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2019, um ano de
conquistas
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(102-14)

Um ano difícil, cheio de turbulências, mas repleto de oportunidades. Assim
podemos descrever 2019. O mercado mundial em queda de 4% afetou
o Grupo Renault e o nosso volume de vendas em todo o mundo. E, no
Brasil, o mercado não reagiu como esperávamos. Começamos o ano com
a previsão de crescimento da economia em torno de 2% e encerramos
com o resultado de apenas 1,1%. A expectativa de crescimento do
mercado de automóveis no Brasil, que era de 11%, também fechou
abaixo do esperado, em 7,4%, com 2,8 milhões de automóveis, ainda
defasado em quase 1 milhão de veículos em relação a 2013, quando a
produção foi de 3,7 milhões. Somou-se a esse contexto a crise argentina,
com uma queda em torno de 40% das vendas em relação a 2018. Como
muitas empresas do nosso setor, tivemos que adequar nossa produção
à realidade do mercado. Diante do cenário adverso ao longo do ano,
estabelecemos nossas prioridades e mantivemos o rumo, transformando
os desafios em conquistas.
Asseguramos o ritmo de crescimento que a Renault vem apresentando de
maneira contínua desde 2010, fruto dos investimentos em novos produtos
de sucesso e do esforço coletivo. Em 2019 foram seis lançamentos no
Brasil: Kwid Outsider, Sandero (incluindo a versão R.S.), Logan, Stepway,
Duster GoPro e Captur Bose. Crescemos 11,3%, registrando 9% de
participação de mercado e passando a ocupar a 4ª posição em vendas no
mercado brasileiro de automóveis.

INÍCIO

RICARDO GONDO

Consolidamos nosso engajamento com os compromissos da
Responsabilidade Socioambiental, os princípios do Pacto Global e os
ODS. Dentro do projeto Economia Circular, mais de 70 mil toneladas
de resíduos sólidos do Complexo Ayrton Senna retornaram para o ciclo
de produção, em ação colaborativa com empresas de diversos setores
produtivos, assegurando nosso compromisso de “Aterro Zero”. A
Renault do Brasil tornou-se referência em consumo energético por carro
produzido no Grupo Renault e conquistou o Prêmio Compliance Brasil
Sustentabilidade na Categoria Meio Ambiente. O elétrico Zoe já é uma

realidade de mercado no Brasil e referência em mobilidade sustentável,
figurando em projetos como o VEM DF, em Brasília e na parceria com a
administração de Fernando de Noronha. No âmbito social, podemos citar
a expansão das ações do Instituto Renault junto às comunidades locais
com o lançamento do programa educacional Geração Futuro.
Acreditamos na capacidade de inovação de nossos colaboradores, que
responderam com trabalho, dedicação e criatividade. Exemplos disso são
a Copa Redução de Custos, uma importante ferramenta para melhorar
nossa competitividade, que em sua 7ª edição reuniu 2.870 colaboradores
em torno de boas ideias, aliadas à disciplina e excelência na execução
contribuindo com resultados efetivos no desempenho da empresa, e o
Fast Center Brasil, modelo de inovação implementado pela Renault do
Brasil e adotado em 2019 pelo Grupo Renault como motor de aceleração
na busca de soluções escaláveis visando a sustentabilidade da empresa.
Ampliamos nosso ecossistema de inovação, com a criação de um Renault
Lab no Cubo Itaú, em São Paulo e outros quatro em Curitiba, em parcerias
com as universidades Positivo, FAE e UFPR e com o sistema FIEP.
Renovamos nossa escuta ao cliente, um trabalho mais uma vez
reconhecido pelo ranking da Revista Exame e do Instituto Ibero-Brasileiro
de Relacionamento com o Cliente (IBRC), que conferiu à Renault do Brasil
a posição de Melhor Atendimento ao Cliente entre as montadoras no
Brasil pela quarta vez.
Priorizamos a segurança em nossas fábricas, elegendo 2019 o Ano da
Segurança na Renault do Brasil. Acompanhado diretamente pela Direção
de Fabricação, o gerenciamento dos riscos relacionados ao tema foi pauta
de ações de comunicação, treinamento e engajamento das equipes de
produção, consolidando a aplicação dos 10 Mandamentos da Segurança
na prevenção de acidentes. 100% dos colaboradores das áreas de
produção receberam treinamento no DOJO da segurança.

Crescemos como equipe, unindo esforços de todas as áreas para
vencer os obstáculos. O reconhecimento do mercado veio com o título
de Melhor Empresa do Setor Autoindústria, premiação conferida pela
revista Exame em seu especial “Melhores e Maiores” de 2019.
Entramos em 2020 mais fortes, para enfrentarmos juntos um
desafio ainda maior: o cenário de incertezas que se apresenta com a
pandemia do coronavírus. Nossa prioridade permanece a segurança e
a saúde dos colaboradores, parceiros e clientes, por meio da adoção
de todas as medidas necessárias, acompanhando as recomendações
das autoridades e da Organização Mundial da Saúde. Os desafios
serão grandes e nosso empenho em superá-los estará à altura.
Aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos fornecedores,
concessionários e de forma especial a todos os colaboradores da
Renault do Brasil que, com muita dedicação e comprometimento,
construíram estes resultados.
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SUSTENTABILIDADE

Sobre o relatório

(102-1, 102-50, 102-52, 102-54)

Em meio à importante crise que atinge nosso país e o mundo, publicamos
o Relatório Anual de Sustentabilidade da Renault do Brasil S.A.,
respeitando nosso compromisso com a gestão transparente dos aspectos
sociais, ambientais e econômicos inerentes à nossa atividade.

INÍCIO

Neste relatório, mais uma vez elaborado de acordo com as normas da
Global Reporting Iniciative (GRI), na opção Essencial, comunicamos a todos
os nossos stakeholders as informações relativas aos temas identificados
no processo de materialidade no tocante à forma de gestão, às ações
realizadas e ao progresso alcançado durante o período de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2019.
Priorizando a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores, nesse
período consolidamos a trajetória de 10 anos de crescimento da empresa,
coroada com o título de Melhor Empresa no setor Autoindústria, conferida
pela revista Exame na premiação “Melhores & Maiores”. Seguimos
igualmente entre as Melhores Empresas para se Trabalhar, do Guia Exame
Você S.A., e com o Melhor Atendimento ao Cliente pelo Ranking Exame
IBRC 2019.

O reconhecimento da sociedade reforça nossa determinação em
buscar melhores práticas e processos, respondendo aos desafios que
se apresentam à indústria de automóveis na transição para um mundo
melhor, oferecendo soluções de mobilidade sustentável para todos hoje e
no futuro.
Colaboradores de diversas áreas da organização contribuíram para a
elaboração deste Relatório de Sustentabilidade, num trabalho conduzido
pela equipe do Instituto Renault inteiramente à distância, utilizando as
novas tecnologias voltadas ao teletrabalho. Nossa gratidão a todos que se
mobilizaram, apesar das dificuldades, para que esta publicação ocorresse
conforme previsto.

CAÍQUE FERREIRA
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA RENAULT DO BRASIL E
VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO RENAULT
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11

Materialidade
(102-43, 102-49)

Este relatório tem como base o processo de materialidade realizado
em 2018, conforme os requisitos das Normas GRI e que adotou uma
abordagem acadêmica¹. Os tópicos materiais apontados no processo
conduzem a narrativa, organizados em capítulos que apresentam a
gestão da empresa para cada tema bem como os indicadores que
lhes são próprios. Foram agrupados para o relato os temas ‘Direitos
Humanos’ com ‘Ética Empresarial e Compliance’ e ‘Segurança no
Complexo’ com ‘Saúde do Colaborador e Ambiente de Trabalho’, por
estarem intimamente ligados na organização. Além de servir como
guia para a elaboração deste documento, conduz as atividades
relacionadas à gestão de Sustentabilidade Corporativa da Renault do
Brasil.
O processo precedente de materialidade (2015) alimentou o contexto
da sustentabilidade, constituindo uma base inicial de informações que
foram relacionadas aos demais documentos de base consultados:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Princípios do Pacto
Global, Rota 2030, Anfavea, Estratégia RSE Renault Mobilize, Mapa
dos Stakeholders ISO 14001, Alinhamento Grupo Renault, artigos
científicos e análise de mercado por meio do software EuroMonitor.

Após o processamento destes dados, atendendo ao princípio de inclusão
dos stakeholders, mais de 600 pessoas foram ouvidas por meio de
entrevistas, questionários ou workshops. O público consultado foi:
governo (esferas municipal, estadual e federal), academia, Banco RCI,
sindicato, Grupo Renault (por meio da opinião do então Vice Presidente
de Responsabilidade Social da Empresa) e colaboradores. O processo
contou com especial aderência dos colaboradores em todos os níveis
organizacionais, mostrando engajamento do time Renault com o desafio
da sustentabilidade. A visão sistêmica oferecida pelas partes interessadas
do negócio contribuiu para elencar e mensurar a relevância de cada tópico
material em sua perspectiva.
Após a análise dos dados, dos 41 temas levantados nas fases anteriores,
15 tópicos materiais foram selecionados para o escopo do relatório de
sustentabilidade da empresa. Neste relato, permaneceram inalterados o
escopo e os limites dos aspectos relatados no ciclo precedente.
O Comitê de Direção da Renault do Brasil validou os tópicos materiais e
contribuiu para a hierarquização destes, possibilitando um cruzamento da
relevância dos temas para a empresa e para os stakeholders.

1 A abordagem acadêmica utilizada é denominada Materialtrix.com, seu
uso está ligado à inovação, criação de processos eficientes, análise crítica
dos resultados e eliminação dos gaps de subjetividade.
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»
»
»

Canais de comunicação
Serviços e diálogo direto na rede comercial | Serviço de
Atendimento ao Cliente | Ações de informação, sensibilização
e relacionamento | Selos e avaliações do produto | Mídias
sociais e site internet | Mídia

Colaboradores individualmente
Gestores
Sindicato

Políticas da empresa | Diálogo com representantes, acordos
coletivos | Representantes sindicais | Comunicação interna |
Treinamentos

Fornecedores
Organizações do setor industrial
(FIEP, SESI, etc.)

Divulgação das diretrizes RSE: Renault-Nissan CSR
Purchasing Guidelines for suppliers, Renault Green
Purchasing Guidelines | Avaliação de performance RSE,
apoio da equipe de compras na elaboração de planos
de ação | Reuniões de informação com fornecedores |
Convenções | Seminários de inovação dos fornecedores para
os colaboradores Renault

Gestão da água | Emissões | Direitos humanos |
Diálogo com os stakeholders

»
»
»

Moradores do entorno
Autoridades locais
Associações locais

Diálogo direto e presença na comunidade através do Instituto
Renault | Parcerias locais e ações de mecenato | Diálogo com
o poder público e agentes econômicos locais | Tratamento
de reclamações dos moradores do entorno | Sinalização do
complexo industrial | Relações com a mídia local

Diálogo com os stakeholders | Gestão de recursos e
economia circular | Lucro e viabilidade econômica |
Pesquisa e inovação

»
»
»
»
»
»
»

Associações setoriais
Universidades e pesquisadores
Governos
Legisladores
ONG
Jornalistas
Banco RCI

Mídia | Contratos de parceria (Fundação Araucária, PUCPR,
etc.) | Participação em discussões temáticas públicas
ou promovidas por instituições como ANFAVEA ou FIEP |
Respostas às consultas públicas | Trocas informais |
Diálogo com stakeholders do setor

»
»
»

Governo Municipal
Governo Estadual
Governo Federal

Direção de Relações Institucionais | Reuniões e consultas

GOVERNO

Desenvolvimento da comunidade local | Diversidade
e igualdade de oportunidades | Gestão de recursos e
economia circular | Saúde do colaborador e ambiente de
trabalho

»

CORPORATE

Direitos humanos | Lucro e viabilidade econômica |
Cidades sustentáveis e mobilidade urbana | Diversidade e
igualdade de oportunidades

Diretoria de Responsabilidade Social
Empresarial

Reuniões e consultas | Alinhamento e desdobramento de
ações

CLIENTES

Ética empresarial e compliance | Pesquisa e inovação |
Impacto social e ambiental dos fornecedores | Emissões |
Cidades sustentáveis e mobilidade urbana

(102-42, 102-43, 102-44)

O desenvolvimento da matriz de materialidade
realizado em 2018, ampliou a base de consulta aos
stakeholders em relação ao processo precedente
(2015), passando a incluir uma base mais
abrangente de colaboradores, bem como governo,
academia, Banco Renault, sindicato, Grupo Renault.
Além do engajamento para a composição da
materialidade, stakeholders internos participaram
do processo de elaboração deste relatório,
contribuindo com indicadores, fatos e entrevistas.
Os colaboradores foram o público de destaque
do processo de engajamento de stakeholders.
Foi realizada uma consulta abrangente e precisa,
fomentando o intercâmbio de informações entre as
duas partes.

COLABORADORES

FORNECEDORES

Ética empresarial e compliance | Segurança no
Complexo | Gestão da energia | Saúde do colaborador e
ambiente de trabalho | Lucro e viabilidade econômica |
Impacto social e ambiental dos fornecedores | Cidades
sustentáveis e mobilidade urbana

Diálogo com os stakeholders | Emissões | Lucro
e viabilidade econômica | Cidades sustentáveis e
mobilidade urbana

COMUNIDADES LOCAIS

INSTITUIÇÕES,
ASSOCIAÇÕES E BANCO

INÍCIO

Principais interlocutores
Clientes pessoa física e jurídica
Rede de concessionários e importadores
Órgãos de defesa do consumidor
Usuários do trânsito/público em geral

7
8

Principais tópicos materiais por público

»
»
»
»
»

(GRUPO RENAULT)
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Tema Material
Ética empresarial e
compliance

Capítulo

4

Limite dentro da Organização

Tópico GRI

Todas as operações

Combate à corrupção

8
9

Saúde do colaborador e
ambiente de trabalho

9

Todas as operações

Emprego
Relações trabalhistas
Saúde e segurança no trabalho

Cidades sustentáveis e
mobilidade urbana

3

Todas as operações

Impactos econômicos indiretos

Gestão da água

7

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Água
Efluentes e resíduios

Lucro e viabilidade
econômica

1

Todas as operações

Desempenho econômico
Impactos econômicos indiretos

Introdução

Todas as operações

Políticas públicas

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Energia

ODS

Pacto Global

10
11
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Diálogo com stakeholders

Gestão da Energia
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Tema Material

Capítulo

Limite dentro da Organização

Tópico GRI
Diversidade e igualdade
de oportunidades

Diversidade e igualdade de
oportunidades

10

Todas as operações

Pesquisa e inovação

2

Todas as operações

Direitos humanos

4

Todas as operações

Direitos humanos

Gestão de resíduos e
economia circular

5

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Efluentes e resíduos

Desenvolvimento da
comunidade local

11

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Impactos econômicos indiretos
Comunidades locais

Segurança no Complexo
(prevenção a incêndio,
explosão e poluição)

9

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Saúde e segurança no trabalho

Gestão de emissões
(produto e fabricação)

8

Complexo Ayrton Senna
(São José dos Pinhais - PR)

Emissões

Todas as operações

Práticas de compra
Avaliação ambiental de
fornecedores
Avaliação social de fornecedores

ODS

Pacto Global

5
6
7
8
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Impactos socioambientais
da cadeia de fornecimento

1/4
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Partes Interessadas
A Renault do Brasil mantém o diálogo aberto e construtivo com
as partes interessadas, como premissa para um crescimento
sólido e sustentável, baseado na relação transparente entre
a empresa e a sociedade na qual se insere. Dispositivos
permanentes de comunicação adequados ao diálogo com
cada grupo são essenciais para favorecer esse intercâmbio. A
identificação dos stakeholders e sua categorização em grupos
segue a metodologia utilizada pelo Grupo Renault, considerando
as atividades da organização no Brasil.
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Stakeholders da Renault do Brasil
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(102-40, 102-42, 102-43, 103-1)
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PRINCIPAIS AGENTES
POR GRAU DE PROXIMIDADE

Grupos de Stakeholders

CLIENTES

»
»
»
»

Clientes - pessoas e empresas
Rede de concessionários e importadores
Órgãos de defesa do consumidor
Usuários do trânsito/público em geral

Cidades sustentáveis | Diálogo com stakeholders | Gestão de emissões
(produto e fabricação) | Ética empresarial e compliance | Pesquisa e
inovação

COLABORADORES

»
»
»

Colaboradores individualmente
Gestores
Sindicato

Diálogo com stakeholders | Direitos humanos | Diversidade e igualdade
de oportunidades | Ética empresarial e compliance | Lucro e viabilidade
econômica | Pesquisa e inovação | Saúde do colaborador e ambiente
de trabalho | Segurança no Complexo (prevenção a incêndio, explosão
e poluição)

Fornecedores
Organizações do setor industrial
(FIEP, SESI, etc.)

