GUIA ESG

REDE DE
CONCESSIONÁRIAS
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Prezados Concessionários,

Depois da primeira edição do Prêmio ESG
Renault, em 2021, é com muita alegria que lançamos
o Prêmio ESG Renault 2022.
Esta é mais uma oportunidade da rede de
concessionárias implementar ações no âmbito ESG
(Meio Ambiente, Responsabilidade Social e
Governança) para juntos beneficiarmos ainda mais
pessoas e capilarizar o impacto social já realizado
pelo Instituto Renault e pela Renault do Brasil.
Com o engajamento e força local de nossa
rede, somado à expertise e boas práticas do
Instituto Renault, podemos expandir as ações em
nível local e nacional, ampliando nosso impacto e
transformando ainda mais vidas.
No início do ano de 2023, 12 concessionárias
serão premiadas: TOP 1 de cada categoria em cada
regional.

Confira a seguir todas as regras e participe!
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VOCÊ SABE O QUE É ESG?
Sigla que vêm ganhando importância mundial para
representar Meio Ambiente, Responsabilidade Social e
Governança Corporativa. É um valor cada vez mais
observado pelos investidores e por clientes, que contribui
para a reputação de marca e decisão de compra.
A Renault do Brasil já realiza diversas ações nos pilares
ESG, que divulgamos continuamente em nossos canais de
comunicação. Todas as ações sugeridas e que valerão
pontos no prêmio ESG estão ligadas a um destes pilares.
Environnement: ou meio ambiente, refere-se à gestão dos
impactos ambientais da empresa.
Social: diz respeito à gestão dos tópicos sociais na
organização, tais como questões trabalhistas, de direitos
humanos, diversidade, e atuação junto à sociedade.

Governança: avalia as práticas e a implementação dos
princípios da boa governança corporativa na gestão da
empresa e nos processos de tomada de decisões.

E- Meio Ambiente
S – Social
G- Governança
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ESG NA RENAULT DO BRASIL
O Renault Group cultiva os valores da Responsabilidade
Social Corporativa, que incorpora os três aspectos do ESG
na sua base. Na Renault do Brasil, conscientes de nossa
multiplicidade de nossos stakeholders, empregamos
esforços para construir uma empresa responsável,
inclusiva, acessível e voltada à preservação do planeta,
reafirmando nosso compromisso com a transparência e a
melhoria contínua na gestão dos aspectos sociais,
ambientais e econômicos inerentes à nossa atividade.
Meio ambiente : desde 2016 somos Aterro Zero no Complexo
Industrial Ayrton Senna. São cerca de 70 toneladas de
resíduos reciclados ou reutilizados anualmente.
Atuação social: Por meio
do Instituto Renault,
investimos em projetos de
criação de valor para a
sociedade, com foco na
educação e geração de
renda para pessoas em
vulnerabilidade.

Conheça nossa atuação em ESG no
Relatório de Sustentabilidade 2020

Governança: Prezamos pela transparência na relação com
nossos stakeholders, há 10 anos publicamos o Relatório de
Sustentabilidade de acordo com a GRI International, em
que compartilhamos os indicadores de nosso desempenho
nos aspectos social, ambiental e de governança, e as
demonstrações financeiras da empresa mesmo sem
obrigatoriedade normativa.
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O PRÊMIO ESG PARA A REDE
Validade da ação: 01/01/2022 até 31/12/2022

O ranking será divulgado mensalmente nas lives da rede
e na edição mensal do Universo Renault. As ações
realizadas também terão visibilidade garantida em todos
os canais de comunicação da Renault do Brasil, conforme
disponibilidade.

Regulamento
1.

Processo e avaliação:
Concessionária realiza uma ação que estão dentro da
estratégia de Responsabilidade Socioambiental do
Renault Group, incluindo as ações dos eixos do
Instituto Renault, conforme Excel anexo;
Concessionária abre chamado no RNS com
comprovações (é obrigatório o envio de um documento
que comprove a ação, conforme indicado na planilha
do Anexo 1);
Instituto Renault avalia e aceita/não aceita a ação. Se
validado, a pontuação é computada no ranking.

CONFIRA A SEGUIR EXEMPLOS
DE AÇÕES VÁLIDAS:

Confidential C

Confidential C

EXEMPLOS DE AÇÕES VÁLIDAS
CRITÉRIO
Estímulo ao empreendedorismo e
geração de renda para pessoas em
vulnerabilidade social
Venda dos produtos dos projetos Borda
Viva e Supera (projetos realizados
próximo à fábrica da Renault no PR).
Estímulo ao empreendedorismo e
geração de renda para pessoas em
vulnerabilidade social
Exposição dos produtos da Borda Viva e
Supera em seu showroom

INDICADOR/COMPROVAÇÃO
Necessário comprovar compra do tiket
mínimo de 2 mil reais entre março de 2020 e
durante todo o ano de 2021 em compras de
produtos via sistema.
A cada compra de 2,5 mil, ganha 1 ponto.
Evidência: Comprovante de envio do pedido
pelo sistema DSH.
O fato de expor os produtos de forma vísível
em showroom. É um diferencial para
visibilidade dos projetos.
Evidência: Enviar fotos da exposição, que
poderá ser validada via equipe de campo
comercial via visita.

