus stakeholders , entre
eles a comunidade, acionistas
e a imprensa, passam a ter
conhecimento sobre o que a
empresa faz, como e para quem
faz. O grande objetivo do Balanço
é contar os detalhes do que existe
por trás das equipes que realizam
a coleta em cerca de 23 mil vias
da região noroeste da cidade e
que fazem dessa empresa uma
das maiores do mundo na gestão
de resíduos.
Esse material traz a essência da
Loga e de seus colaboradores,
projetos e iniciativas junto à
população e, principalmente, revela
a complexidade de suas operações
em uma das maiores metrópoles
do mundo. Além disso, apresenta
as inovações tecnológicas e
logísticas que utiliza para atender
cerca de 1,6 milhão de domicílios
diariamente e a forma com a qual
trabalha para a valorização de suas
equipes e para a perpetuação dos
negócios a fim de construir um
futuro sustentável.

Embora seu conteúdo priorize as
atividades e resultados gerados
pela empresa no período de
1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2017, nos aspectos
institucional, econômico, social
e ambiental, ele traz também
dados de anos anteriores para
contextualização e comparação.
As informações aqui reunidas
foram obtidas junto aos portavozes de todas as áreas da
empresa e estão divididas nessas
quatro vertentes.
No aspecto institucional,
o relatório traz seu perfil
organizacional, sua estrutura
societária, ações de governança
e gestão e seu posicionamento
perante à sociedade e ao
mercado. No pilar econômico,
fornece seus indicadores
financeiros, principais
investimentos e resultados.
Na vertente social, apresenta
suas ações direcionadas para a
melhoria da qualidade de vida da
população a que serve. As ações
de sustentabilidade completam
esse conteúdo, com seus projetos
e iniciativas inovadoras e seu
desempenho como protagonista
de ações de preservação e
educação ambiental nas 13
prefeituras regionais onde atua.
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Quem somos

A Loga é
responsável
pela coleta,
transporte,
tratamento
e disposição
final de
resíduos de
uma das
maiores
metrópoles
do mundo.
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A concessão pública Logística
Ambiental de São Paulo – LOGA foi
fundada em 2004 com o objetivo
de oferecer serviços especializados
de coleta, transporte, tratamento
e disposição final dos resíduos
domiciliares urbanos gerados
no Agrupamento Noroeste do
Município de São Paulo. Sua
atuação está alinhada com o
compromisso, a qualidade, a
transparência, o respeito ao meio
ambiente, à saúde e à segurança
dos colaboradores e usuários.
A Loga tem em sua composição
societária a Vega Valorização de
Resíduos S.A. - VVR, do Grupo Solví,
que detém 62,347% das ações, a
Estre Coleta Holding S.A. com 34%
e Estre Ambiental S.A. com 3,653%
das ações.

Unidades
A empresa atua nos segmentos
de coleta domiciliar (porta a
porta, mecanizada subterrânea
e de superfície), seletiva, nas
comunidades e de saúde
(pequenos e grandes geradores,
como hospitais, clínicas médicas,
odontológicas, institutos de
beleza e cuidados com a saúde).
São mais de 2 mil colaboradores
estrategicamente alocados
nas áreas de administração,
logística, meio ambiente,
segurança, operação entre
outros que fazem parte da
empresa, que coleta diariamente
6 mil toneladas de resíduos
domiciliares de uma das maiores
metrópoles do mundo.
Sua frota conta com cerca de
300 equipamentos, dentre os
quais estão caminhões especiais
para a coleta domiciliar, seletiva
e dos resíduos dos serviços de
saúde, equipamentos para a
coleta mecanizada de superfície
e subterrânea, veículos e
acessórios de socorro, de
apoio, fiscalização e controle de
qualidade, além de maquinários
pesados utilizados nos aterros,
na Estação de Transbordo, na
Central Mecanizada de Triagem
e na Central de Tratamentos de
Resíduos de Saúde.