Diálogo com stakeholders | Diversidade e igualdade de oportunidades |
Ética empresarial e compliance | Gestão de emissões (produto e
fabricação) | Gestão de resíduos e economia circular | Impactos
socioambientais da cadeia de fornecimento | Lucro e viabilidade
econômica | Pesquisa e inovação | Segurança no Complexo (prevenção
a incêndio, explosão e poluição)

7
8
9
10
11

FORNECEDORES

INVESTIDORES

COMUNIDADES
LOCAIS

INÍCIO

INSTITUIÇÕES E
ASSOCIAÇÕES

GERAÇÕES
FUTURAS

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

CANAIS DE DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO
DO MAIS DIRETO AO MENOS DIRETO

ASPECTOS MATERIAIS

Acionistas
Instituições financeiras
Agências avaliadoras

Todos os temas materiais

Moradores do entorno
Autoridades locais
Associações locais

Desenvolvimento da comunidade local | Diálogo com stakeholders |
Diversidade e igualdade de oportunidaes | Ética empresarial e compliance
| Gestão da água | Gestão de emissões (produto e fabricação) | Gestão
de resíduos e economia circular | Impactos socioambientais da cadeia de
fornecimento | Lucro e viabilidade econômica | Segurança no Complexo
(prevenção a incêndio, explosão e poluição)

Associações setoriais
Universidades e pesquisadores
Governos
Legisladores
ONG
Jornalistas

Todos os temas materiais

Estagiários, aprendizes e futuros colaboradores
Estudantes
Universidades e pesquisadores
Público jovem

Todos os temas materiais

»
»
»
»
»
»
»

Serviços e diálogo direto na rede comercial
Serviço de Atendimento ao Cliente
Ações de informação, sensibilização e
relacionamento
Políticas da empresa
Diálogo com representantes, acordos coletivos
Representantes sindicais

»

Divulgação das diretrizes RSE : Renault-Nissan
CSR Purchasing Guidelines for suppliers,
Renault Green Purchasing Guidelines
Reuniões de informação com fornecedores

»
»
»
»

Diálogo direto em reuniões, assembleias e comitês
Relatório financeiro (balanço anual)
Relatório de Sustentabilidade
Documento de referência do Grupo Renault

»
»
»

Diálogo direto e presença na comunidade através do Instituto Renault
Parcerias locais e ações de mecenato
Tratamento de reclamações dos moradores do
entorno

»
»
»
»

Diálogo com stakeholders do setor
Mídia
Contratos de parceria
Pubicações (site, relatórios)

»
»
»

Integração na empresa
Palestras em escolas e universidades
Projetos de educação, inovação e pesquisa

»
»
»

Selos e avaliações do produto
Mídias sociais e site internet
Mídia

»
»

Comunicação interna
Treinamentos

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Avaliação de performance RSE, apoio na
construção de planos de ação pela equipe
de compras
Fóruns e convenções
Seminários de inovação dos fornecedores para
os colaboradores Renault

Sinalização do complexo industrial
Diálogo com o poder público e agentes
econômicos locais
Relações com a mídia local

Respostas às consultas públicas
Trocas informais
Participação em discussões temáticas públicas
ou promovidas por instituições como ANFAVEA
ou FIEP
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Relações com
a sociedade

A Renault do Brasil posiciona-se de forma ativa junto à sociedade civil apoiando iniciativas voltadas ao desenvolvimento, à sustentabilidade, aos direitos humanos,
à segurança no trânsito, à conduta ética e transparente e às boas práticas de governança corporativa. Como integrante do Grupo Renault, adere às normas e
padrões internacionais que regulamentam as práticas ambientais e sociais das empresas, bem como aos referenciais internos desenvolvidos pela matriz.

(102-12, 102-13)

6
7
8

Os principais referenciais adotados pelo Grupo Renault e
desdobrados na operação brasileira são:

»

9
10
11
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»
»

Os 10 princípios do Pacto Global, iniciativa da Organização das
Nações Unidas à qual o Grupo Renault aderiu em 26 de julho
de 2001. O Pacto Global baseia-se na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, na Convenção da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), na Declaração do Rio sobre o meio ambiente e
o desenvolvimento, de 1992 e na Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção;
Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE;
Acordo Mundial de responsabilidade social e ambiental com
o IndustriALL Union Group, assinado em 2 de julho de 2013,
baseado nas normas da OIT e ISO 26000, inclusive na relação
com fornecedores;

Relações com
o governo
(103-2, 103-3, 415-1)

»

»
»
»
»
»

Acordo Mundial de 9 de julho de 2019 com o IndustriALL Union
Group, intitulado “Construindo o mundo do trabalho em conjunto
no Grupo Renault”, que destaca sua ambição de conciliar bemestar no trabalho e desempenho coletivo (ver cap. 9);
Norma ISO 26000, de Responsabilidade Social;
Norma ISO 9001, da Qualidade;
Norma ISO 14001, de Gestão Ambiental;
Protocolo GHG para o relato das emissões de GES;
Código de Ética do Grupo Renault, aprovado pelo Conselho de
Administração em 3 de outubro de 2012;

Com 65 fábricas no Brasil e gerando 1,3 milhão de empregos diretos e
indiretos, o setor automobilístico desempenha relevante papel no cenário
econômico, social e ambiental do país e constitui objeto de inúmeras
normativas por parte do poder público, a exemplo do programa Rota
2030, lançado em 2018 como um incentivo às montadoras para buscar
excelência na eficiência energética, segurança e novas tecnologias.
Aderente ao programa Rota 2030, a Renault do Brasil mantém o diálogo
com os órgãos governamentais da administração municipal, estadual
e federal, de maneira direta ou por intermédio da atuação setorial da
Anfavea, no sentido de acompanhar a evolução das normas legais e

»

Norma IATF 16949, de gerenciamento da qualidade na indústria
automotiva. O Grupo Renault é um dos 9 membros fundadores da
IATF World Wide.

No Brasil, a Renault integra a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea); a Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva (AEA); a Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB); a
Câmara de Comércio Argento Brasileira (CCAB); a Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP); o Sindicato Nacional da Indústria
de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares (Sinfavea);
o Grupo de Líderes Empresariais do Estado do Paraná (LIDE-PR) e o
grupo de empresas fundadoras e mantenedoras da Universidade Livre
para a Eficiência Humana (UNILEHU).

regulamentares e estimular a adoção de políticas públicas que favoreçam
a evolução sustentável do setor atendendo às necessidades e anseios dos
brasileiros em matéria de mobilidade.
A Renault tem atuado notadamente no sentido de contribuir para a
evolução da eletromobilidade no Brasil, no diálogo com os organismos
governamentais e apoiando iniciativas da sociedade civil.
A empresa observa com rigor as exigências regulatórias em todas as áreas
da organização. De acordo com a política do Grupo, a Renault não faz
doações a partidos políticos ou políticos nem financia grupos religiosos.
10
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
DIÁLOGO COM STAKEHOLDERS

4
5
6

1. Viabilidade do negócio hoje e amanhã

7

2 . Pesquisa e inovação
3 . Cidades sustentáveis
4 . Ética, compliance e direitos humanos

O NEGÓCIO

8
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5. Gestão de resíduos e economia circular
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6 . Gestão da energia
7 . Gestão da água
8 . Emissões

O MEIO
AMBIENTE

SUMÁRIO

9. Saúde, segurança e ambiente de trabalho
AS PESSOAS

45
53
56
59
64
81
87

97

INÍCIO

ÍNDICE GRI

10. Diversidade e igualdade de oportunidades
11. Desenvolvimento da comunidade local

13
27
32
38
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O NEGÓCIO
1. Viabilidade do negócio hoje e amanhã
2 . Pesquisa e inovação
3 . Cidades sustentáveis
4 . Ética, compliance e direitos humanos
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O NEGÓCIO

1. Viabilidade do
negócio hoje e amanhã

5
6

2019

7
8
9
10
11

9%

JEAN-DOMINIQUE SENARD
Presidente do Grupo Renault

ELEITA MELHOR
EMPRESA DO BRASIL
NO SETOR DA
AUTOINDÚSTRIA

EXAME
MAIORES E
MELHORES

KWID 54,7%

LÍDER DE VENDAS SEGMENTO DE ENTRADA
4º VEÍCULO MAIS VENDIDO NO BRASIL

PARTICIPAÇÃO
RECORDE DE
MERCADO

“No contexto de uma grande crise sanitária
mundial, o Grupo Renault está integralmente
comprometido com os esforços coletivos de
combate à epidemia. Estamos mobilizados
para garantir a segurança de nossos
funcionários e preservar as
atividades do grupo”.

INÍCIO

4ª

MONTADORA NO
BRASIL EM VENDAS

MASTER 47,4%

FÁBRICA DE MOTORES
20 ANOS DE
FABRICAÇÃO NO BRASIL

LÍDER DE VENDAS SEGMENTO DE UTILITÁRIOS
6º ANO CONSECUTIVO

4 MILHÕES DE
UNIDADES FABRICADAS

7.378

COLABORADORES

25.000

EMPREGOS INDIRETOS

239.173

VEÍCULOS
COMERCIALIZADOS
NO BRASIL

72.852

VEÍCULOS
EXPORTADOS
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Viabilidade do negócio
hoje e amanhã
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Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi

Drive the Future

Grupo Renault, Nissan Motors e Mitsubishi Motors formam
a maior aliança automobilística do mundo, por meio da
parceria intercultural mais antiga e mais produtiva da indústria
automobilística. As empresas se baseiam na colaboração e
otimização de suas sinergias para levar sua competitividade
a um nível máximo, além de firmar acordos de colaboração
estratégica com outras montadoras. A Aliança é líder na
produção de veículos zero emissão e desenvolve tecnologias
inovadoras para veículos autônomos, conectados e acessíveis,
com foco na mobilidade do futuro.

Em seu plano estratégico 2017-2022 – Drive the Future, o
Grupo Renault estabelece 3 prioridades para a organização:
aumentar a competitividade, reforçar a presença mundial da
marca e construir até 2022 a mobilidade do futuro. O plano
estratégico inclui os principais stakeholders do Grupo em suas
metas, que estão sendo revistas para integrar as condições
adversas de mercado que se apresentam.

11

No mundo

INÍCIO

Assegurar mobilidade sustentável para
todos, hoje e amanhã
Fabricante de automóveis desde 1898, o Grupo Renault é um grupo internacional presente
comercialmente em 134 países, tendo vendido mais de 3,7 milhões de veículos em 2019.
O Grupo emprega 179.565 colaboradores, tem 38 unidades industriais e 12.800 pontos
de venda ao redor do mundo. Para responder aos grandes desafios tecnológicos do futuro
e manter sua estratégia de crescimento rentável, o Grupo se apoia no desenvolvimento
internacional, na complementariedade de suas cinco marcas (Renault, Dacia, Renault
Samsung Motors, Alpine e Lada), nos veículos elétricos e em sua inigualável aliança
com a Nissan e a Mitsubishi Motors. Com uma escuderia 100% Renault participando
do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 2016, a Renault faz do automobilismo um
verdadeiro laboratório de desenvolvimento de inovações que depois são aplicadas nos
veículos produzidos em série.

38 PLANTAS INDUSTRIAIS
134 PAÍSES
179.565 COLABORADORES
PEGADA DE CARBONO POR VEÍCULO
-17,4% EM COMPARAÇÃO A 2010

14
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No Brasil
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10 anos de crescimento
contínuo
Uma premiação de valor marca um período de dez anos
de crescimento constante na participação de mercado no
Brasil. A partir de investimentos contínuos, uma gama forte
de produtos e o foco permanente nas pessoas – clientes,
colaboradores e parceiros –, a marca Renault vem se
consolidando no Brasil e hoje ocupa a 4ª posição entre as
montadoras presentes no país.
Coroando esse desempenho, a Renault foi eleita a
melhor empresa no setor Autoindústria na edição 2019 da
premiação do especial “Melhores & Maiores” da revista
Exame. A premiação é feita a partir da avaliação de dados
de mais de três mil empresas, além dos maiores grupos
privados do país. A escolha das melhores empresas do ano
é orientada pelo sucesso que essas empresas obtiveram
na condução de seus negócios e na disputa de mercado
com as concorrentes no ano que passou comparativamente
ao exercício anterior. O critério para avaliar o sucesso
compara os resultados obtidos em termos de crescimento,
rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e
produtividade do empregado.
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Presença local
(102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7)
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Desde 1998, a Renault do Brasil concentra suas atividades de produção no Complexo Ayrton Senna
(CAS) onde mantém quatro unidades fabris. Instalada em uma área de 2,5 milhões de m² em São
José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a operação brasileira da marca opera em três
turnos de produção e abriga sete unidades:
»

9
10

Sede Administrativa: onde se encontram a Presidência da Renault do Brasil e todas as atividades de
suporte à produção e comercialização.

»

Curitiba Injeção de Alumínio (CIA): blocos e cabeçotes para os motores 1.6 SCe.

»

Renault Tecnologia Américas (RTA): reúne mais de 1.000 engenheiros dedicados ao
desenvolvimento de produtos dirigidos ao mercado latino-americano.

Curitiba Veículos de Passeio (CVP): produz os modelos Kwid, Sandero, Sandero Stepway, Logan,
Duster, Duster Oroch e Captur para o mercado brasileiro e exporta para 8 países da América Latina
– Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela –, 15 países da África –
Angola, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Djibouti, Gabão, Gana, Libéria,
Madagascar, Nigéria, Senegal, Sudão do Norte e Togo – e para a França.

A empresa conta ainda com duas operações na cidade de São Paulo (SP):
»

Sede Administrativa: onde se encontra a vice-presidência comercial com estrutura de
vendas, pós-vendas e marketing.

»

Curitiba Veículos Utilitários (CVU): produz a linha de utilitários Master para o mercado brasileiro e
para Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai.

»

Renault Design Center São Paulo: único estúdio de design do Grupo Renault no
continente americano.

»

Curitiba Motores (CMO): produz três famílias de motores para os modelos locais e para exportação à
Argentina e Colômbia, além de fornecer cabeçotes para a fábrica de motores da Turquia.