Educação para a Segurança no Trânsito
a) Realização do curso de Direção Segura Para cada ação desenvolvida (a, b ou c), deve
ser aberto um chamado que, se validado,
em parceria com o Instituto Renault ->
valerá 1 ponto.
para clientes, colaboradores ou
prospects ou público em geral

b) Apoio a algum projeto que trabalhe
com o tema de Segurança no Trânsito

Evidência: podendo ser fotos da ação,
documento de contratação do serviço, nota
fiscal de pagamento ou doação ao serviço.

Para cada tema desenvolvido, deve ser
aberto um chamado que, se validado, valerá
pontos. Por exemplo: campanha para uso de
Educação para a Segurança no Trânsito: segurança, vale 0,5 pontos,
d) Campanha de comunicação para os
independentemente do número de posts.
colaboradores e/ou clientes.
Campanha para não beber e dirigir, vale mais
Contabilizada pontuação para cada
05, pontos. Não será pontuado por peça de
tema diferente de campanha.
comunicação e sim por tema tratado.

PONTUAÇÃO

1
1

1

0,5

Evidências: materiais de comunicação
divulgados.

Apoio a um projeto sociais nas
temáticas:
a) Geração de Renda
b) Educação
c) Empreendedorismo Social
d) Meio Ambiente
e) Empregabilidade

Pode ser um apoio financeiro, ou de
divulgação, ou de consumo. Para cada
realização de temática tem o direito a um
ponto. Ou seja, se você apoia um projeto de
Educação vale 1 ponto; se você apoia um de
Empregabilidade, vale mais 1 ponto.
Caso você apoie um projeto todo mês, pode
abrir um chamado com a evidência todos os
meses para contabilizar.

1

Evidências: nota fiscal, comprovante de
doação, comprovante de compra, peça de
comunicação da divulgação do projeto.
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EXEMPLOS DE AÇÕES VÁLIDAS
CRITÉRIO

INDICADOR/COMPROVAÇÃO
Cada campanha de arrecadação valerá

PONTUAÇÃO

Campanha de arrecadação ou doação de
um ponto.
itens de necessidade para alguma
Evidências: nota fiscal da doação ou foto
instituição social

1

Ação de voluntariado dos colaboradores
da concessionária em instituições
sociais.

1

Diversidade e inclusão 1: são fatores
importantes para a competitividade e
para nossos clientes. Práticas para
promover a equidade de gênero / raça /
acessibilidade / LGBTQIA+
a) Contratação de RH para mais equidade
de gênero, raça, acessibilidade,
LBGTQIA+;
b) Mulheres, pessoas negras, portadores
de deficiência em cargos de liderança. 1
ponto por cargo. Por exemplo: gerência,
supervisora de vendas, coordenadora de
qualidade ou de assistente de vendas,
chefe da oficina (cotech).
c) Formações específicas de
desenvolvimento profissional para estes
públicos. Exemplo: programa Mulherar da
Renault;
d) Sensibilização da gestão por meio de
falas, palestras, comunicação;
e) Signatário de algum termo que
promova a equidade de gênero, raça,
acessibilidade, LBGTQIA+. Por exemplo:
pacto global da ONU, princípios de
empoderamento das mulheres (Onu
Mulheres)

Divulgação dos projetos do Instituto
Renault em suas redes sociais

no momento da entrega da doação;
Cada ação de voluntariado vale 1 ponto,
independentemente de ser na mesma
instituição social.
Evidências: fotos e vídeos que comprovem
a realização da ação na instituição.

Para cada ação desenvolvida, deve ser
aberto um chamado que, se validado,
valerá 1 ponto.

Evidências: peças de comunicação,
comprovante de contratação ou
organograma da empresa, fotos ou
vídeos da realização de ações de
sensibilização.

1

*As ações devem estar alinhadas com
as políticas de diversidade e inclusão
da Renault do Brasil. Em caso de
dúvidas, recomendamos uma
curadoria prévia com a Renault do
Brasil para alinhamento.

Para cada tema postado deve ser aberto
um chamado que valerá pontuação.
Evidências: peças de comunicação e
prints dos posts realizados em suas redes
sociais.