São quatro unidades de operação,
duas de atividades logísticas para
saída da frota, estrategicamente
alocadas em suas regiões, o que
permite à empresa estar próxima
de seus beneficiados. Tem ainda
unidades de tratamento de
recicláveis, administrativa de aterro
e de resíduos de saúde.
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UNIDADES DE OPERAÇÃO

2

UNIDADES DE
ATIVIDADE LOGÍSTICA

300

Unidade
Ponte Pequena
Um dos maiores transbordos
da América Latina - por ele passam
cerca de 6 mil toneladas de
resíduos domiciliares por dia,
oriundos da coleta do Agrupamento
Noroeste de São Paulo.
Sua instalação reduz o trajeto
entre o ponto de coleta residencial
e o ponto de disposição final e,
consequentemente, diminui o
número de caminhões circulando
pelas ruas e rodovias. Suas
instalações são modernas e
seguras. O plantio de 200 árvores
no entorno valorizou a região.

Tecnologias
e benefícios diretos
l Controle de odores
e efluentes líquidos;
l Isolamento acústico;
l Equipamentos não circulam
sobre os resíduos;
l Eliminação do risco de solo
e da água;
l Uso de tecnologia de ponta
no tratamento do ar.

EQUIPAMENTOS
(CAMINHÕES, MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS)

6.000

TONELADAS DE
RESÍDUOS DOMICILIARES

O complexo abriga ainda a primeira
Central Mecanizada de Triagem de
resíduos recicláveis da cidade com
capacidade de processamento de
250 toneladas por dia (página 32).
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Unidades
Unidade Jaguaré

Unidade Vila Maria

Atual sede da Loga

Operação de Coleta Domiciliar integral nas regionais:
Mooca, Vila Maria, Penha, Santana/Tucuruvi
e Jaçanã/Tremembé.

Operação de
Coleta Domiciliar integral
nas regionais:
Pirituba/Jaraguá, Freguesia
do Ó/Brasilândia, Butantã, Lapa,
Pinheiros e Perus.

Operação Parcial:
regionais da Sé e Casa Verde.

Operação Parcial:
regionais da Sé e Casa Verde.

Central de Tratamento de
Resíduos de Serviços de Saúde
Marcus Silva Araujo (CTRSS)
Localizada em área adjacente aos limites
da Unidade Bandeirantes, é a maior central
de resíduos de saúde da América Latina em
autoclaves. Opera desde abril de 2017 com
o tratamento de resíduos de saúde de 14 mil
estabelecimentos, entre pequenos e grandes
geradores como farmácias, clínicas, hospitais
e estúdios de tatuagem, com capacidade para
tratar 2 mil toneladas por mês (página 38).

Sedia também as equipes de
coleta de resíduos de saúde e os
equipamentos necessários para
este tipo de serviço.

Unidade Bandeirantes
Antigo aterro sanitário que encerrou
suas atividades em 2007.
A Loga é responsável pelo monitoramento da unidade,
fazendo o controle e acompanhamento de movimentação,
emissão de gases e de chorume local, obedecendo os
mais rigorosos controles ambientais.
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Unidade Vila Albertina
Aterro administrado na gestão da Loga
que teve vida útil de 15 anos. Atualmente,
a empresa mantém no local o controle e
acompanhamento de movimentação, emissão
de gases e de chorume.
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Segmentos de coleta

Missão, Visão e Valores

MISSÃO
Executar com
responsabilidade,
planejamento e
qualidade serviços de
coleta, transporte, tratamento
e disposição final de resíduos
domiciliares e dos serviços
de saúde da região Noroeste
da cidade de São Paulo,
valorizando as pessoas e
utilizando recursos tecnológicos
e logísticos, além de desenvolver
a conscientização ambiental das
comunidades que atendemos
e promover o desenvolvimento
sustentável da cidade.

EQUIVALENTE A:

COLETA
DOMICILIAR
6.000 toneladas por dia

COLETA RSS
Mais de 17.000
estabelecimentos

COLETA MECANIZADA
l Depósito de resíduos a qualquer hora do dia e da noite
l Ambiente mais limpo e redução de mau cheiro
l Eliminação de vetores (ratos, baratas e pássaros)

VISÃO
COLETA
SELETIVA

COLETA NA
COMUNIDADE

l 2.500 toneladas
por mês
l Contêineres chegam
a 1.000 litros cada

Atende 52.000
residências
173 mil habitantes
beneficiados
(ver página 52)

COLETA DE SUPERFÍCIE

COLETA SUBTERRÂNEA

Ser referência na gestão
de resíduos, pela
excelência na atuação
em uma das maiores
cidades do mundo, garantindo
qualidade para o meio ambiente e
sustentabilidade para o negócio.