»

INÍCIO
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(102-7)

A comercialização dos veículos Renault no mercado brasileiro é realizada e assegurada por uma rede de 291
concessionários, que também são responsáveis pelo serviço de pós-venda junto aos clientes.
Além dos veículos de fabricação local, a Renault do Brasil importa da França e comercializa no Brasil o veículo
Zoe, 100% elétrico. Em 2019, 239.173 veículos da marca foram comercializados no Brasil.
A Renault do Brasil S.A. é controladora da Renault Comércio e Participações, responsável pela comercialização
e distribuição de peças de reposição para os veículos da marca, que conta com uma estrutura dedicada no
Armazém de Peças, centro de logística localizado em Quatro Barras (PR).
Juntas, as duas empresas, que constituem as operações da marca no país, empregam uma força de trabalho
direta de 7.378 colaboradores e geram cerca de 25 mil empregos indiretos.

INÍCIO
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Renault em todo o Brasil
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Distribuição geográfica dos fornecedores
locais da Renault do Brasil:

4
5

2% Outros Estados

6
7
8

Cadeia de fornecimento

9

(102-9, 103-2, 103-3, 204-1)

10
11

A Renault do Brasil obedece à política do Grupo Renault em suas
relações com os fornecedores. Ciente da responsabilidade partilhada
com todos os integrantes de sua cadeia de valor, o Grupo Renault
integrou exigências sociais e ambientais aos padrões éticos
comunicados aos seus fornecedores em todo o mundo (ver capítulo 4).

6% Minas Gerais

O desenvolvimento de fornecedores locais competitivos representa
igualmente um objetivo prioritário da Renault do Brasil, que estabelece
metas para cada veículo. Para promover a integração local, o Grupo
Renault criou em três países, incluindo o Brasil, equipes dedicadas
ao tema que incluem profissionais dos departamentos de compras,
engenharia, custos e logística, para iniciar consultas a fornecedores
locais a fim de viabilizar a compra de peças até então importadas. O
objetivo de integração local de compras é de 80%.

3% Rio de Janeiro

56% São Paulo
Paraná 29%

INÍCIO

2% Santa Catarina
Rio Grande do Sul 2%
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Cadeia de valor da Renault do Brasil
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(102-9, 203-2)
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* Agradecimento especial pela estrutura do infográfico: Alain Tissier.
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Desempenho
(102-7)

11
Esse desempenho posiciona o Brasil como o quarto maior
mercado do Grupo Renault.
Destaques comerciais da marca em 2019, dois modelos
mantiveram a liderança dos seus segmentos em 2019: o Master
liderando as vendas no segmento de utilitários com 47,4% pelo
sexto ano consecutivo e o Kwid que, com 54,7% de participação
no segmento de entrada, posicionou-se ainda como o quarto
veículo mais vendido no Brasil durante o período.

INÍCIO

Em 2019 a Renault do Brasil manteve a trajetória de
crescimento que vem apresentando de forma contínua
desde 2010. Com 239.173 veículos comercializados, a
marca registrou novo recorde, alcançando o índice de 9%
de participação de mercado – um ganho de 0,3 ponto
percentual em relação a 2018 – e conquistou a quarta
posição em vendas entre as montadoras presentes no
país. Enquanto o mercado brasileiro cresceu 7,4% no ano, a
Renault teve uma alta de 11,3% na comparação com 2018.
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Criatividade beneficiando o meio ambiente

3
4

Os projetos desenvolvidos proporcionam benefícios em diversos aspectos,
notadamente a proteção ao meio ambiente.
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Estimulando novas ideias
A Renault acredita na construção coletiva do futuro e valoriza a contribuição
de cada colaborador na implementação de novas práticas ou aperfeiçoamento
dos processos. A Copa Redução de Custos foi criada nesse contexto há sete
anos e vem envolvendo a cada ano equipes de todas as áreas no desafio de
propor inovações para a competitividade da empresa. A premiação estimula o
desenvolvimento de soluções inovadoras de melhoria.
Em 2019, os critérios segurança e qualidade passaram a valer pontos em
várias fases da competição, que reuniu 1.026 equipes em torno do mesmo
objetivo e contou com a participação de membros do Comitê de Direção na
avaliação dos projetos. As 10 equipes finalistas participaram da grande final,
que premiou os cinco melhores projetos de cada categoria. Ainda concorreram
a um Duster 0 km todos os participantes que implementaram 100% dos seus
projetos durante a Copa, foram aprovados pelo Comitê Interno e passaram pela
auditoria física e financeira.

INÍCIO

Desde a sua criação em 2013, a Copa Redução de Custos já recebeu mais
de 16 mil inscrições de colaboradores, com 4.061 projetos, um número
crescente de inscrições cada ano.
Mais de 2.500 colaboradores que participaram da competição em 2019
prestigiaram o evento onde as equipes vencedoras receberam o prêmio dos
Diretores de Fabricação Veículos, Carlos Carrinho, de Fabricação Mecânica,
Carlos Martin e de RH, Douglas Pereira.

O projeto vencedor na categoria fabricação propôs uma solução para a eliminação do cavaco tipo
fita, que parava as máquinas e gerava muito resíduo, agora as máquinas não acumulam mais o
cavaco e a caçamba com os resíduos é retirada somente uma vez por semana.
Já o segundo colocado trata do gabarito usado para aplicação do Primer nas portas do Kwid,
que era adesivo e só podia ser utilizado uma vez; com a criação do gabarito reutilizável em aço,
acabaram os resíduos.
Além de reduzir os custos, os dois projetos reduzem igualmente o impacto ambiental.
Na categoria suporte, três projetos finalistas também geraram ganhos no aspecto ambiental:
Peças como blocos
e cabeçotes, quando
apresentavam problemas, eram
descartadas e vendidas como
sucata. A equipe criou uma
alternativa para reaproveitar o
alumínio: retirar os componentes
ferrosos para que a peça retorne
ao processo de fundição na CIA.

A equipe da logística
buscou reduzir custos
e os trechos percorridos pelas
transportadoras para a entrega
dos veículos novos. Com um
novo mapeamento das rotas, a
distância ficou menor, reduzindo
as emissões de CO2 decorrentes
do transporte.

O RH também
contribuiu. A gestão dos
colaboradores de fabricação era
feita em fichas de papel. O grupo
desenvolveu um sistema digital e
agora todos os registros podem
ser feitos pelo celular, reduzindo o
consumo e descarte de papel.

“A Copa Redução de Custos é uma das dinâmicas
mais importantes da empresa, pois trata da nossa luta
constante pela competitividade. É um imenso orgulho
fazer parte desse evento tão especial. Parabéns a
todos que fizeram e estão fazendo parte da história da
nossa Copa!”

“Estas iniciativas nos ajudam a construir
o futuro de forma sustentável, gerando
oportunidades para que cada um de nós
possa realizar seus sonhos pessoais e
profissionais.”

CARLOS MARTIN

CARLOS CARRINHO

Diretor Fabricação Mecânica

Diretor Fabricação Veículo
21
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Compromisso com a qualidade,
confiança e satisfação do cliente
O plano estratégico Drive the Future, estabelecido pelo Grupo Renault em
2018, definiu como objetivo para marca até 2022 construir a confiança
dos clientes para posicionar-se de forma perene entre as 3 marcas
líderes mundiais em qualidade e satisfação do cliente.
Um resultado já consolidado no Brasil, onde a Renault foi eleita pela
quarta vez a montadora com o melhor atendimento ao cliente do Brasil
no ranking da Revista Exame/Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento
com o Cliente (IBRC), e conquistou o segundo lugar no ranking geral. A
Renault do Brasil ocupa a quinta posição em satisfação do cliente entre
todas as unidades do Grupo Renault.

Uma relação transparente e constante
Em 2019, o atendimento ao cliente no site da Renault do
Brasil passou a contar com o auxílio do Navi, assistente
virtual que atende aos principais assuntos solicitados
na plataforma. Diversos canais de comunicação estão
disponíveis para favorecer a escuta ao cliente:

INÍCIO

A Renault também conquistou o prêmio Carsughi L’Auto Preferita e
Reclame Aqui 2019 na categoria Reputação junto ao consumidor.

Nosso foco é sempre entender e atender o cliente da forma mais
rápida e eficiente possível, tendo o envolvimento de diversas áreas
da empresa e o apoio total da nossa rede de concessionários.”

RICARDO GONDO
Presidente da Renault do Brasil

»
»
»
»
»
»
»
»

Atendimento e diálogo direto na rede comercial;
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): telefone (90,6%), e-mail (7,3%), chat robô e humano (2,1%);
Ações de informação, sensibilização e relacionamento;
Divulgação de selos e avaliações de produto;
Site internet;
Mídias sociais (Reclame Aqui, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube);
Mídias convencionais;
Plataforma exclusiva para tratamento de reclamações recebidas pelos diversos canais, que acompanha
até a solução do atendimento.
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Manter o foco no cliente, mesmo após o pós-vendas, faz com que ele se
sinta amparado e torna cada atendimento único. Nós tratamos o cliente
com individualidade e transparência, representando sempre os valores da
nossa marca.”

5
6

ANA DE LIMA

7

Analista de Relações Cliente

8
9

Rigor na avaliação

10

Desde 2018, a Renault do Brasil adota critérios mais rigorosos de mensuração da
satisfação do cliente no front e no back office. A pesquisa de satisfação, realizada
pela empresa global TNS, emprega a metodologia NPS (Net Promoter Score), adotada
por grandes corporações ao redor do mundo. O indicador de satisfação considera
apenas os clientes que atribuíram notas 9 ou 10, ou seja, declaram-se totalmente
satisfeitos.

11
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O Polo Cliente
O Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, juntamente com as
áreas de Garantia e Assistência Técnica, constituem o Polo Cliente.
A estrutura opera parte em São Paulo, com o time de front office
e back office do SAC, parte na Central de Serviços compartilhados
da Renault e parte dentro da fábrica de veículos, em São José dos
Pinhais com a Plataforma de Garantia e Assistência Técnica, atuando
próximo às equipes de engenharia, qualidade, logística e peças,
uma forma de posicionar o cliente no centro da estratégia das
equipes. Em casos de reclamações envolvendo qualidade de peças
e componentes, quando necessário, as áreas internas responsáveis
buscam o fornecedor envolvido para resolução do problema. Com a
consolidação do Kwid no mercado e a automatização no atendimento
a clientes dentro da plataforma, foi possível reduzir o prazo de
resposta do SAC, assegurando o atendimento e a solução de 98%
dos chamados em até 20 dias e 100% abaixo dos 30 dias.

Satisfação com o atendimento*

2018

2019

Variação

Front office (dúvidas e sugestões)

85%

84%

-1%

Back office

73%

74%

1%

* De 2017 para 2018 alterou-se a metodologia de cálculo do indicador de satisfação, que passou de
VOC (% de Clientes Satisfeitos) para NPS (Net Promoter Score) que abate do total de clientes totalmente
satisfeitos (notas 9 e 10) os insatisfeitos (notas 0 a 6), em relação ao total de respondentes.

Tempo médio de resposta ao cliente
2015

2016

2017

2018

2019

6 dias

4 dias

5 dias

4 dias

4 dias
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Reconhecimento
O bom desempenho da Renault do Brasil resulta do
comprometimento de todas as áreas da empresa diante dos
desafios para a marca no Brasil e no mundo. As premiações
recebidas ao longo do ano atestam o reconhecimento do
trabalho realizado, bem como dos resultados obtidos.

9
10

PRÊMIO ÉPOCA NEGÓCIOS

MELHOR COMPRA DO SEGMENTO
DUSTER

MELHOR REPUTAÇÃO JUNTO
AO CONSUMIDOR
Carsughi L’Auto Preferita e
Reclame Aqui

MELHOR COMPRA DO SEGMENTO DE
USADOS: CLIO, SANDERO E LOGAN

UMA DAS 150 MELHORES
EMPRESAS PARA SE TRABALHAR
Guia Exame Você S.A.

KWID PELO 2º ANO CONSECUTIVO
Selo Seleção Motor1.Com

11
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Premiações conferidas à
Renault do Brasil em 2019:

UMA DAS 45 MELHORES EMPRESAS
PARA COMEÇAR A CARREIRA
Você S.A.

CINCO PRÊMIOS NO EFFIE
AWARDS 2019

MELHOR EMPRESA DO SETOR
AUTOINDÚSTRIA
Maiores e Melhores Revista Exame

TROFÉU OURO NA TERCEIRA EDIÇÃO
DO PRÊMIO WEPS
Empresas Empoderando Mulheres –
ONU Mulheres

APLICATIVO SOU RENAULT
premiado pela ABERJE PR

MELHOR EMPRESA NA CATEGORIA
MONTADORA DE VEÍCULOS
Maiores do Transporte & Melhores do Transporte |
Revistas Transporte Moderno e Technibus

BOAS PRÁTICAS NAS CATEGORIAS
GÊNERO E LGBT
AB Diversidade no Setor Automotivo

PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA
MEIO AMBIENTE
Prêmio Compliance Brasil
Sustentabilidade 2019

MELHOR COMPRA DO SEGMENTO 		
KWID E SANDERO RS
3º ano consecutivo

PRÊMIO AEA DE MEIO AMBIENTE
Projeto Supera

1ª NA CATEGORIA AUTOMOTIVO
2º NO RANKING GERAL
Ranking Exame IBRC 2019 |
Atendimento ao cliente

Campanha Kwid Outsider
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Comitê de Direção da Renault do Brasil
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Governança corporativa
De acordo com a estratégia do Grupo Renault, a Renault do
Brasil adota as diretrizes de governança da OCDE para empresas
multinacionais.

Os diretores responsáveis pelos tópicos econômicos, sociais e
ambientais integram o Comitê de Direção e reportam-se diretamente
ao Presidente da Renault do Brasil.

Bruno Hohmann

Presidente da Renault
do Brasil

Vice-Presidente Comercial

Carlos Henrique
Carrinho

Ricardo Trinco
Mendes

(102-5, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

Sociedade anônima de capital fechado, a Renault do Brasil tem no
Comitê de Direção o fórum responsável por desdobrar na operação
local as estratégias definidas pelo Grupo Renault, acompanhando
as diretrizes para a região Américas definidas pelo Comitê de
Management da Região Américas. O Comitê de Direção é composto
pelos diretores estatutários da empresa, aptos a representar a
Renault do Brasil perante a legislação e a sociedade, no entanto
inclui também diretores não estatutários e gerentes responsáveis
por áreas estratégicas.

INÍCIO

Ricardo Gondo

em substituição a Alejandro Botero,
Vice-Presidente Comercial em 2019

Sebastian Parra
Diretor Financeiro

Caíque Ferreira

Diretor de Comunicação e
Vice-Presidente do Instituto
Renault

Douglas Pereira
Diretor de Recursos
Humanos

Xavier Jegat

Diretor de Compras
Renault-Nissan

Diretor de Fabricação
Veículos

Gerente Geral de
Transformação de Negócios

Márcio
Melhorança

Marcus Aguiar
Diretor de Relações
Institucionais e
Governamentais

Roberto Romero
Diretor de Logística

Gerente Geral de T.I.

Carlos Martin

Alexandre Peres

Sérgio Mantilla

Márcia Zazula

Gerente Geral de
Engenharia

Diretor de Fabricação
Mecânica

Diretor de Qualidade

Gerente de Projetos

em substituição a Viktor Valkov, Diretor
de Compras Renault-Nissan em 2019

José Correia

Assessora Executiva
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Gestão de riscos
A Gestão de Riscos está centralizada desde 2018 na área de Compliance,
que elaborou e documentou o Plano de Continuidade do Negócio
contemplando 17 cenários em forma de “Manuais Práticos”.

10
11

Riscos relacionados a distúrbios
causados pela

pandemia de COVID-19
O desenvolvimento gradual, desde o final de dezembro de 2019, da
pandemia de coronavírus COVID-19 em escala global resultou em ameaças à
saúde significativas em alguns países onde o Grupo Renault opera, inclusive
o Brasil.