0,5

Confidential C

Confidential C

EXEMPLOS DE AÇÕES VÁLIDAS
CRITÉRIO
Boas Práticas de Impacto Ambiental:
a) Reuso de Água por meio de
equipamentos adequados
b) Uso de painéis solares

Reciclagem dos resíduos
a) Faz destinação adequada dos resíduos,
separando para reciclagem
b) Reciclagem ou reaproveitamento de
embalagens, pallets.
Comunicações com foco no tema de meio
ambiente para colaboradores ou clientes
nas temáticas:
a) Campanhas educativas de consumo
consciente de água para colaboradores
ou clientes
b) Comunicação sobre a importância de
logística reversa e reciclagem

INDICADOR/COMPROVAÇÃO
Cada ação vale 1 ponto. Por exemplo: se você
reutiliza água, conta 1 ponto. Se você tem
painel solar, conta mais um ponto.
Evidências: fatura de antes x depois da
instalação de equipamentos de performance,
fotos ou vídeos que comprovem o uso.

PONTUAÇÃO

1

Realizar reciclagem e separação correta dos
resíduos.
Evidências: fotos dos equipamentos de
reciclagem ou dos lixos com separação de
resíduos, posicionados comprovadamente na
loja da concessionária.
Para cada tema de campanha, deve-se abrir
um chamado que contará pontuação.
Não será pontuado por quantidade de peça de
comunicação e sim por tema tratado.
Evidências: peças de comunicação.

1
0,5

Governança: Implementar sistema de
governança corporativa com foco no
âmbito ESG
a)

b)

c)

Apresentação de plano de
sucessão de liderança estruturado
e/ou ações de formação para
assegurar boa sucessão de
liderança.
Criação de comitês de ética,
criação de políticas para o melhor
desempenho do negócio, de acordo
com os aspectos ESG
Criação de comitês independentes
de auditoria e fiscal, comitê de risco
e comitê de estratégia, comitê de
Diversidade & inclusão, Comitê de
Sustentabilidade, com foco na
descentralização e com finalidade
de contribuir para a reputação da
marca de uma forma estruturada
envolvendo diversas áreas do
negócio.

Evidência pode ser uma ata de reunião,
relatório de auditoria, foto de ação realizada,
comprovante de formações para a sucessão,
relatórios de acompanhamento dos
indicadores das ações ESG, entre outros.

1
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REGULAMENTO
2.

PREMIAÇÃO:
Será premiada o grupo de concessionária TOP 1 por
categoria (P, M e G) e por regional que realizar mais
ações chanceladas pelo Instituto Renault.
Atenção: para ser elegível, o grupo deve no mínimo 5
pontos válidos ao longo do ano de 2022.
A premiação ocorrerá no primeiro trimestre de 2023
(data a definir) em um evento com a presença da
direção da Renault do Brasil e visibilidade da imprensa
nacional
Ao total, serão 12 concessionárias premiadas com:

Exemplos de
ações:para investir em uma ou mais
R$15.000
instituições sociais a sua escolha;
Selo “Prêmio ESG” físico e digital,
reconhecimento e visibilidade;
Kit de produtos produzidos pela Borda Viva
e Supera, personalizados com a logomarca
da concessionária e do Prêmio ESG Renault.
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REGULAMENTO
3.

Detalhes das Regras: :
Ações realizadas a partir do dia 01 de janeiro de 2022
podem ser cadastradas no RNS até 30/06 com as
devidas comprovações e serão contabilizadas;
Para ações realizadas a partir de 30/05 a
concessionária tem até 1 mês após a realização da
ação para a abertura do chamado;
O Instituto Renault validará as ações em um prazo de
até 48 horas, sendo computado na sequência a
pontuação no ranking geral;
O resultado da ação será apurado no dia 20 de janeiro
de 2023, com as ações validadas no sistema RNS até
esta data. Ações realizadas de dezembro devem ser
cadastradas no RNS até dia 10 de janeiro de 2023.
Caso você tenha realizado uma ação que não está
listada no anexo mas que, na sua visão, pode se
encaixar nos pilares ESG, cadastre a ação no RSN
com as comprovações. O Instituto Renault avaliará a
validade ou não da ação.
Os R$ 15.000 de premiação têm a finalidade de
investimento ou doação em um ou mais projetos
sociais a escolha da concessionária ganhadora. Será
necessário enviar comprovação da doação pelo
mesmo canal RNS em até 30 dias úteis após a
premiação.
Confidential C

Confidential C

VISIBILIDADE E
ACOMPANHAMENTO DO RANKING

O ranking será divulgado mensalmente nas lives da rede
e na edição mensal do Universo Renault. As ações
realizadas também terão visibilidade garantida nos
canais de comunicação da Renault do Brasil, conforme
disponibilidade.