Fundação da Loga

Fim das operações do
Aterro Bandeirantes

FISCOR/SISCOR

Revitalização da Estação
de Transbordo Ponte Pequena
Coleta Mecanizada

Central Mecanizada de
Triagem Ponte Pequena
Expansão da Coleta Seletiva
nas regionais Santana/
Tucuruvi, Sé, Pinheiros e Lapa

VALORES
A Loga em números
Mais de 2

mil colaboradores
Aproximadamente 300 equipamentos
24h por dia, 7 dias por semana
6,5 milhões* de pessoas beneficiadas
1,6 milhão de domicílios atendidos
16

1,6 milhão de toneladas de resíduos ao ano
23 mil ruas cobertas
9,8 milhões de km por ano
876 bairros
13 Prefeituras Regionais
* Incluindo a população flutuante.

Os valores que defendemos
são nossas crenças para
termos sucesso na missão
a que nos propomos:
l
l
l
l

Dedicação
Planejamento
Responsabilidade
Honestidade

Central de Tratamento
de Resíduos de Saúde
Marcus Silva Araujo
(CTRSS)
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Nossos números e equivalências
A gestão de resíduos em uma
cidade como São Paulo é bastante
complexa. Para cumprir essa
tarefa, os números da Loga
sempre apresentam algoritmos de
proporções gigantescas. Contudo,
o comprometimento de todos os
colaboradores na busca constante
da qualidade dos serviços é
o elemento crucial para que a
empresa vença o desafio diário
de coletar os resíduos de uma

Estação de
Transbordo
Ponte Pequena

1.500.000
TONELADAS

de resíduos de
caminhões de coleta
para veículos com
grande capacidade
de carga, otimizando
o fluxo até o aterro
sanitário.

4.500.000

13

1.600.000 17.000

1.600.000

DE HABITANTES
+ 2 MILHÕES DE PESSOAS

PREFEITURAS
REGIONAIS
876 bairros
+ de 23.000
ruas cobertas

DOMICÍLIOS
REGIONAIS

TONELADAS
DE RESÍDUOS
COLETADOS

que trabalham, estudam, passam
por atendimento de saúde e fazem
negócios nas regiões atendidas
pela Loga.
(Equivalente a 150 estádios
de futebol lotados)
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das maiores cidades do mundo,
que apresenta uma situação
geográfica única e que mistura
elementos como tráfego intenso,
grandes distâncias, adensamento
populacional e uma série de
outros obstáculos superados
pelos profissionais da empresa
todos os dias. Desafio para o
qual é preciso contar com uma
gestão compartilhada e com a
sensibilização dos munícipes.

ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE

(Equivalente a
270 mil elefantes)

Central
Mecanizada de
Triagem (CMT)
investimento de
U$ 7 milhões.

Central de
Tratamento
de Resíduos
de Serviços de
Saúde (CTRSS)

23.800

18.000

TONELADAS DE
RECICLÁVEIS

TONELADAS
TRATADAS
A Unidade tem
capacidade para
processar até 110
toneladas/dia.

9.800.000

5.600.000

(Equivalente
a 12 idas e voltas
até a Lua)

(Equivalente a
112.000 tanques
de combustível de
um carro médio)

QUILÔMETROS
PERCORRIDOS
PELAS RUAS

LITROS DE
COMBUSTÍVEL
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GOVERNANÇA E GESTÃO
PIL - Programa de
Integridade Loga

Garantia de uma gestão
eficiente e transparente
dentro da empresa

O Código
de Conduta
e a Política
Anticorrupção
são documentos
revisados e
atualizados
em linha com
as melhores
práticas de
Governança
Corporativa.