Demonstrações financeiras

Esse contexto se faz crítico com a implementação gradual de medidas
públicas, nos diferentes países e nas suas fronteiras, o que pode impor, em
particular, restrições à livre circulação de pessoas e mercadorias.

A Renault do Brasil publica anualmente o Relatório Financeiro relativo ao exercício
findo em 31 de dezembro do ano anterior, que apresenta as demonstrações financeiras
consolidadas da Renault do Brasil S.A. e sua controlada Renault Comércio e Participações
Ltda., envolvendo as operações de industrialização e comercialização de veículos e de
peças. As informações detalhadas sobre a capitalização da empresa, em termos de dívidas
e patrimônio líquido, estão divulgadas nas demonstrações financeiras publicadas em
documento auditado pela KPMG Auditores Independentes. O Relatório Financeiro 2019
pode ser consultado em:

INÍCIO

O Grupo está totalmente mobilizado, em particular por meio de um sistema
abrangente de gerenciamento de crises, em conjunto com as autoridades, a
fim de proteger a saúde de seus colaboradores, preservar seus ativos e sua
capacidade de operar.
Além disso, o Grupo também busca adaptar-se às mudanças e antecipar, por
meio de medidas apropriadas, o retorno de suas atividades, guiadas pelas
premissas estabelecidas no Plano de Continuidade do Negócio, bem como as
demandas comerciais e os protocolos de saúde, para garantir a segurança de
todos os seus colaboradores.

(102-7, 102-45)

https://cdn.group.renault.com/ren/br/renault-new-cars/editorial/DF-2019.pdf
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2019

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL
INDÚSTRIA
4.0

“FAROL DA 4ª
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
AVANÇADA”
230 AGVS - AUTOMATIC GUIDED VEHICLES
PARA CIRCULAÇÃO INTERNA DE PEÇAS
RFID – RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

FAST CENTER BRASIL

METODOLOGIA ÁGIL

MODELO PARA O GRUPO RENAULT
EM OUTROS PAÍSES

700

COLABORADORES
TREINADOS

INAUGURAÇÃO DO
RENAULT LAB NO CUBO ITAÚ

4 RENAULT LABS EM CURITIBA

PROJETOS DESENVOLVIDOS
NO FRAMEWORK SCRUM

CREATIVE LAB

INVESTIMENTO EM
PESQUISA ACADÊMICA
VOLTADA À INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA:

LOCALIZAÇÃO E RASTREIO DOS
VEÍCULOS PRODUZIDOS

19

INÍCIO

RECONHECIMENTO
PELO FÓRUM
ECONÔMICO MUNDIAL

SISTEMA FIEP | UFPR | UNIVERSIDADE POSITIVO | FAE

5.900

HORAS DE
IMPRESSÃO 3D

R$490 MIL

ECONOMIZADOS

405

33 BOLSAS DE
PESQUISA EM NÍVEIS DE
GRADUAÇÃO, MESTRADO
E DOUTORADO PELO
CONVÊNIO COM A
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

PROJETOS
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Com 38 fábricas em todo o mundo, o Grupo Renault orienta seu sistema industrial para o
futuro, preparado para os novos desafios do setor e as expectativas dos clientes. Integrando
as novas profissões, os novos conhecimentos e as novas ferramentas, a revolução 4.0 é o
motor de uma fábrica conectada, ágil e competitiva, que coloca as pessoas no centro do
sistema. A competitividade das fábricas e o bem-estar dos colaboradores são os eixos da
Indústria 4.0 no Grupo Renault.
Neste contexto, a Renault do Brasil coleciona exemplos de que a inserção de inovações no
processo produtivo é parte essencial na preparação da empresa para o futuro que se abre ao
setor automotivo.

INÍCIO

Renault 4.0: o futuro
transformando a fábrica
O Fórum Econômico Mundial (WEF) conferiu ao Complexo Ayrton Senna o título de “Advanced
4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, pela
sua capacidade de adotar e escalar tecnologias, gerando impacto positivo para a indústria como referência
em ações envolvendo a indústria 4.0. A Renault do Brasil, que passa a integrar a Rede Global de Faróis do
WEF, é a segunda planta do Grupo Renault a receber a homenagem.
Um dos fatores predominantes para a conquista deste reconhecimento foi a utilização de tecnologias
e processos digitais desde o início da produção dos veículos até o processo de venda, contemplando
diversas etapas do negócio, incluindo a contratação de colaboradores para a companhia e o treinamento e
capacitação desses profissionais.

Fast Center Brasil
Diretamente vinculado à Presidência da empresa, o Fast Center Brasil
é motor de aceleração na Renault do Brasil. Criado em 2018 como
Business Transformation Office (BTO) para concretizar a mudança no
mindset da companhia e torná-la mais ágil e digital, em 2019 tornouse uma estratégia Global do Grupo, passando a chamar-se Fast Center,
com o propósito de buscar soluções escaláveis e de menor custo,
visando a sustentabilidade da empresa.
O Fast Center Brasil atua em quatro frentes de trabalho: projetos
prioritários, capacitação na metodologia Ágil, conexão com startups e
new mobility.
Além de treinar e dar suporte às equipes na aplicação da metodologia
Ágil – mais de 700 colaboradores já foram treinados – o Fast Center
acelera os projetos prioritários da Renault do Brasil utilizando a
metodologia Scrum, onde grupos de trabalho multidisciplinares (squads)
com 7 a 9 integrantes propõem e implementam uma solução em cinco
etapas: Ideação, Framing, Onboarding, Execução e Transferência de
Conhecimento.
Dos 24 squads lançados no ano, 19 foram concluídos e implementados
ainda em 2019 e 200 colaboradores foram capacitados na metodologia
de trabalho nesse período.

“Fazer parte de um squad me fez perceber que o
trabalho em equipe é essencial para atingir bons
resultados e alcançar os objetivos antes do prazo
esperado.”
SIMONE KARAM
Analista SCB
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Transformação digital
No processo produtivo
Novas tecnologias facilitam e aceleram o dia a dia de produção.
A reposição de peças e transporte de ferramentas nas fábricas
da Renault no Brasil são realizadas, em sua grande maioria, por
mais de 230 AGVs - Automatic Guided Vehicles – Veículos Guiados
Automaticamente, com rotas programadas e controladas que
garantem a chegada de peças e materiais ao destino. Os AGVs
circulam pelas quatro fábricas do Complexo.
Na linha de produção, robôs colaborativos executam ações
específicas do processo produtivo e auxiliam o operador em tarefas
menos ergonômicas ou que exigem maior força braçal. Boa parte
dos procedimentos de solda, na área de carroceria, estão atribuídos
a robôs de maior porte, conferindo dinamismo e velocidade ao
processo produtivo.

Integrando a transformação digital no dia a dia, os supervisores e chefes
de produção podem visualizar com clareza o fluxo produtivo diretamente
num tablet, onde o acompanhamento em tempo real aumenta a capacidade
reativa a problemas ou situações envolvendo a linha de produção. A
ferramenta também otimiza o armazenamento e a consolidação de dados
que posteriormente contribuirão à melhoria dos processos e está conectada
à área comercial e de logística. Ao todo, já são mais de 200 profissionais
conectados utilizando tablets.
Já o RFID – Radio Frequency Identification permite a localização e o
rastreio de todos os veículos produzidos na fábrica até chegarem nas
concessionárias ou no porto para transporte. Com a tecnologia, foi possível
reduzir em cerca de 30% o tempo de expedição dos veículos, além de
proporcionar mais segurança e confiança para os clientes Renault.

Em contratações e treinamentos

Na comercialização de veículos

Os processos de contratação da Renault do Brasil são geridos por meio da plataforma
Kenoby, que permite o armazenamento de currículos para futura visualização, além de
otimizar o uso das informações e acelerar o processo de inscrição.

O K-Commerce é uma plataforma completa que agrega todas as etapas da aquisição
de um automóvel, incluindo financiamento, pré-avaliação do usado e pagamento por
boleto, oferecendo comodidade e praticidade na aquisição de um veículo Renault. No
endereço loja.renault.com.br estão disponíveis para compra on-line os modelos: Kwid,
Sandero, Stepway e Logan. A plataforma, que pode ser acessada via celular, tablet
ou desktop, foi criada para o consumidor brasileiro, cada vez mais conectado e que
busca soluções digitais para resolver suas necessidades com rapidez, segurança e
transparência.

Os treinamentos presenciais de colaboradores estão sendo migrados para a
plataforma digital Learning@Alliance. Na área da carroceria, a Renault capacita
profissionais com o auxílio de óculos de realidade virtual com imersão 3D
possibilitando ao operador realizar procedimentos da linha de produção em um
ambiente simulado e, consequentemente, 100% seguro.
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Ecossistema de inovação
Para continuar inovando e buscando novas soluções, a Renault implementou um
ecossistema de inovação, vinculado ao Fast Center Brasil e à Renault Tecnologia
América, com presença em hubs, universidades e centros acadêmicos.

Já são sete ambientes, sendo cinco deles inaugurados em 2019: Renault LAB no Cubo Itaú, em São
Paulo, Renault LAB no Sistema FIEP, na Universidade Positivo, FAE e UFPR em Curitiba, Creative LAB
no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, e America Digital Hub, em São Paulo.
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América Digital Hub
Sediado no Brasil, o América Digital Hub (ADH) abrange todas as plantas da Renault na América Latina. Com
o intuito de aumentar as sinergias entre as regiões, tornando-as centros de criação de valor, é papel do ADH
aproximar os países em torno do desenvolvimento e aceleração de projetos digitais compartilhados, com foco em
entrega de soluções e resultados rápidos.

INÍCIO

Creative Lab
O Creative Lab é o fab lab* da Renault do Brasil que, seguindo o modelo de outros já implementados pelo grupo,
vem fomentar a inovação e o desenvolvimento de ideias para o complexo Ayrton Senna em todas as áreas de
atividade. Equipado com scanner e impressoras 3D, óculos de imersão virtual, robô colaborativo, máquina de
corte a laser, termoformagem e usinagem CNC, é um espaço multidisciplinar, que oportuniza o desenvolvimento
de projetos transversais, a colaboração entre as áreas e a troca de saberes. Além de estimular a criatividade,
a inovação e o compartilhamento entre os colaboradores, o Creative Lab tem o papel estratégico de facilitar o
desenvolvimento de novos protótipos e gabaritos internamente, incentivar o desenvolvimento de competências
e encontrar oportunidades de redução de custos para a organização. O espaço está aberto aos colaboradores,
prestadores de serviço e parceiros da Renault do Brasil para a realização de projetos de cunho profissional
ou pessoal e recebe visitas de estudantes, empresas e instituições. Ao longo do ano, mais de 5.900 horas de
impressão 3D e cerca de 405 projetos realizados geraram uma economia de mais de R$ 490 mil em prototipação
para a empresa.
* Fab lab é uma abreviação para “laboratório de fabricação”, são espaços compartilhados que oferecem ferramentas digitais para desenvolvimento de ideias, projetos e
protótipos e favorecem a criatividade e a colaboração. Muitas empresas, universidades e outras organizações já dispõem de um fab lab.
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Renault Labs
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Espaços de inovação voltados ao desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade sustentável, os Renault Labs surgiram como
uma forma de aproximar a empresa do ambiente universitário num modelo colaborativo. O objetivo é conectar profissionais,
empresas, investidores e universidades na busca por soluções sustentáveis para a mobilidade.

6

Em 2019 foram inaugurados quatro espaços em Curitiba, dedicados a linhas de pesquisa específicas:

7

»
»
»
»
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Renault Lab SENAI CIC | Veículos elétricos
Renault Lab POSITIVO | Eficiência energética
Renault Lab UFPR | Empreendedorismo e startups
Renault Lab FAE | Manufacturing

10

Renault Lab no Cubo Itaú

11

Em parceria com o Cubo Itaú, a Renault do Brasil lançou o Renault Lab dentro do
maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina. A
iniciativa está conectada ao propósito do hub de estimular a transformação cultural
e digital das grandes empresas, gerando relevância e fortalecendo o ecossistema de
startups. Além disso, um sistema de carsharing, solução de mobilidade compartilhada
com o veículo elétrico Zoe, ficou disponível para os mais de mil residentes do Cubo
Itaú e 300 colaboradores da Renault em São Paulo, até o final de 2019.

Colaboração acadêmica

INÍCIO

A pesquisa e o desenvolvimento são essenciais para a evolução constante dos produtos e processos, para responder aos imperativos e demandas da sociedade na busca de soluções sustentáveis. A
Renault do Brasil acredita e investe na colaboração com o universo acadêmico almejando constantemente o aperfeiçoamento e a inovação.
Aderindo aos programas de fomento à inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (EMBRAPII), a equipe do Renault Tecnologia Américas tem viabilizado a colaboração com diversos institutos de
ciência e tecnologia que integram a rede EMBRAPII em projetos cujo desenvolvimento requer participação acadêmica.
Em parceria com a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, a Renault do Brasil viabilizou 33 bolsas de pesquisa para estudantes de graduação, mestrado
e doutorado em 2019, abordando diferentes temas de inovação, como Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Open Innovation, Impressão 3D, Big Data e outros. Desde o início do programa em 2014, 133 bolsas já foram
disponibilizadas. A iniciativa fortalece a aproximação entre a indústria e o meio acadêmico e favorece o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas.
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2019
VEÍCULO

RENAULT EXPERIENCE

LÍDER DE MERCADO
DE VEÍCULOS 100%
ELÉTRICOS NO BRASIL

+1.000
+4.000
190

ELÉTRICO

MAIS DE 100
VEÍCULOS
COMERCIALIZADOS
EM 2019

EQUIPE CAMPEÃ DO TWIZY
CONTEST EM PARIS

ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS

CONCORRENDO
COM EQUIPES
DE 5 PAÍSES

INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR

O TRÂNSITO E EU

+ 200.000

CRIANÇAS
BENEFICIADAS

RENAULT
MOBILITY

LANÇAMENTO DO
APLICATIVO DE CARSHARING
DA RENAULT

INÍCIO

+300

VEÍCULOS EM
CIRCULAÇÃO
NO BRASIL

PROJETOS
PARTICIPANTES
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A cidade do futuro será mais inteligente, mais inclusiva,
mais conectada e mais colaborativa, oferecendo soluções
inovadoras de mobilidade, com veículos limpos, silenciosos
e compartilhados. Cidades sustentáveis devem conciliar
as necessidades em mobilidade e a melhoria da qualidade
de vida, limitando a poluição, favorecendo a transição para
uma sociedade mais ecológica e solidária.
Mais do que fabricante de automóveis, a Renault é motor
de mobilidade sustentável e responde ao desafio atuando
em três eixos para responder às necessidades das cidades:

»
»

INÍCIO

»

Poluição dos grandes centros: oferta de veículos
100% elétricos zero emissão em uso;
Congestionamentos: veículos conectados e aplicativos
com soluções de carros compartilhados (carsharing) que
retiram das ruas veículos de uso privado;
Acidentes de trânsito: preparo das futuras gerações
para a mobilidade responsável e veículos autônomos.
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Mobilidade sem
emissões
(103-2, 103-3, 201-2)

A mobilidade elétrica é a melhor alternativa imediatamente
disponível para acelerar a transição energética, combater o
aquecimento global e melhorar a qualidade do ar nas cidades. A
Renault posiciona o veículo elétrico no centro de sua estratégia
e visa ampliar a participação desse tipo de veículo em sua
gama, como uma resposta real aos problemas de poluição do
ar nas áreas urbanas, contribuindo significativamente para a
redução das emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao
transporte pela ausência de emissões durante o uso.