*Critérios de inegabilidade:
ATENÇÃO: Poderá perder a classificação ao prêmio,
independentemente da pontuação obtida, os
concessionários que, ao final do processo, não estiverem
de acordo com os processos abaixo:

1

Nota estrela qualidade em VN e PV abaixo da nota
mínima de enquadramento (objetivo da concessionária).

2

Contrato em vigência validado pelo DGR

Muito sucesso e boas ações!
Vamos juntos transformar ainda mais vidas!
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Você sabia que disponibilizar os produtos da Borda Viva e
do Supera também valem pontos no Prêmio ESG?
Pasta para
notebook
R$ 55,30*

Bolsa Marisa
R$ 307,47*
Código DSH:

Código DSH:

7711734370

7711734371

Mochila
R$ 262,88*

Necessaire
R$ 55,30*

Código DSH:

Código DSH:

7711734372

7711734373

Porta
documentos
R$ 52,08*

Bolsa
Transversal
R$213,28*
Código DSH:

Código DSH:

7717001749

7717001752
Porta-vinhos
duplo
R$ 238,08*
Código DSH:

Carteira em cinto
de segurança
R$ 71,67*

7717001753

Código DSH:

7717001750

*Preços de venda sugerido para clientes.
Como comprar:
1.

Acesse o sistema DSH

2.

Faça seu pedido buscando pelo número do produto
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Você sabia que disponibilizar os produtos da Borda Viva e
do Supera também valem pontos no Prêmio ESG?

Porta celular
R$: 59,52*

Bolsa térmica
R$ 112,76*

Código DSH:

Código DSH:

7717001751
Lixeira
estampada
Neoprene
R$ 73,85*

7717001754
Lixeira tecido
automotivo
R$ 80,87*

Código DSH:

7717001761
Caixa
transporte PET
R$ 412,57*
Código DSH:

7717001755
Kit alimentação
R$ 117,16*
Código DSH:

7717001758

Código DSH:

7717001762
Bolsa PET
R$153,78*
Código DSH:

7717001756
Rede de
proteção
R$ 90,17*

Código DSH:

7717001757

*Preços de venda sugerido para clientes.
Como comprar:
1.

Acesse o sistema DSH

2.

Faça seu pedido buscando pelo número do produto
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Você sabia que disponibilizar os produtos da Borda Viva e
do Supera também valem pontos no Prêmio ESG?

Ecobag
R$ 208,84*
Código DSH:

7711734365

Organizador
de banco
R$ 206,04*
Código DSH:

7711734368

Protetor
cadeirinha
R$ 145,60*
Código DSH:

7717001760

Organizador
de porta
malas (tam P)
R$ 337,50*
Código DSH:
7711734366

Lixo Duplo
R$ 78,10*
Código DSH:

7711734369

Protetor total
de banco
R$ 290,63*
Código DSH:

7717001759

*Preços de venda sugerido para clientes.
Os preços dos produtos foram atualizados em Setembro/2021 em função
do preço da matéria-prima .
Como comprar:
1.

Acesse o sistema DSH

2.

Faça seu pedido buscando pelo número do produto
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RELEMBRE COMO FOI A EDIÇÃO 2021
Durante o primeiro trimestre de 2022 foi realizado
durante a convenção de rede a premiação dos
vencedores da edição 2021. Foram 11 grupos vencedores,
que se destacaram com ações ao longo do ano.
Ao todo, 22 grupos de concessionárias Renault participaram
do prêmio realizando 227 ações dentro das temáticas ESG.

E os vencedores foram:
•
•

R Point Carrera

São Paulo

Fórmula Renault e Aravel

•
•

Paraná

•

Leauto e Auto France

Rio de Janeiro

•

Du Nort

Pará

Saga
Brasília

Alliance

•
•

Andreta

Interior de São Paulo

Itambé
Rio Grande do Sul

Tocantins

As concessionárias vencedoras receberam, além do troféu,
um prêmio de R$ 15 mil para apoiar instituições sociais à sua
escolha, juntamente com um kit de produtos confeccionados
por projetos apoiados pelo Instituto Renault.
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RESULTADO PRÊMIO ESG 2021
O objetivo desta iniciativa é contribuir para ampliar o
alcance dos impactos positivos gerados pela marca em
todo o território nacional, em parceria com nossos
concessionários. Juntos podemos fazer mais pela
sociedade e beneficiar mais pessoas. Confira algumas das
entregas para a instituições contempladas pelos
ganhadores de 2021:
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FIQUE LIGADO NOS CANAIS OFICIAIS
DA RENAULT E INSTITUTO RENAULT!
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