Ética, respeito ao meio ambiente
e à sociedade norteiam todas
as ações da Loga - Logística
Ambiental de São Paulo S.A.
Com todos os segmentos com
os quais se relaciona, como
colaboradores, acionistas,
munícipes e fornecedores, a
empresa segue valores éticos e
de transparência. Como garantia
de que seu público esteja de
acordo com normas e regras de
Compliance, tem o Programa de
Integridade Loga (PIL), composto
pelo Código de Conduta, Política
Anticorrupção, Comissão de
Conduta, Canal de Integridade e
Procedimentos.
Em 2017, a Loga intensificou o PIL,
com a revisão de seu Código de
Conduta e Política Anticorrupção,
além de instituir a área de
Compliance, Comissão de Conduta,
procedimentos de controles
internos e realizar treinamentos
para colaboradores e fornecedores.
O Código de Conduta e a Política
Anticorrupção são documentos
revisados e atualizados em
linha com as melhores práticas
de Governança Corporativa,
destinados a garantir uma
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gestão eficiente do Programa
de Integridade Loga. Todos que
atuam na empresa devem cumprir
suas regras, incluindo terceiros. O
colaborador toma conhecimento
do Código de Conduta e da Política
Anticorrupção ao ingressar na
companhia. Duas vezes por ano, é
realizada a Semana da Integridade,
com atividades que promovem
uma imersão no assunto em todas
as áreas e setores. Na ocasião,
são realizadas palestras, debates
e apresentações lúdicas sobre o
tema, que podem ser inseridas a
partir de peças teatrais, minishows,
entre outras dinâmicas. A ação
é realizada simultaneamente em
todas as empresas do Grupo Solví.

Programa de
Integridade Loga

Código de Conduta

E, para zelar pelo compromisso e
aplicação deste Código, a empresa
conta com a Comissão de Conduta,
criada para tratar dos assuntos que
envolvem posturas antiéticas, que
violem padrões de conduta e/ou a
legislação vigente.
Completando o PIL, o Canal de
Integridade destina-se também a
relatos de posturas antiéticas, que
violem padrões de conduta e/ou
a legislação vigente. A ferramenta
funciona 24 horas por dia e 7 dias
por semana e é totalmente segura.

Para acessar o Canal de Integridade Loga basta entrar no site:
www.canaldeintegridade.com.br/loga
ou ligar gratuitamente pelo 0800 792 1017.
A plataforma é simples e destinada aos colaboradores,
fornecedores, prestadores de serviços e comunidades em geral.
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GOVERNANÇA E GESTÃO
Estrutura societária

A empresa
atende uma área
que compreende
13 Prefeituras
Regionais da
cidade de
São Paulo, por
onde moram e
circulam cerca
de 6,5 milhões de
pessoas, incluída
a população
flutuante.
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A Loga é uma concessão pública
de 20 anos criada em 2004
para exercer atividades de
coleta, transporte, tratamento
e disposição final dos resíduos
domiciliares urbanos gerados
no Agrupamento Noroeste do
Município de São Paulo. Sua
composição societária inclui as
empresas Vega Valorização de
Resíduos S.A. - VVR, do Grupo Solví,
Estre Coleta Holding S.A. e Estre
Ambiental S.A.
A empresa atende uma área
que compreende 13 Prefeituras
Regionais da cidade de São Paulo,
por onde moram e circulam cerca
de 6,5 milhões de pessoas, incluída
a população flutuante.
São mais de 2 mil colaboradores,
com consciência e clareza
de seus papéis, engajados
na logística que envolve a
gestão de resíduos de uma das
maiores cidades do mundo. Uma
estrutura administrativa sólida e
comprometida com os valores da
companhia dá o suporte necessário
a esse verdadeiro exército que
trabalha 24 horas diariamente,
365 dias por ano, para que a cidade,
o meio ambiente e a sociedade
coexistam em harmonia.

Um presidente e dois
diretores, um administrativo
e um operacional, dividem
a condução da empresa,
conforme define seu estatuto.
O Grupo Solví, sócio majoritário,
indica o Diretor Administrativo
e a Estre, o Diretor Operacional.
Um Conselho de Administração
formado por dois
representantes de cada parte
é responsável por garantir
que a Governança Corporativa
aconteça no dia a dia da
empresa, assegurando que
todas as unidades e áreas
atuem seguindo seus princípios
básicos de transparência,
equidade, prestação de
contas (accountability) e
responsabilidade corporativa.