Líder mundial no segmento, a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi
já comercializou mais de 800.000 veículos elétricos em todo o
mundo. O Grupo Renault lidera a comercialização de veículos
elétricos na Europa e na América Latina, e o Zoe destaca-se
como o modelo mais vendido em ambos os continentes.
Igualmente líder do mercado brasileiro de veículos
elétricos, a Renault realiza parcerias para desenvolver
projetos ligados à mobilidade Zero Emissão. Já são mais de
300 veículos elétricos da marca circulando no país,
comercializados a particulares e presentes na frota de empresas
e instituições pioneiras como: Itaipu, FedEx, MRV Engenharia,
Companhia Paulista de Luz e Força (CPFL), Grupo TPC, Beep
Beep, Graphus, entre outras.

INÍCIO

RENAULT ZOE

Infraestrutura

Veículo elétrico zero emissão no uso

A Renault do Brasil homologou um fornecedor local para instalação do carregador
de bateria na residência do cliente. Antes de concluída a compra é realizada uma
avaliação de viabilidade na residência.

O Zoe é um veículo 100% elétrico com autonomia superior a 300 quilômetros (ciclo
WLTP), graças à bateria Z.E. 40. Plugado em uma corrente trifásica de 22 kW, o
veículo leva apenas 1h40 para alcançar 80% de sua carga total. A aceleração é fluida,
perfeitamente linear, sem solavancos e vai de 0 a 50km/h em apenas 4 segundos. A
natureza elétrica do Zoe proporciona uma condução mais tranquila, devido à ausência
de ruído do motor e vibrações. O som medido na cabine do Zoe entre 40 e 75 km/h
é de 60 a 65 dB, 2 a 3 vezes menor se comparado a um veículo térmico de potência
equivalente. As vendas do Zoe são feitas exclusivamente pela plataforma digital:
https://eletricos.renault.com.br.

Iniciativas do governo federal vão no sentido de viabilizar infraestrutura e legislar
sobre a transição para a eletromobilidade no Brasil. O programa Rota 2030 favorece
a eletromobilidade e reduz o IPI para carros elétricos de 25% para 7%, medida que
beneficia os veículos da Renault, como participante do programa, viabilizando a
comercialização do Zoe. Os estados que lideram a implantação de eletrovias no país
são Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. É crescente o número de
empreendimentos da iniciativa privada com a instalação de estruturas para recarga
de veículos elétricos em shoppings, postos de gasolina, empresas, condomínios e em
estacionamentos de estádios e arenas de eventos.
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Novo conceito
de mobilidade

Entender, analisar e antecipar novas formas de mobilidade, norteia a
estratégia da Renault para oferecer soluções que atendam à realidade dos
usuários e das cidades, sejam eles motoristas ou passageiros, hoje e
amanhã. A transição gradual de uma economia de propriedade para a de
uso e compartilhamento cada vez mais define novas alternativas de uso
do automóvel como solução de mobilidade.
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Renault Mobility

9

O compartilhamento, ou carsharing, já faz parte dos serviços
oferecidos pelo Grupo Renault em diversos países, por meio do
aplicativo Renault Mobility, que dá acesso aos veículos por meio
do próprio smartphone, possibilitando ao usuário retirar e devolver
o veículo em qualquer ponto, além de utilizá-lo somente o tempo
necessário ao seu deslocamento.

10
11

INÍCIO

No Brasil, o Renault Mobility já está disponível a todos os
colaboradores da empresa, que podem reservar um veículo
24h por dia em qualquer dia da semana e retirá-lo na própria
fábrica da Renault, em São José dos Pinhais para deslocamentos
profissionais ou pessoais, utilizando o aplicativo para reservar,
retirar e devolver o veículo.
Em parceria com a Renault, a MRV Engenharia
utilizou o aplicativo Renault Mobility e
o veículo Zoe 100% elétrico para
oferecer mobilidade elétrica
compartilhada aos moradores de
empreendimentos de condomínio
sustentável da construtora em
Belo Horizonte, São Paulo e
Curitiba.

Mobilidade elétrica compartilhada
Pioneiro no uso compartilhado de veículos elétricos para frotas
públicas, o programa VEM DF é um projeto piloto desenvolvido pela
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria
com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e o Governo do Distrito Federal
(GDF) que disponibilizou 16 Renault Twizy em formato de carsharing para uso pelos
servidores públicos. Inspirado na parceria entre Renault e Itaipu, que já oferece o
serviço para deslocamento interno, o programa atende inicialmente a Esplanada dos
Ministérios e sedes dos órgãos da administração do Distrito Federal em Brasília.
Já em São Paulo, 30 veículos Renault Zoe passaram a integrar a frota do sistema
de carros elétricos compartilhados Beep Beep, uma iniciativa que incentiva energias
limpas e renováveis, não emitindo gases poluentes e poluição sonora.
Em 2019, mais de mil residentes do Cubo Itaú, onde foi inaugurado o Renault Lab
(ver capítulo 2), contaram com o serviço de carsharing disponibilizado pela Renault,
utilizando o veículo Zoe. A iniciativa contemplou também mais de 300 colaboradores
da Renault que ficam no escritório da Vila Olímpia, em São Paulo.

Projeto Noronha
Carbono Zero
Marcando o início do Noronha Carbono Zero,
em junho de 2019, a Renault cedeu para a
administração local seis veículos 100%
elétricos que já circulam na ilha: 3 Zoe, 2
Twizy e 1 Kangoo Z.E.
O Projeto veta a entrada de carros, motos,
ônibus e caminhões que emitem dióxido de
carbono a partir de 10 de agosto de 2022,
permitindo apenas a circulação de unidades
já presentes na ilha. A nova legislação ainda
prevê, de 2030 em diante, a retirada da ilha de
todos os veículos movidos a gasolina, álcool e
óleo diesel e a circulação exclusiva de carros
elétricos em Fernando de Noronha, considerado
Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2001
pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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Como tornar nossas
cidades melhores?
Renault Experience | renaultexperience.com.br
Desafio de inovação aberto a estudantes universitários de todo o Brasil,
o Renault Experience adota um modelo de startup, que oportuniza o
empreendedorismo inovador e a multidisciplinaridade. A cada ano, um
novo tema relacionado à mobilidade sustentável desafia as equipes
no intuito de fomentar o empreendedorismo universitário por meio da
criação de startups e ajudar a construir negócios que possam tornar
nossas vidas melhores.
Empregando o conceito de ‘gameficação’, uma plataforma on-line
especialmente desenvolvida para o programa orienta os estudantes na
criação e desenvolvimento de suas startups em três etapas – Ideathon,
Pré-aceleração e Aceleração, com a mentoria de profissionais da Renault
e do mercado durante todo o processo.

O programa Renault Experience traz para o Brasil o Twizy Contest, uma
iniciativa internacional do Grupo Renault, que estimula entre estudantes o
desenvolvimento de projetos de eletromobilidade sobre os códigos abertos
da plataforma do veículo elétrico Renault Twizy, que permite o uso livre dos
dados do compacto elétrico para o desenvolvimento de soluções de mobilidade.
Os participantes do Renault Experience estão livres para copiar e modificar o hardware
original, de forma a criar um veículo elétrico totalmente personalizado. O projeto vencedor
representa o Brasil no Twizy Contest, em Paris, na França, onde está a sede do Grupo Renault.
Com 233 projetos inscritos, a edição de 2019 lançou o desafio: “Como tornar a vida das pessoas
melhores nas cidades ou no campo com um veículo elétrico?”
https://renaultexperience.com.br

Desafio mundial
A equipe OrniTwizy, uma das vencedoras do Renault Experience edição 2019, foi campeã do Twizy Contest, etapa
internacional do programa que selecionou os principais projetos de mobilidade envolvendo o Twizy, competindo com
equipes da França, Rússia, Turquia, Romênia e Coreia do Sul. Os cinco estudantes da Universidade Feevale, de Novo
Hamburgo no Rio Grande do Sul, que receberam a premiação em Paris, desenvolveram um sistema de mobilidade urbana
baseado no modelo de carsharing que permite a utilização por cadeirantes com total autonomia e independência pois
permite que a cadeira seja transportada pelo Twizy.

INÍCIO

Desde 2016 o Renault Experience já teve a participação de mais
de 1.000 projetos que mobilizaram 4.079 estudantes de 190
instituições de ensino superior em 25 estados.

Twizy Contest
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Programa O Trânsito e Eu
Com o propósito de sensibilizar nossas crianças para a
convivência segura no trânsito e contribuir para a construção
da cidadania, o Instituto Renault trouxe para o Brasil o
programa “O Trânsito e Eu”, elaborado pelo Grupo Renault e
que, em 19 anos, já beneficiou mais de 15 milhões de crianças
e jovens em 35 países.

INÍCIO

No Brasil desde 2012, o programa está voltado a crianças
de 7 a 11 anos. Adaptado à realidade local e tendo em vista
a legislação brasileira, o programa aborda leis do trânsito e
condutas responsáveis, a convivência segura e harmônica entre
os diversos usuários através do respeito ao outro, à diversidade
e ao meio ambiente. Contribui ainda para a segurança dos
pequenos nos percursos que realizam como pedestres ou
pequenos ciclistas, uma vez que passam a compreender a
sinalização e a respeitá-la.

Recursos digitais e conteúdos
educacionais
O material pedagógico disponibilizado pelo programa inclui
cartilhas, avaliações e cartaz para utilização em sala de aula,
além de jogos e aplicativos digitais: serious game on-line (http://
seguranca-mobilidade-para-todos.com), Cartilha Digital O Trânsito
E Eu (disponível no iBooks), Aplicativo O Trânsito E Eu e o game
Realidade Virtual (disponíveis na App Store e Google Play).

Minicidade: educação e
cidadania na prática
(103-2, 103-3, 203-1)

Uma experiência prática sobre Cidadania, Segurança no
Trânsito, Mobilidade Urbana, Sustentabilidade e Respeito
às Diferenças. Aqui as crianças terão a oportunidade de
praticar o que foi aprendido na sala de aula, obedecendo
à sinalização, aprendendo a conviver com respeito,
vivenciando a inclusão e a diversidade. Elas se revezam
nos diversos papéis dos usuários do trânsito: motorista,
pedestre, deficiente motor ou visual, idoso, ciclista.
Atualmente o programa “O Trânsito e Eu” está presente
em 8 municípios brasileiros, (São José dos Pinhais-PR,
Curitiba-PR, Maringá-PR, Arapongas-PR, Pelotas-RS,
São Paulo-SP, S. Bernardo do Campo-SP e S. Bárbara
d’Oeste-SP). 201.630 crianças já foram beneficiadas
desde 2013, ano de início do programa.
http://institutorenault.com.br
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2019

PRÊMIO COMPLIANCE
BRASIL 2019
1º LUGAR NA CATEGORIA MEIO AMBIENTE

11

SISTEMA DUE DILIGENCE
MONITORAMENTO DE
FORNECEDORES
AMPLIADO PARA CLIENTES
EMPRESARIAIS E CONCESSIONÁRIAS

INTEGRADO AO
GRUPO RENAULT

INÍCIO

NOVO CANAL
DE OUVIDORIA

LANÇAMENTO
DA POLÍTICA
DE NÃO
ASSÉDIO
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Ética, compliance
e direitos humanos
(102-16, 102-17)

Compromisso
Esta é a palavra-chave para o sucesso de uma organização. O
compromisso entre o Grupo Renault e seus colaboradores consiste
em um processo de adesão coletiva, estabelecido com base na
confiança e no cumprimento das normas estabelecidas em nosso
Código de Ética que pautam uma conduta ética, transparente e
responsável em todas as atividades.
A Renault do Brasil adota os padrões de conduta estabelecidos
pelo Grupo Renault em seu dispositivo de ética e compliance, que
compreende o Código de Ética, o Guia de Prevenção da Corrupção
e do Tráfico de Influência, os códigos de deontologia específicos
às áreas da empresa em que há uma exigência ética acentuada, o
canal de ouvidoria e o conjunto de procedimentos de aplicação dos
princípios de ética e compliance.

INÍCIO

PROMOVER A
CIDADANIA NUM
CONTEXTO GLOBAL

Este dispositivo, que apresenta as regras de conduta técnica,
jurídica e moral da empresa e orienta de forma explícita o que
fazer e o que não fazer, norteia-se pelas diretrizes abaixo.

»
»

Promover os valores éticos dentro da empresa, contribuindo
para o seu desempenho sustentável.
Prevenir e identificar violações da ética e da integridade.

PROTEGER OS
ACIONISTAS

»

Assegurar a adequação das medidas e ferramentas adotadas
aos desafios e atividades do Grupo Renault.

»
»
»

Proteger os colaboradores, clientes e acionistas.

»

Estruturar a abordagem de conformidade do Grupo, ou seja,
todos os processos que visam controlar a aplicação das
regras éticas e legais do Grupo.

»

Promover a cidadania num ambiente global por meio de
relações leais e igualitárias com os parceiros econômicos.

»

Estimular o respeito de critérios éticos compartilhados em
toda a cadeia (inclusive direitos sociais fundamentais).

PROTEGER OS
COLABORADORES

ÉTICA
RENAULT
PROTEGER O
PATRIMÔNIO

PROTEGER OS
CLIENTES

Proteger a imagem e o patrimônio da empresa.
Promover a cidadania em todos os países onde o Grupo está
presente.
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Fazendo o certo juntos
(102-16, 103-2, 103-3, 205-2)

Para a Renault do Brasil, “ser e estar em compliance” é conhecer a ética, os valores
e as normas do Grupo Renault, seguindo os procedimentos de forma mandatória e
agindo com integridade em todas as atividades.
Todos os novos colaboradores da empresa recebem o treinamento de ética e
compliance. Os códigos específicos são divulgados à totalidade dos colaboradores
das respectivas áreas e a integração de novos colaboradores passou a contemplar o
conhecimento do Código de Ética.

Prêmio Compliance Brasil
Sustentabilidade
Em sua 4ª edição, o Prêmio Compliance Brasil
Sustentabilidade, conferiu à Renault o primeiro lugar
na Categoria Meio Ambiente. A premiação, conferida
pela Verde Ghaia às empresas com melhor índice
de cumprimento à legislação ambiental, analisou
o desempenho de 2.300 indústrias brasileiras de
grande porte em todos os segmentos.

O Código de Ética e o Guia de Prevenção da Corrupção e do Tráfico de Influência
podem ser consultados on-line em português por todos os stakeholders da Renault
do Brasil. Acesse: Compliance Renault do Brasil.
A Renault do Brasil compartilha suas boas práticas com as demais montadoras locais
na Comissão Permanente de Compliance da Anfavea, que se reúne mensalmente.

Canal de denúncias
(102-17)

Caminho Certo

INÍCIO

Disseminar a cultura de compliance em toda a cadeia é um compromisso da alta
direção da empresa e as iniciativas implementadas no Brasil tornaram-se referência
para as demais empresas do Grupo. A comunicação enfatiza sempre o caráter
essencial do compliance para a competitividade e sustentabilidade da empresa em
detrimento da visão de obstáculo no exercício das atividades, muitas vezes presente.
Uma campanha de comunicação voltada aos colaboradores em 2019 contribuiu
para a disseminação do dispositivo de ética e compliance disponibilizado pela
Renault, inclusive o novo canal de ouvidoria. A campanha convida os colaboradores
a tomarem o caminho certo em todas as situações, ressaltando a necessidade de
evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade, combatendo a fraude e a
corrupção e promovendo a integridade.

A partir de 2019 o Grupo Renault unificou os canais de denúncias de todos os países onde a marca está presente.
Este novo Canal de Ouvidoria Ética foi divulgado a todos os colaboradores, profissionais terceirizados, fornecedores e
estagiários, para que possam alertar sobre eventuais irregularidades ou esclarecer dúvidas relativas a compliance por
telefone ou via website. Operado por empresa externa, o canal assegura que as denúncias sejam encaminhadas para
a Renault do Brasil de maneira anônima, confidencial e segura. Todos os contatos recebidos são encaminhados ao
Comitê de Ética e Compliance, do qual faz parte o presidente da empresa, e relatadas à matriz.

Não ao assédio
A área de Compliance da Renault do Brasil elaborou a Política de Não Assédio com o intuito de dar uma definição
clara ao conceito de assédio de qualquer tipo e esclarecer aos colaboradores quais comportamentos são
considerados assédio. A comunicação da política aos colaboradores se deu por duas vias: talk show destinado a
todos os gestores e vídeos de conscientização divulgados a todos os colaboradores. Após a ação, as denúncias
recebidas pelo canal passaram a ter mais fundamento.
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A Renault do Brasil aplica a política de compra responsável do
Grupo Renault em suas relações com os fornecedores. Ciente da
responsabilidade partilhada com todos os integrantes de sua cadeia
de valor, o Grupo integrou exigências sociais e ambientais aos padrões
éticos comunicados a seus fornecedores em todo o mundo. A avaliação
de fornecedores como “compra responsável” é, portanto, incluída nos
critérios de seleção de fornecedores da mesma maneira que a avaliação
das práticas de Responsabilidade Social (RSE) faz parte dos critérios
de seleção tanto quanto a qualidade, saúde financeira, estratégia e
capacidades industriais e logísticas. Tais critérios são formalmente
comunicados aos fornecedores por meio de diversos documentos, a
exemplo de:

»

Renault-Nissan Purchasing Way – guia que detalha o processo de
seleção e destaca os valores essenciais para a Aliança RenaultNissan: respeito mútuo, transparência, confiança.

»

Renault-Nissan CSR Purchasing Guidelines – sintetiza as demandas
da empresa aos fornecedores em matéria de segurança e qualidade,
direitos humanos, relações trabalhistas, proteção ao meio ambiente,
conformidade e confidencialidade. Reformulado e divulgado em
2016 a todos os fornecedores de peças, que devem por sua vez
desdobrá-lo junto a seus próprios fornecedores.

Atualmente, todos os fornecedores da Renault do Brasil estão sujeitos ao
monitoramento de critérios sociais, ambientais, práticas trabalhistas e de
direitos humanos, por meio do sistema de due diligence, implementado
pela área de Compliance da empresa e 100% dos novos fornecedores
em 2019 foram monitorados.
A área de Compliance participa dos fóruns periódicos que a empresa
realiza com os fornecedores.

Conheça seus parceiros

Controle de materiais
(102-11)

A Renault do Brasil é a primeira unidade da marca no
mundo a receber a delegação do Grupo Renault para
a realização de due diligence localmente. Em uma
ação pioneira entre as montadoras brasileiras, a empresa
desenvolveu um sistema próprio de due diligence voltado
para fornecedores, compartilhado com a Nissan do Brasil,
no âmbito da Aliança Renault-Nissan, visto que as áreas
de compras das duas empresas estão unificadas a nível
mundial. O sistema inclui critérios trabalhistas, ambientais,
de direitos humanos e de combate à corrupção, de acordo
com as diretrizes da matriz. Totalmente desenvolvido em
caráter interno, o sistema constitui uma referência e é objeto
de benchmarking mundial do Grupo Renault e de diversas
empresas no Brasil.
Fornecedores que apresentam risco de irregularidades são
objeto de análise por parte do Comitê de Fornecedores.
Submetidos a inspeção ou auditoria, conforme a decisão do
comitê, correm o risco de descadastramento caso sejam
comprovadas as irregularidades.
O programa “Conheça seus parceiros” trabalha na
ampliação do perímetro do sistema, que já contempla
os principais clientes B2B, para incluir igualmente os
concessionários da marca.

Conforme a política do grupo, a Renault do Brasil exige de
seus fornecedores de peças a aquisição de matéria-prima
de empresas certificadas pela Engenharia de Materiais da
empresa, que ainda acompanha com fornecedores locais o
desenvolvimento de novas peças, privilegiando a utilização de
materiais reciclados.
Para o controle das substâncias contidas nos veículos, a empresa
adota o IMDS (International Material Data System), uma base de
dados internacional da indústria automotiva criada a partir do
regulamento REACH (da sigla em inglês para Registro, Avaliação
e Autorização para Substâncias Químicas), que proíbe o uso de
quase 500 substâncias na fabricação de peças e veículos. Além
disso, o Grupo Renault estabelece internamente duas listas de
substâncias banidas: a norma 00-10-50 do Grupo Renault e a
norma RNES B00027, adotada pela Aliança Renault-Nissan para
os componentes dos veículos. Aplicadas aos fornecedores, elas
proíbem a utilização de mais de 1.200 substâncias perigosas e
preocupantes, descartando inclusive materiais cujo risco ainda
não foi comprovado por estudos conclusivos, ampliando a lista
do REACH. As exigências abrangem igualmente a qualidade do
ar no interior do veículo, limitando as emissões e compostos
orgânicos voláteis (COV). Um exemplo de como a empresa aplica
o princípio da precaução, voltado à preservação da saúde de
seus colaboradores e clientes.
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Política ambiental
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A Política de Meio Ambiente da Renault do Brasil é um compromisso assumido publicamente com a
sociedade e as partes interessadas (stakeholders), endossado pela mais alta hierarquia da empresa.
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Política de Meio Ambiente
da Renault do Brasil

Em coerência com a Política de Meio Ambiente do
Grupo Renault, a Renault do Brasil se compromete a:

10
11
Prevenir e reduzir de maneira contínua a pegada
ecológica e os impactos sanitários de nossas
atividades, contribuindo na competitividade do Grupo
Renault e na proteção de seus ativos materiais e
imateriais através de:

INÍCIO

Implementar um Sistema de Gestão Ambiental
certificado ISO 14001, a fim de garantir a melhoria
contínua do desempenho ambiental e assegurar
a conformidade às exigências regulamentares e
exigências voluntárias do Grupo Renault.

Sensibilizar os colaboradores quanto às questões
ambientais e comunicar sobre seu desempenho.

»

controle do consumo energético e das emissões atmosféricas;

»

utilização consciente de matérias-primas;

»

redução na origem e maximização da valorização dos resíduos;

»

prevenção da contaminação de solos e águas subterrâneas;

»

controle do consumo de água e dos efluentes lançados no
meio aquático;

»

prevenção de poluições acidentais;

»

redução de perturbações sonoras e olfativas;

»

controle do risco químico;

»

implementação de soluções otimizadas de transporte para os
funcionários.

Para atingir estes objetivos, a Renault do Brasil define seu
Programa de Gestão Ambiental e os meios associados, em
coerência com o Plano Diretor e os aspectos ambientais
significativos.
A Direção se compromete a aplicar esta política e incentiva
todas as pessoas que trabalham para ou em seu nome a
colaborar na sua implementação.

RICARDO YUJI GONDO
PRESIDENTE DA RENAULT DO BRASIL
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Produção sustentável e processos com
menores impactos

dos veículos em 25% até 2022 em comparação com 2010. Ao final de
2019 o índice de redução alcançado foi de 17,4%.

(103-2, 103-3)

Primeiro fabricante de automóveis a declarar um objetivo público e
quantificado de reduzir sua pegada de carbono, o Grupo Renault adota uma
estratégia ambiental proativa, em colaboração com as partes interessadas.
Reinventar os processos de produção e o uso do automóvel é uma
responsabilidade permanente que se apoia na inovação como resposta à
magnitude dos desafios ambientais do setor automotivo.
O Grupo está comprometido em reduzir os impactos ambientais de seus
produtos ao longo de todo o ciclo de vida e reduzir a pegada de carbono

O desempenho ambiental acarreta implicações financeiras cada vez mais
significativas e constitui um fator de competitividade para a empresa.
Figurando entre as áreas consideradas como prioritárias pelo Grupo
Renault, o consumo de energia e a gestão dos resíduos são tratadas ao
mesmo tempo como ferramentas de redução de impacto ambiental e de
redução dos custos de produção e contribuem para alcançar os objetivos
de sustentabilidade, bem como de competitividade do Grupo. No Brasil são
objeto de ações pontuais e sistemáticas que vem produzindo excelentes
resultados de eficiência energética e economia circular.

11

Gestão ambiental

Gestão de riscos ambientais

Cuidando do entorno

A Renault do Brasil prima pelo respeito rigoroso da
legislação ambiental vigente, assegurado há mais de
uma década pela certificação ambiental ISO 14001.
A nova fábrica CIA, inaugurada em março de 2018,
recebeu a certificação pela ISO 14001 em 2019.

Os riscos ambientais estão incluídos na política de
gestão de riscos da Renault do Brasil ao mesmo título
que riscos financeiros, operacionais e transversais. No
que concerne à atividade industrial, são objeto de gestão
específica, através do Sistema de Gestão Ambiental, por
uma equipe dedicada exclusivamente ao monitoramento
dos impactos ambientais da atividade fabril no Complexo
Ayrton Senna.

A equipe de Meio Ambiente da Renault do Brasil desenvolve
ações e palestras dirigidas à comunidade do entorno em São
José dos Pinhais, bem como palestras sobre Gestão Ambiental
em universidades. A iniciativa tem como objetivo contribuir
para a educação ambiental e promover a aproximação com a
população local e o setor acadêmico. Dúvidas ou reclamações
relacionadas a impactos ambientais decorrentes da produção
industrial, quando recebidas por meio de contato telefônico
ou diretamente nas portarias da fábrica, são imediatamente
encaminhadas à equipe de Meio Ambiente para tratamento,
resposta e registro para as devidas comunicações. Em 2019
a empresa não recebeu queixas ou reclamações nem sofreu
sanções ou multas referentes a impactos ambientais.

INÍCIO

Em sua 4ª edição, o Prêmio Compliance Brasil
Sustentabilidade, conferiu à Renault o primeiro
lugar na Categoria Meio Ambiente. A premiação,
conferida pela Verde Ghaia às empresas com melhor
índice de cumprimento à legislação ambiental, analisou
o desempenho de 2.300 indústrias brasileiras de grande
porte em todos os segmentos.

A Renault do Brasil recebe anualmente, por meio de
auditoria de organismo independente, a certificação
High Risk Protection, que avalia a gestão de riscos no
complexo industrial.

Anualmente, a empresa KPMG procede a auditoria
de confiabilidade de dados ambientais do
sistema REE, sistema corporativo do Grupo Renault de
acompanhamento de indicadores ambientais para o
cálculo das emissões atmosféricas do Complexo.
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2019

CIA

CERTIFICAÇÃO
ISO 14.001:2015

- 6,55%

DE RESÍDUOS POR
UNIDADE FABRICADA

ATERRO
ZERO
70.000
100% DOS RESÍDUOS RECICLADOS
OU REUTILIZADOS
MAIS DE

R$ 45
MILHÕES

TONELADAS DE RESÍDUOS
REINSERIDOS NO CICLO
PRODUTIVO
PRINCIPAIS MATERIAIS: PAPELÃO,
MADEIRA, PLÁSTICOS E METAIS

INÍCIO

DE GANHO FINANCEIRO
NA DESTINAÇÃO CORRETA
DE RESÍDUOS

R$ 5 MILHÕES 4.200
ECONOMIA COM O USO DE
MATÉRIA-PRIMA RECICLADA

TONELADAS DE MATÉRIA-PRIMA
RECICLADA INCORPORADA AOS
VEÍCULOS PRODUZIDOS NO
BRASIL EM 2019
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Acompanhando o posicionamento do Grupo Renault, parceiro
da Fundação Ellen MacArthur, a equipe de Resíduos da Renault
do Brasil adota um processo de gestão de resíduos industriais
baseado nos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e
dos conceitos de Economia Circular, alinhado com a essência do
desenvolvimento sustentável.

INÍCIO

Os principais resultados dessa prática no aspecto ambiental
contemplam:
»

Eliminação do envio para aterro industrial de cerca de 500
toneladas de resíduos por ano, passando ao coprocessamento
e reciclagem.

»

Redução na geração de resíduos por veículo produzido.

»

Redução significativa da quantidade de cargas enviadas à
destinação, reduzindo o impacto em emissões.

»

Implantação do projeto Economia Circular, que passou a
reinserir anualmente no processo produtivo cerca de 70.000
toneladas de resíduos provenientes dos processos industriais.

»

Reutilização de cerca de 125.000 embalagens por ano,
evitando a aquisição de novas unidades.

Além do desempenho ambiental, a gestão de resíduos representou
em 2019 uma economia de mais de 45 milhões de reais para a
empresa.

46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Peso total de resíduos por tipo e método de disposição

Aterro zero

Resíduos não perigosos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Percentual

Reutilização

-

122

550

1.473

1.888

1.648

2,5%

(103-2, 103-3, 306-2)

Reciclagem

49.572

43.667,6

44.505,8

56.516,1

56.667,1

61.350

93,5%

O Complexo Ayrton Senna recicla ou reutiliza 100% dos resíduos
sólidos gerados no processo de produção, com exceção dos resíduos
provenientes do centro médico, cuja destinação correta exige que
sejam incinerados. Instalado em São José dos Pinhais (PR), o complexo
industrial tornou-se, em dezembro de 2016, a primeira unidade da
Renault fora da Europa com aterro zero. O resultado constitui um
programa de gestão contínua que abrange todas as atividades do
Complexo Industrial Ayrton Senna.

Coprocessamento

-

-

181,6

1.389

2.837,9

2.583,7

3,9%

565

560,8

446,8

0

0

0

0%

50.137

44.350,4

45.684,2

59.378,1

61.393,7

65.581,7

Variação +7%

(toneladas)

Aterro sanitário
Total*

* Descarte direto pela organização ou por terceiros, ou ainda confirmado diretamente pela organização

A substituição de máquinas antigas na CMO, bem como a otimização
dos processos reduziu o volume de vazamentos de emulsão oleosa na
linha de montagem de motores, reduzindo a quantidade desse resíduo
destinada ao rerrefino.

Resíduos perigosos
(toneladas)

Reciclagem

-0,05%

CMO

10,44%

CIA

-30,59%

Média CAS

REUTILIZAÇÃO

COPROCESSAMENTO

COPROCESSAMENTO

RECICLAGEM

RECICLAGEM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Percentual

181,9

142,0

150,1

1.676,6

2.086,8

3.485,3

71%

0,7

0,5

0,5

0,4

0,45

0,5

0,01%

1.459,9

1.247,8

3.238,9

3.118,6

922,6

1.415,4

29%

34,3

30,6

28,9

49,7

49,2

39,4

1%

1.641,6

1.389,8

3.239,1

4.944,3

3.059

4.940,6

Variação +62%

Incineração (queima de massa)

* Descarte direto pela organização ou por terceiros, ou ainda confirmado diretamente pela organização

-6,01%

CVU

REUTILIZAÇÃO

Peso total de resíduos por tipo e método de disposição

Total*

CVP

2019

2018

93.5%

Rerrefino

2019

2.5%

92%

Coprocessamento

Variação
na geração
de resíduos
por unidade
produzida em
relação ao ano
anterior

3.9%

5% 3%

O aumento da produção, com maior número de dias trabalhados
em 2019 ocasionou 7% de aumento da geração total de resíduos
comparativamente ao ano anterior. Por outro lado, o Complexo
Ayrton Senna registrou uma redução de 6,55% nos resíduos gerados
por unidade produzida, como resultado da continuidade do projeto
Economia Circular. A meta anual de redução é de 2%.
Novas parcerias estabelecidas em 2019 determinaram o envio para
reciclagem de alguns resíduos antes destinados ao coprocessamento,
a exemplo dos solventes que passaram a ser utilizados na produção de
tintas para sinalização de asfalto.