Governança Corporativa
A Governança Corporativa
ocupa hoje o centro dos debates
sobre a alta gestão no mundo,
devido à exigência de criação de
mecanismos que assegurem que
as decisões dos administradores
e controladores estejam em
linha com os interesses de longo
prazo de todos os acionistas. O
departamento de Compliance da
empresa reforça a garantia de que
diretores, gestores, colaboradores
operacionais, fornecedores
ou prestadores de serviços
executem todas as suas ações
em conformidade com as leis e
regulamentos internos e externos.
A Loga mantém um Sistema de
Gestão Integrado com foco nos
aspectos da qualidade de seus
serviços, na preservação do meio
ambiente, na atenção à saúde e
segurança de seus colaboradores,
bem como na aplicação dos
instrumentos do Programa de
Integridade (Código de Conduta e
Política Anticorrupção, Comissão
de Conduta, Canal de Integridade
e Procedimentos). Para tanto,
utiliza ferramentas como auditorias
de processo, que avaliam o seu
desempenho, auditorias de 3ª
parte (externas), com base em
normas ISO, assim como as
auditorias de controle (financeiras)
e compliance, que apoiam as
equipes no monitoramento e na
tomada de decisões quanto às
oportunidades de melhorias e
também no desenvolvimento de
ações corretivas.
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Rodas de Conversa
Escuta, diálogo
e engajamento com
a sociedade
A Loga - Logística Ambiental de
São Paulo S.A. acredita que a
sustentabilidade do seu negócio
depende diretamente do seu
engajamento com a sociedade e o
entendimento de suas demandas.
Em 2017, esse posicionamento
ganhou mais sustentação com
a criação de rodas de conversas
com seus principais stakeholders
como moradores, representantes
das Prefeituras Regionais, líderes
comunitários, entre outros.
Com essa iniciativa, a empresa
ganhou um importante canal
de comunicação e aproximação
com seu público. Durante os
encontros, os serviços de gestão
de resíduos são detalhados. As
reuniões também são excelentes
oportunidades para a empresa
traduzir e apresentar as riquezas
geradas por suas atividades. As
rodas proporcionam diálogos,
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UVS e PPCS
trocas de experiências, debates
e os presentes podem expor
propostas e sugestões para a
coleta e a limpeza da cidade.
Além da convocação formal, o
convite é estendido pelo site
e pessoalmente à sociedade,
estabelecendo ainda mais
proximidade com esse público.
“Esse é um importante canal
de comunicação para a área
operacional ficar em perfeita
sintonia com a comunidade, além
de uma maneira eficiente de avaliar
a percepção da empresa pelo seu
público”, diz o diretor-presidente da
Loga, Marcelo Gomes. O encontro
é bimestral e conta ainda com um
grupo de WhatsApp como mais um
facilitador da comunicação.
“Foi enriquecedor participar da
Roda e poder entender o que o
nosso público deseja da área em
que atuo.” Denise Faiten, Analista
Ambiental da Loga, que participou
de uma roda.

Gerar riquezas para
a empresa e para
a sociedade de
forma sustentável,
promovendo saúde e
qualidade
de vida
A Loga - Logística Ambiental
São Paulo S.A. é uma Unidade de
Valorização Sustentável (UVS)
porque gera riquezas para a
sociedade e para o município
em todas as suas unidades e
atividades de prestação de serviço
nas 13 Prefeituras Regionais
da cidade de São Paulo em que
atua. Sua missão, obrigação e
responsabilidade é desenvolver de
forma sustentável essas áreas e
seus entornos, assegurando uma
boa qualidade de vida e a saúde de
todas as pessoas envolvidas em
suas operações.
Dentre os exemplos de riquezas
geradas pela UVS Loga, estão os
mais de 2 mil empregos diretos
e 10 mil indiretos criados com a
sua atividade, além dos impostos
e movimentações financeiras
produzidos. Mas, certamente, a
principal riqueza gerada pela Loga é
a garantia da saúde e o bem-estar
de 6,5 milhões de pessoas com a
coleta e tratamento sustentável
dos resíduos sólidos de sua área
de atuação, bem como a educação
e conscientização ambiental que
promove com seus projetos nas
comunidades.

Programa de
Parceria Cidadã
com a Sociedade
Todo esse empenho precisa ser
valorizado pela população e
auferido pela empresa. Para tanto,
a Loga criou uma ferramenta que
constrói um relacionamento de
parceria com a sociedade para
promover esse reconhecimento.
Trata-se do PPCS - Programa
de Parceria Cidadã com a
Sociedade que permite também
que a companhia faça o seu
planejamento de atividades a
partir da escuta, envolvimento e
engajamento com a comunidade.
Com essa aliança, as riquezas
geradas pela Loga são
reconhecidas e valorizadas,
fomentando um ciclo de
desenvolvimento sustentável para
a sociedade e para a companhia. O
PPCS viabiliza ações de educação
ambiental e o fortalecimento
de entidades do terceiro setor
e ONGs locais que atuam em
diversos segmentos. Os líderes da
empresa são orientados a fazer
seus planejamentos com base nas
premissas do PPCS.

São vários os exemplos de sucesso
proporcionados pelo PPCS. Em
2017, uma ação que envolveu
escolas de ensino fundamental da
cidade em uma gincana gerou um
aumento de arrecadação de cerca
de 30% de resíduos recicláveis nas
8 semanas em que foi realizada.
“Isso é um resultado econômico
desse programa e materializa a sua
força”, diz Marcelo Gomes, diretorpresidente da empresa. Outro
exemplo emblemático é o Projeto
IAJA - Incubadora Ambiental Jovem
em Ação, parceria com a Sociedade
Benfeitora Jaguaré e o Senai, que
oferece cursos de capacitação para
turmas de 20 jovens de 15 a 21
anos nas áreas de Meio Ambiente e
Gestão de Projetos.

Objetivos do PPCS
• Fortalecer a excelência na gestão dos impactos para
organização;
• Aumentar o grau de conhecimento das pessoas sobre a
UVS e seus serviços;
• Ampliar o nível de percepção positiva em relação à UVS.
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Geração de riquezas das unidades
Em 13 anos, a Loga recolheu

Para facilitar a avaliação e
acompanhamento, a empresa
participa e insere mensalmente,
em plataforma eletrônica,
informações relativas às suas
riquezas nos pilares sociais,
ambientais, institucionais e
econômicos.

Gerar riquezas
para as partes
interessadas
é a principal
contribuição
das unidades
da Loga como
empreendimentos
inseridos na
comunidade.

Durante a operação, os cidadãos
são ouvidos para melhorar os
serviços, sempre mantendo
um bom relacionamento com
a população. Saber ouvir para
melhorar é uma riqueza. Pensando
no meio ambiente, a Loga utiliza
água de reúso para limpeza dos
seus caminhões e unidades,
poupando novos recursos naturais.

Todos os investimentos da Loga
em equipamentos e unidades
são bens que serão revertidos à
cidade ao final da concessão.
A Loga irá doar mais de
120.800m2 para São Paulo em
equipamentos e unidades com
novas tecnologias, bem como
processos que inovaram a gestão
de resíduos da cidade ao longo
dos últimos 13 anos.

708.500.000,00

em taxas e impostos à Prefeitura
(Equivalente à construção de
10 hospitais ou 472 creches)

Riqueza econômica

Riqueza ambiental

Riqueza institucional
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R$

Riqueza social
Mais de dois mil colaboradores
contratados moram na cidade de São
Paulo, gerando mão de obra direta,
reduzindo o tempo de deslocamento,
desenvolvendo novos profissionais e
possibilitando mais qualidade de vida
para esse público.
Em 2017, foram mais de três mil e
oitocentas horas de treinamentos
oferecidas para a sociedade sobre
gestão de resíduos, beneficiando cerca
de 44 mil pessoas em mais de 1.400
ações realizadas pelas 13 Prefeituras
Regionais que integram a nossa coleta.