INÍCIO

(306-2)

2%

1%

2018
30%

RERREFINO

-6,55%
68%

2019
29%

RERREFINO

COPROCESSAMENTO

COPROCESSAMENTO (0,01%)

RECICLAGEM

RECICLAGEM

INCINERAÇÃO
(0,01%)

INCINERAÇÃO
(0,01%)
71%
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Economia circular
(103-2, 103-3, 306-2)

Concebido e implementado pela equipe de Meio Ambiente
da Renault do Brasil, o Projeto Economia Circular
consolidou-se como uma importante ferramenta de apoio à
competitividade da empresa reduzindo ao mesmo tempo a
geração de resíduos e os custos com compra de materiais.
A economia registrada entre a redução na compra de
embalagens e componentes e a receita proveniente
da comercialização de materiais que antes eram
considerados resíduos, chegou a mais de 45 milhões
de reais em 2019. Além dos ganhos para o meio ambiente,
a implementação de um fluxo permanente de diminuição de
geração de resíduos proporcionou um ambiente de trabalho
melhor e mais seguro para os colaboradores.

INÍCIO

Gestão on-line
A principal ferramenta da área é a Plataforma Verde,
sistema eletrônico de gestão de resíduos que faz o controle
documental e de saídas de resíduos e constitui fonte de
informações para auditorias. Esta ferramenta de gestão
ambiental, mais eficiente e totalmente adaptada às condições
da empresa, foi desenvolvida pela startup Greening dentro
do departamento de gestão de resíduos no Complexo Ayrton
Senna, num processo inovador de incubação em ambiente
industrial, com a participação e o apoio da equipe da Renault
do Brasil. A Renault foi a primeira usuária da plataforma,
em seguida adotada pela Prefeitura de São Paulo e que hoje
atende mais de 3.000 empresas ou instituições em todo o
Brasil, tendo sido premiada em diversas ocasiões, inclusive
pelo World Economic Forum.
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O tamanho da reciclagem
(103-2, 103-3, 306-2)

Alguns exemplos de destinação circular dos principais resíduos gerados pelo processo industrial no Complexo Ayrton Senna em 2019:

Quantidade
(toneladas)

5

Material

Origem

Destino

6

Baterias

Logística reversa – desmontadas e reutilizadas pelo fabricante na produção de novas baterias

7

Bitucas de cigarro

8

Borra de fosfato

Peças de veículos recusados ou destruídos
Descarte nos locais apropriados dispostos
pela empresa
Processo de pintura

Reciclagem como matéria prima na produção de solventes e produtos químicos

21,79

Borra de tinta

Processo de pintura

Reciclagem como matéria prima na produção de solventes e produtos químicos

407,74

9

Caliça

Resíduo de construção civil

Reciclagem na matéria prima para preparação de asfalto

134,51

10

Copos plásticos

Reciclagem como resina para fabricação de cadeiras plásticas

Isopor

Copos de água e cafezinho
Emulsão oleosa gerada no processo de
filtragem das centrais de usinagem
Embalagens

Lâmpadas

Iluminação em geral

Madeira

Pallets e sucatas de madeira
Fabricação de veículos e
motores
Manutenção de equipamentos industriais e
sobras acumuladas
Papel de impressão e papel toalha

11

Descarte de emulsão

Metálicos em geral
Óleo lubrificante usado

Recuperação parcial de água e óleo
Reciclagem na fabricação de sancas e rodapés
Descontaminação de lâmpadas usadas com a recuperação do mercúrio líquido para reciclagem e reutilização
do produto
Reciclagem em diversos processos que utilizam madeira
Reciclagem como matéria-prima metálica para outros processos fabris

0,24

73,34
830,95
16,32
4,35
5.371
46.530,61

Rerrefino para produção de graxa e outros derivados

39,43

Reciclagem na fabricação de papel/papelão

82,35

Conjunto de embalagens
Conjuntos de embalagens e
peças recusadas
Resíduo gerado nos
restaurantes
Embalagens

Reciclagem na fabricação de papel/papelão

6.906,16

Reciclagem na fabricação de plásticos em geral

1.640,06

Alimentação animal no estado do Paraná

1.037,39

Reciclagem na matéria prima para preparação de asfalto

588,59

Reciclagem como matéria prima na produção de solventes e produtos químicos

552,45

Sucata de vidro

Processo de pintura
Peças de veículos recusados
ou destruídos

Reciclagem na fabricação de vidro

59,52

Thinner

Processo de limpeza

Reciclagem como matéria prima na produção de solventes e tintas para piso

80,86

Papel
Papelão
Plástico em geral
Resíduo orgânico
Resíduo de sílica
Solvente a base d’água

INÍCIO

Reciclagem em hidrossemeadura para revegetação de taludes

132,44

Outros Materiais
Total de materiais reinseridos no processo produtivo*

6.011,70
70.521,80

*Inclui resíduos destinados a reciclagem, reutilização, rerrefino e coprocessamento. Não inclui resíduos perigosos destinados à incineração.
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11

Concessionárias

O contrato de concessão firmado com a Renault do Brasil
prevê que as concessionárias devem respeitar e cumprir as
exigências do Código de Defesa do Consumidor e da legislação
trabalhista, fiscal e ambiental. O rigor em relação à legislação
deve estender-se inclusive aos fornecedores e parceiros.

Toda concessionária, ao integrar a rede Renault recebe o Guia
de Padronização, que inclui em suas orientações as práticas
sustentáveis recomendadas pela marca. Desde a concepção do
projeto, a construção da concessionária deve integrar as práticas de
sustentabilidade aumentando a eficiência econômica, reduzindo o
impacto ao meio ambiente e favorecendo a qualidade de vida.
As concessionárias são orientadas a assegurar a gestão adequada
dos resíduos da obra, buscar sistemas de energia que reduzam
o consumo e o desperdício, privilegiando as soluções de menor
impacto como a aplicação de sistemas de Iluminação LED e sensores
de movimento e fotocélula, adotar sistemas de reuso de água
como captação e reaproveitamento de água de chuva que reduzem o
consumo da rede pública e priorizar dispositivos que promovem
economia de consumo da água em torneiras, chuveiros e
descarga de vasos sanitários. O guia traz ainda uma lista de soluções
como o uso de claraboias, exaustor eólico, energia solar, telhas
especiais e dispositivos de controle de vazão da água e as vantagens
de sua utilização.
As orientações relativas à sustentabilidade abordam ainda a
gestão ambiental dos resíduos. A concessionária deve manter
um programa de coleta seletiva para retirada periódica dos
materiais, utilizando tambores ou lixeiras para múltiplos recicláveis.
Todo resíduo gerado na prestação de serviços deve ser
encaminhado para reciclagem após uma escolha criteriosa do
fornecedor, inclusive as peças que foram substituídas, assegurandose de que este dará o destino correto ao material recolhido. O
descarte de lixo eletrônico, que contém materiais pesados como o
chumbo, podendo contaminar os solos e alcançar os lençóis freáticos,
deve ser realizado à parte, com a correta destinação por meio de
empresas apropriadas e normatizadas. É igualmente responsabilidade
da concessionária providenciar a coleta e destinação de baterias,
pneus e óleo lubrificante contaminado, conforme as exigências do
CONAMA, providenciando a instalação da caixa separadora de óleo,
que garante a separação do óleo e resíduos sólidos da água que vai
para a rede de esgoto.
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Matéria prima
reciclada
(103-2, 103-3, 301-2)

O engajamento do Grupo Renault na utilização de
materiais reciclados é reconhecido internacionalmente
graças à metodologia de análise de criticidade de
matérias-primas desenvolvida pela empresa, uma
referência na Europa.
No Brasil, integrado ao RTA (Renault Tecnologia
Américas), o Líder Técnico Local assegura a aplicação
das determinações do Grupo Renault em matéria de
eco concepção, eco design e reciclagem, a exemplo da
norma interna que determina para todos os veículos um
percentual mínimo de 95% de materiais reaproveitáveis
e 85% recicláveis, com a finalidade de incluir, desde a
concepção, a preocupação com o ciclo de vida do produto.

Desenvolvimento local
Seis fornecedores locais de matéria-prima (plásticos) já certificados no Brasil estão aptos a desenvolver formulações a partir
de materiais reciclados. O LTL acompanha o desenvolvimento de novas peças e homologa fornecedores locais de matériaprima reciclada. A política do Grupo exige de seus fornecedores de peças a aquisição de matéria-prima somente de empresas
certificadas pela equipe da Engenharia de Materiais. O processo envolve igualmente a área de Compras e conta com a parceria do
laboratório local CCDM – Centro de Caracterização de Desenvolvimento de Materiais, o primeiro laboratório fora da França a obter
a certificação do Grupo Renault para validação de materiais poliméricos em desenvolvimento.
Além das exigências de aspecto, a certificação de matéria-prima para peças do interior do veículo inclui critérios termomecânicos
e de emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) e odores. O objetivo é assegurar a saúde e bem-estar dos clientes,
eliminando a presença de odores e voláteis nocivos. As peças são monitoradas em cada etapa do projeto, por meio de análise
química e sensorial que permite identificar a presença de substâncias cancerígenas e alergênicas banidas pelas normas do Grupo
Renault.
Em 2019, dois novos materiais reciclados foram certificados no Brasil, ambos compostos de polipropileno. Graças aos materiais
reciclados desenvolvidos localmente e adicionados ao Painel de Materiais Renault junto à matriz do Grupo, uma maior quantidade
de peças dos projetos em desenvolvimento já utilizam reciclados, contribuindo para o objetivo local de obter um incremento de
30% de matéria-prima reciclada até 2022, em comparação a 2016. Assim, os próximos veículos produzidos pela Renault do Brasil
terão parcela significativa de materiais reciclados locais.
Além do impacto na redução do uso de recursos naturais no ciclo de vida, a utilização de materiais reciclados já assegurou uma
economia de mais de R$ 5 milhões somando-se os veículos em série e os projetos futuros da Renault do Brasil.

Impacto no ciclo de vida do produto

INÍCIO

Para cada nova versão de veículo lançada, o Grupo Renault determina o aumento em 20% do volume de plásticos reciclados
no veículo. De acordo com o plano Drive the Future, até 2022 o volume de matéria-prima reciclada incorporada aos veículos
fabricados pela marca deve atingir 63.000 toneladas.
Em 2019, 4.200 toneladas de matéria-prima reciclada foram incorporadas aos veículos produzidos pela Renault do
Brasil, posicionando a Região Américas como referência entre as unidades do Grupo. Conforme a metodologia de cálculo
empregada pela Renault para medir as emissões relacionadas ao ciclo de vida do produto, cada kg de matéria-prima reciclada
adicionado ao veículo gera uma redução de 1,2kg de CO2.
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Volume de plásticos reciclados

3

Peso (kg / percentual)

4

(301-2)

2016

2017

2018

2019

Sandero/Stepway

13,9 / 11,5%

14,6 / 12,3%

16,3 / 13,6%

17,76 / 14,8%

5

Logan

12,1 / 10,1%

12,1 / 10,1%

15,3 / 12,7%

17,43 / 14,5%

6

Duster

17,8 / 12,7%

17,8 / 12,7%

17,8 / 12,7%

23,6 / 16,9%

7

Oroch

17,8 / 12,7%

17,8 / 12,7%

17,8 / 12,7%

13,9 / 9,9%

8

Captur

-

7,4 / 5,3%

10,3 / 7,4%

11,06 / 7,9%

9

Kwid

-

5 / 7,1%

8,1 / 11,6%

8,97 / 12,8%

10
11

Em 2019, uma nova subcomissão foi criada na Anfavea para tratar das
questões relativas aos materiais. A discussões abrangem temas como impacto
ambiental, matéria-prima reciclada e substâncias nocivas. O objetivo do
grupo, do qual a Renault é integrante, é acompanhar e discutir com o governo
para assegurar a convergência das novas legislações que serão adotadas no
Brasil com as normas internacionais vigentes. Um dos temas em discussão
atualmente diz respeito à implantação de legislação que determina o ciclo de
vida do automóvel visando dotar o país de uma infraestrutura de gestão do
final de vida e da reciclagem de materiais dos veículos.

Redução de CO2 graças à utilização de reciclados*
CO2 reduzidos

(kg/veículo produzido)

MPR

(ton/ano)

(kg/veículo
produzido)

Captur

11,06

428

-13,3

-514

Master

14,97

152

-18

-182

Master

5,72

26

-6,9

-31

Kwid

8,97

1.080

-10,8

-1.296

Duster

23,64

594

-28,4

-713

Oroch

13,93

490

-16,7

-588

Logan

17,43

920

-21

-1.104

Sandero/Stepway

17,76

512

-21

-614

4.202

Toneladas CO2

5.042

Veículo

INÍCIO

Avanços positivos na Indústria Brasileira

Total Toneladas de MPR

MPR

CO2 reduzidos
(ton/ano)

* O cálculo de CO2 reduzido segue a metodologia de cálculo empregada pela Renault para medir as emissões relacionadas ao ciclo de vida do
produto, cada kg de matéria-prima reciclada adicionado ao veículo gera uma redução de 1,2kg de CO2
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2019

REFERÊNCIA PARA O GRUPO RENAULT EM
CONSUMO ENERGÉTICO POR VEÍCULO PRODUZIDO
CONSUMO DE GÁS NATURAL POR VEÍCULO PRODUZIDO

- 7,2%

CURITIBA VEÍCULOS
DE PASSEIO (CVP)

- 13,9%

CURITIBA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS (CVU)

ENERGIA ECONOMIZADA

8.4000 GJ

INÍCIO

59%

IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE
PRODUÇÃO DE
ENERGIA A PARTIR
DA BIOMASSA

DA MATRIZ ENERGÉTICA
DE ORIGEM RENOVÁVEL
2 PONTOS PERCENTUAIS A MAIS
QUE O ANO ANTERIOR
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Consumo de energia

A Renault utiliza gás natural para os processos de produção que
necessitam de aquecimento (ar e água) na pintura, manter o
alumínio aquecido na CIA, bem como nos sistemas de calefação
das fábricas e áreas administrativas.

(103-2, 103-3, 302-1, 302-4)

O constante monitoramento do consumo de energia no complexo
Ayrton Senna, além de integrar os indicadores do Sistema de
Gestão Ambiental, constitui tema prioritário para a Renault do
Brasil, tanto no que concerne o impacto ambiental como dos
custos operacionais de produção. Alvo contínuo de iniciativas
oriundas do Comitê de Eficiência Energética, a redução do
consumo de energia envolve colaboradores das diversas áreas na
busca de melhores resultados, a exemplo do projeto que altera a
velocidade dos inversores de frequência, reduzindo o consumo.

Biomassa como fonte de energia

INÍCIO

O impacto já pôde ser mensurado nos índices de redução
de consumo de gás natural, de 0,9%, e no aumento da
participação de energias renováveis na matriz energética
da empresa, que passou de 57% para 59%. A previsão
é ampliar esse impacto em 2020 quando o projeto estará
integralmente implantado.