Os tributos pagos à Prefeitura
pela Loga são revertidos em melhorias
para a própria cidade em lazer, cultura,
educação, saúde etc.
Desde 2004 até agora, a Loga pagou em
taxas e impostos à Prefeitura o valor de
R$ 708.500.000,00, o que daria
para construir 10 hospitais
ou 472 creches.
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PPCS como instrumento de construção
de um relacionamento sólido com a
sociedade
Mapa de riquezas
Matriz de Materialidade
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INDICADORES FINANCEIROS

Os bons resultados
são fruto de trabalho
com transparência e
honra aos compromissos
contratuais

Nossos
indicadores de
produtividade
apresentam
melhorias
constantes
em razão
dos esforços
contínuos em
treinamento,
inovações nos
equipamentos
e destacada
gestão no
controle
operacional.
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O contrato de concessão
firmado em 2004 entre a Loga
e a Prefeitura do Município
de São Paulo completou seu
décimo terceiro ano de desafios,
realizações e inovações. São 1,6
milhão de domicílios e mais de 17
mil estabelecimentos de saúde
coletados dia e noite em 876
bairros e 13 Prefeituras Regionais.
Diariamente, uma operação
gigantesca é realizada para cumprir
a complexa tarefa da gestão de
resíduos na cidade de São Paulo.
Em 2017, foram 1,6 milhão de
toneladas coletadas, com 9,8
milhões de quilômetros percorridos
pelas ruas e consumo de 5,6
milhões de litros de combustível.
Baseado em tarifa mensal,
esse contrato de concessão
incorpora custos de operação e
investimentos por parte da Loga e
revisão ordinária da tarifa praticada
e de sua fidelidade à equação
econômico-financeira a cada cinco
anos por parte da Prefeitura. O
parcial reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, obtido em
2012, não foi suficiente para suprir
os custos extras e aplicações
na modernização e expansão
dos equipamentos e instalações.

Acrescente-se a este cenário o
reequilíbrio ordinário do segundo
quinquênio, pendente desde
outubro de 2014, cuja discussão e
aplicação ainda não foi concluída.
Apesar do desequilíbrio
econômico-financeiro, a empresa
vem honrando os compromissos
contratuais. Em 2017, a Loga
inaugurou a maior e mais moderna
Central de Tratamento de Resíduos
de Serviços de Saúde da América
Latina. São 7 equipamentos
de tratamento por sistema de
autoclave, com pressão negativa,
15 trocas de ar por hora e
tratamento de gases por tecnologia
de ozônio. No total podem ser
tratadas 80 toneladas ao dia, com
capacidade expansível para até
110 toneladas/dia.
Nossos indicadores de
produtividade continuam
apresentando melhorias
constantes, em razão dos esforços
contínuos em treinamento,
inovações nos equipamentos e
destacada gestão no controle
operacional. Mesmo com os
reflexos desse desequilíbrio
contratual, a Loga se mantém
firme em seu propósito de
trabalhar com transparência,
cumprindo e executando leis,
normativos internos e externos,
procedimentos e políticas. Mas,
principalmente, reconhece que
seus bons resultados são frutos do
incansável trabalho dos mais de 2
mil colaboradores da companhia no
desenvolvimento da qualidade de
seus serviços.

Total de tributos
municipais (ônus de
concessão, IPVA e ISS)

2015

2016

2017

R$ 48.031.745

R$ 52.894.590

R$ 55.191.683

Dados financeiros
Receita Bruta

Lucro Líquido

(R$ 000)

EBITDA

(R$ 000 / % R.B.)

(R$ 000 / % R.B.)

28.667

537.913

30.038

16.658
471.484

48.674

26.090

528.200

23.582

4,9%

528.778

4,5%

4,9%

14.058

2015

2016

RECEITA BRUTA

2017

44.568
9,4%

12,1%

11,8%

12,1%

11,8%

2016

RECEITA BRUTA

2015

2017
RECEITA BRUTA s/IFRS

RECEITA BRUTA

2016

2017
RECEITA BRUTA s/IFRS

Investimentos

Endividamento

Dívida Líquida/EBITDA

(R$ 000)

(R$ 000)

(R$ 000)
Dívida Líquida/EBITDA

Investimentos (R$000)

Endividamento (R$000)

4

80.000

400.000

60.000

3

55.424

300.000

40.000

2

200.000
113.333

20.000
11.789

9.988
0

12,2%

9,4%

2015

RECEITA BRUTA s/IFRS

64.053

62.467
4,9%

4,5%

3,0%
3,0%

475.140

73.292

66.385

513.246

2015

2016

2017

127.421
100.471

100.000

0
2015

2016

2017

2,02
1,55

1,43
1

0

2015

2016

2017
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INOVAÇÃO PARA
A SUSTENTABILIDADE
Central Mecanizada de Triagem
Ponte Pequena
oriundos da coleta seletiva da
Materiais reciclados
Loga. Construída com tecnologia
alemã, possui como diferencial
um processo mecanizado e
3% 1%
automatizado de separadores óticos
5%
para classificação dos materiais.
5%
No processo, há etapas mecânicas,
automatizadas e também manuais.
6%
Esta última é realizada em
ambiente com ar condicionado,
ergonomicamente projetado, que
garante a segurança e a saúde dos 3% 6%
1%
envolvidos na atividade.
5%

CMT em
números
CAPACIDADE
DE TRIAGEM:

PAPEL

250

PAPELÃO

TONELADAS POR DIA
LONGA VIDA

GARRAFA PET

SEPARAÇÃO DE

14

PLÁSTICO

56%
PAPEL
FILME

SUBPRODUTOS

2%
Ao final do processo, os diferentes
materiais (plásticos, papéis, metais,
6% de lá já
aluminizados etc.) saem
prensados e enfardados, prontos
para comercialização. Os rejeitos são
encaminhados ao
aterro sanitário. A
6%
1%
Loga faz a gestão
3%do equipamento,
5%
sendo responsável
pela
2% limpeza
e manutenção
da planta, e realiza
5%
também um controle da produtividade,
com indicadores confiáveis para
6%melhor tomada de decisão por parte
16%
do poder concedente. A CMT é um
bem reversível ao município, ou seja,
6% um legado da inovação tecnológica
trazida pela Loga para a cidade 56%
de
2% São Paulo.

5%

Pioneira no gênero
na América Latina,
tem capacidade
para processar até
250 toneladas por dia
Situada na região central de São
Paulo, a Central Mecanizada de
Triagem da Loga elevou o nível desse
serviço na cidade a um patamar até
então nunca alcançado na América
Latina. Ela funciona integrada à
Estação de Transbordo Ponte
Pequena, formando um complexo de
19 mil metros quadrados,
totalmente dedicado à gestão
de resíduos na cidade.
Seu objetivo é permitir a
ampliação da coleta seletiva e,
consequentemente, da reciclagem
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na cidade, contribuindo para a
sustentabilidade do sistema
em todas as suas etapas. Com
equipamentos de última geração
e investimentos de cerca de 7
milhões de dólares, a unidade tem
capacidade para processar até 250
toneladas por dia de recicláveis, se
operar em dois turnos.

PAPELÃO

VIDRO

LONGA VIDA

FERRO

GARRAFA PET

ALUMÍNIO
COOPERADOS

16%

PLÁSTICO

56%
PAPEL

FILME

PAPELÃO

VIDRO

LONGA VIDA

FERRO

GARRAFA PET

ALUMÍNIO

PLÁSTICO
FILME
VIDRO
FERRO

94
65

TONELADAS DE
RESÍDUOS DEIXAM
DE IR PARA O ATERRO
DIARIAMENTE
MAIS DE

23.000
TONELADAS
DE MATERIAIS
ENVIADOS PARA
RECICLAGEM
EM 2017

16%
Com aproveitamento entre
60% e 65%, a planta processa,
em média, 100 toneladas ao dia,
operando em um turno. Em 2017,
cerca de 65 toneladas de material
reciclável deixaram de ir diariamente
para o aterro e se transformaram em
fonte de renda para as famílias de
cooperados que trabalham na central.
A CMT tria 14 subprodutos

ALUMÍNIO
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