2019

59% Renovável (hidrelétrica | biomassa)
41% Não renovável (gás natural)

A principal iniciativa em 2019 foi a introdução do processo
de geração de energia a partir da queima de biomassa em
substituição ao gás natural no aquecimento de água. Além de
migrar de uma fonte de energia não renovável para uma fonte
renovável, o novo processo reutilizou sobras de madeira originadas
da atividade industrial eliminando o transporte para outras
destinações.
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Consumo de energia por veículo produzido
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Desempenho

4

(103-2, 103-3, 302-1, 302-4)

5

Em 2019 a Renault do Brasil tornou-se referência para o Grupo
Renault em consumo energético por veículo produzido.
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A transformação digital e a introdução de novas tecnologias relativas
ao conceito de indústria 4.0, a exemplo do aumento da automatização
na linha de carroceria, ocasionaram 7,8% de variação no consumo
total de energia elétrica. Este impacto se fez mais forte na CVP, que
registrou aumento de 6,7% no consumo de energia elétrica por
veículo produzido em relação ao ano anterior.
O aumento de produção da CIA para alcançar a cadência normal
após a inauguração reflete significativamente nos índices de consumo
da unidade, contribuindo igualmente para o aumento geral do consumo
de eletricidade que não pode ser comparado com o resultado do ano
anterior, em que a unidade estava em cadência inicial de produção.
Todavia, o consumo de gás, utilizado sobretudo para o aquecimento da
fábrica, que não se vincula diretamente à fabricação, registra a baixa de
41,6% no índice de consumo por unidade produzida na cadência
regular de produção.

INÍCIO

Já na CMO, o aumento de 55,6% no consumo de gás natural se
justifica pela abertura do segundo turno de produção para duas linhas
que operavam em apenas um turno, aumentando a necessidade de
aquecimento da fábrica. Comparativamente ao ano precedente, 2019
registrou mais dias de frio, que exigiram com maior frequência a ativação
do sistema de aquecimento nas instalações do CAS.
Com menor produção de veículos em 2019, o desempenho da CVU
reflete um impacto no consumo fixo de energia decorrente da preparação
da linha para a entrada em produção da pick-up Oroch que passou a ser
produzida na unidade no início de 2020. A unidade registrou aumento
de 1% no consumo de energia por veículo produzido, porém uma
redução de 13,9% em relação ao gás natural.
Ainda assim, as iniciativas de redução de consumo ao longo do ano
proporcionaram economia de 8.400 GJ.

(302-1)

Energia Elétrica*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

CVP (kWh/veículo)

281,1

302,6

296,6

284,5

263,6

281,3

+6,7%

CVU (kWh/veículo)

744,3

718

757,7

988,4

809,3

817,6

+1%

CMO (kWh/motor)

123,5

142,5

159,6

122,5

123

135,2

+9.9%

-

-

-

-

1,3

33,7

+2.553%

CIA (kWh/peça)

*O consumo de energia elétrica relativo às atividades de suporte está incluído neste indicador obedecendo ao
seguinte rateio: 65% CVP, 10% CVU e 25% CMO.

(302-1)

Gás Natural

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

CVP (m³/veículo)

10,2

10

9,8

9,6

8,2

7,65

-7,2%

CVU (m³/veículo)

23,3

21,1

22,4

22,9

18,5

15,96

-13,9%

CMO (m³/motor)

0,1

0,2

0,2

0,14

0,09

0,14

+55,6%

-

-

-

-

2

1,15

-41,6%

CIA (m³/peça)

Consumo total de energia
Consumo total de
energia* (GJ)
Fontes não renováveis
(gás natural)
Fontes renováveis
(energia elétrica)
Consumo total

(302-1)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

376.317

285.585

319.863

364.932

383.011

379.667

-0,9%

441.934

386.308

430.516

476.966

514.432

551.742

+7,3%

818.251

671.893

750.379

841.798

897.444

931.409

+3,8%

Energia economizada como resultado
de iniciativas de eficiência energética e conservação
Redução do consumo
energia* (GJ)
Fontes não renováveis
(gás natural)

(302-4)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação

26.983

60.200

71.490

33.105

42.000

8.400

-80%

*O cálculo dos indicadores considera todo o consumo de energia elétrica e gás natural do complexo Ayrton Senna,
excluindo-se os consumos de terceiros e projetos independentes cujas atividades estão localizadas dentro do complexo industrial.
Fonte dos fatores de conversão (1 MWh = 3,6 GJ): https://www.converter-unidades.info
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7. Gestão
da água
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2019

- 6%

DE CONSUMO
TOTAL DE ÁGUA

10
11

CONSUMO DE ÁGUA POR UNIDADE PRODUZIDA

- 6%

CURITIBA VEÍCULOS
DE PASSEIO (CVP)

- 3%

CURITIBA
MOTORES (CMO)

INÍCIO

CURITIBA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS (CVU)

- 10%
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Gestão da água

A performance de cada fábrica contribuiu para um bom desempenho geral do Complexo Ayrton Senna, que registrou
o índice de redução de 6% no consumo de água por unidade fabricada, mesmo índice de redução obtido no
consumo total.
O alto índice apresentado pela CIA corresponde ao alcance da cadência normal de produção, no entanto, o consumo
da unidade é irrelevante no desempenho geral do CAS.

7
8
9

(303-1)

10
11

Consumo de água

Total de água retirada
por fonte em m3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

Concessionária/empresa
de abastecimento

425.031

341.770

359.833

458.110

495.128

465.108

-6%

Consumo de água por
unidade produzida

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

CVP (m³/veículo)

1,2

1,3

1,2

1,3

1,2

1,13

-6%

CVU (m³/veículo)

4,2

4,6

4,6

4,9

4,3

4,17

-3%

CMO (m³/motor)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,18

-10%

-

-

-

-

0,03

0,01

-67%

(103-2, 103-3, 303-1)

INÍCIO

A preservação dos recursos hídricos é essencial tanto para garantir
a durabilidade do suprimento como para reduzir os impactos sobre
os ecossistemas. Ciente do papel da indústria nesse cenário, a
Renault do Brasil monitora e reporta anualmente à matriz os
indicadores de consumo e descarte de água, assegurando o
uso responsável do recurso e a inclusão desses indicadores na
análise do ciclo de vida dos produtos.
Com a implantação de uma nova linha de montagem de motores,
a CMO recebeu importantes investimentos na modernização de
equipamentos, resultando em processos produtivos mais eficientes,
com menos vazamentos e menor consumo de água, que se traduziram
no índice de 10% de redução no consumo de água por motor
fabricado.
Já na CVP, a instalação do sistema de reutilização da água das duchas
de estanqueidade da linha de montagem foi o principal fator na
redução do consumo por veículo em 6%.

CIA (m³/peça)

Em 2019, a contralavagem do tanque de carvão ativado para descloração da água, que antes era feita a cada 1.500 m3 de
água, passou a ser realizada a cada 2.500 m3. Análises periódicas e acompanhamento contínuo do sistema permitiram a
alteração do processo sem prejuízo da qualidade da água. Essa operação tem impacto na redução do consumo de carvão
ativado, recurso não renovável, e do tempo despendido no processo.

57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prevenção

Descarte de água / efluentes

(102-11)

(103-2, 103-3, 306-1, 306-3)

O Grupo Renault monitora ativa e continuamente os desenvolvimentos científicos e
técnicos relacionados às questões de saúde e meio ambiente, a fim de identificar o
quanto antes as soluções disponíveis para reduzir os possíveis impactos decorrentes
das atividades do Grupo, por meio de análise de publicações da comunidade científica,
órgãos oficiais e organizações não-governamentais.

O Complexo Industrial Ayrton Senna conta com uma Estação de Tratamento de Efluentes
Industriais (ETDI) onde é feito o pré-tratamento físico-químico para remoção de eventual
contaminação e substâncias nocivas do volume de água a ser encaminhado às elevatórias da
Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) para o tratamento final apropriado. O processo
assegura a qualidade do efluente dentro de parâmetros específicos exigidos pela Sanepar.

A Renault do Brasil aplica localmente o princípio de precaução ao proceder a estudos
e verificações nos processos passíveis de risco ambiental, ainda que não comprovado
ou sem determinações regulatórias. Por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
os riscos ambientais são previamente mapeados e mitigados.

Já o escoamento da água de chuva, passa obrigatoriamente pelas bacias de contenção
instaladas no Complexo, e o volume só é liberado para a rede fluvial após análise e
exclusão de qualquer possibilidade de contaminação. Caso se verifique contaminação,
o efluente é destinado à ETDI. Os parâmetros de qualidade para descarte na rede fluvial são
determinados pelos organismos públicos de controle ambiental. O monitoramento contínuo
da água das bacias permite detectar rapidamente a existência de pequenos vazamentos. Em
situações emergenciais, as bacias podem ainda ser destinadas à contenção de vazamentos.

O Programa de Monitoramento do Complexo Ayrton Senna, protocolado junto ao órgão
ambiental do Paraná, mantém por meio de laboratórios externos o monitoramento
contínuo de:

Riscos de vazamento são permanentemente monitorados por meio do sistema de rastreamento
dos pontos de vazamento a partir do controle de consumo por área.
Não foram registrados vazamentos significativos de produto em solo ou corpo hídrico durante o
ano de 2019.

(306-1)

Volume total de
descartes de água (m³)

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

INÍCIO

Destinação

»

águas subterrâneas;

»

águas pluviais;

»

águas montantes e jusantes dos rios Pequeno e Itaqui, vizinhos às fábricas;

»

água potável fornecida pela rede;

»

efluentes;

»

ruídos limítrofes;

»

emissões atmosféricas.

Integram ainda o SGA:

Sanepar (planejado)

262.858

276.143

313.448

381.328

328.460

-14%

Rede fluvial
(não planejado)*

321.355

230.960

131.035

181.785

95.530

-46%

*Refere-se às bacias de contenção para água de chuva. Os descartes de água da chuva
ocorrem de acordo com a pluviometria da região, o que impossibilita o planejamento prévio.

»

Sistema de gestão de produtos químicos, conforme a Norma NGO 10-050 que
estabelece mais de 1.200 substâncias de uso proibido pela Renault em seus
processos produtivos, ainda que algumas autorizadas no Brasil para uso industrial,
tais como o chumbo e o formaldeído.

»

Cartografia de vulnerabilidade de solos, que identifica áreas e prioridades para
adequação ou instalação de impermeabilizações de contenção.
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8. Emissões
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SELO CONPET 2019
SANDERO 1.0
LOGAN 1.0
KWID 1.0

10
11

PROCESSO PRODUTIVO:

2%

MENOS EMISSÕES EM
RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR E

INÍCIO

6%
MENOS EMISSÕES POR
VEÍCULO PRODUZIDO
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Um desafio mundial
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Emissões

(103-2, 103-3, 302-5, 305-1, 305-2)

A redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE),
reconhecidamente relacionada com as mudanças climáticas,
representa um dos principais desafios globais e afeta diretamente a
indústria automotiva.
Primeiro fabricante de veículos a assumir publicamente um
compromisso com a redução de sua pegada de carbono, o Grupo
Renault estabeleceu no plano estratégico Drive the Future o
compromisso de redução de 25% das emissões no ciclo
de vida dos veículos até 2022, em relação a 2010. Ao final

de 2019, o índice registrado aponta redução de 17,4%, passando
de 37,51 (2010) a 30,99 toneladas de CO2 equivalentes por veículo
comercializado.
A estratégia adotada pelo Grupo privilegia a massificação do veículo
elétrico a fim de contribuir para a melhoria da qualidade do ar nas
zonas urbanas, reduzindo o impacto do parque de veículos circulantes,
graças à sua característica de Zero Emissão de gases na fase de
utilização do produto. Nos veículos a combustão, essa fase representa
cerca de 81% das emissões do ciclo de vida do produto.

INÍCIO

11
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Eficiência
(103-2,103-3)

Veículo

Acompanhando a estratégia do Grupo Renault, que figura
entre os líderes da indústria automobilística em matéria de
redução de emissões de CO2 dos veículos a combustão, os
modelos produzidos no Brasil obedecem a todas as obrigações
regulamentares do país, estabelecidas pelo IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Kwid

A Renault do Brasil integra os objetivos de redução da pegada
de carbono do Grupo Renault, contribuindo também através da
redução das emissões de CO2 dos veículos comercializados no
Brasil. Em 2019, mantiveram-se estáveis os níveis de 2018,
respeitando os limites de Eficiência Energética do programa
INOVAR AUTO. Os motores produzidos no Brasil tiveram seu
índice de emissão de GEE reduzido durante o programa e
novas reduções estão previstas para 2020 e 2021, quando se
inicia um novo ciclo de redução de consumo de combustível, o
Programa ROTA 2030.

Logan

A equipe de engenharia da Renault do Brasil mantém ações
contínuas buscando um melhor desempenho dos motores a
combustão, tais como:

INÍCIO

Índices de redução de emissões de CO2 para os motores produzidos no Brasil:

Sandero

Sandero
Stepway
Captur

Duster

Oroch

Motor

Caixa de Câmbio

1.0*
1.0
1.6
1.6
1.6
2.0
1.0
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6*
1.6*
2.0*
1.6
1.6*
2.0
2.0
2.0
1.6
2.0
2.0*

manual
manual
manual
robotizado
manual (GTline)
manual (RS)
manual
manual
robotizado
manual
robotizado
manual
automático
automático
manual
automático
manual 4x2
manual 4x4
automático
manual
manual 4x2
automático

2016
100
117
125
117
148
116
117
125
123
125
135
139
141
153
133
137
-

GCO2/KM
2017
2018
86
93
102
108
104
148
93
99
106
111
113
121
122
141
128
126
122
132
142
130
120
144

86
93
102
108
104
129
91
98
106
110
113
121
122
141
119
126
122
130
142
120
130
147

2019
86
93
102
108
104
129
91
98
106
110
113
121
122
141
119
126
122
130
142
120
130
147

(302-5)

Redução de emissões CO2
desde 2016*
-7%
-12,8%
-13,6%
-11,1%
-12,8%
-21,6%
-16,2%
-15,2%
-10,6%
-9,6
-11,9%
-12,2%
-7,8%
-7,2%
-9,8%
-5,1%
+2,1%

Dados PBEV 2019 (302-5)
* Para os motores lançados em 2017, este foi o ano considerado para o cálculo do índice de redução.

»

utilização de materiais mais leves e tecnologia avançada
para reduzir o peso dos veículos;

»

tecnologias que ajudam no menor consumo de combustível
como Stop&Start e alternadores de alta eficiência;

Programas brasileiros de eficiência energética

»

downsizing – redução da cilindrada sem prejuízo da
potência dos motores por meio de turbo compressores e
combustão otimizada;

Alinhada com os esforços da ANFAVEA e as políticas nacionais de inovação e eficiência energética, a Renault participa
do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores) e do PBEV (Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular).

»

redução de perdas térmicas e de atritos mecânicos.

Três versões dos modelos da marca receberam o selo CONPET 2019 (Programa Nacional de Racionalização do Uso
dos Derivados de Petróleo e Gás Natural): Sandero 1.0 12v, Logan 1.0 12V e Kwid 1.0 12V. Figuram ainda entre os
aprovados no programa, os elétricos Zoe e Twizzy.
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Controle de emissões
na produção

Emissões diretas de gases de efeito estufa por fonte

(305-1)

2019

Variação
(18/19)

20.433,3 15.453,5 17.560,9 19.920,1 20.903,9 20.716,4

-1%

2014

2015

(103-2, 103-3, 305-1, 305-2)

A Renault do Brasil calcula seus índices de emissões com
o auxílio da ferramenta REE Renault (Reporting Energie
Environnement), do Grupo Renault, baseada no memorial
de cálculo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas – IPCC, em paralelo aos parâmetros definidos
pela Resolução 16 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Anualmente, a confiabilidade de dados ambientais da Renault
do Brasil monitorados pelo sistema REE passa por auditoria
independente.
O ano de 2019 marcou o início da renovação tecnológica
do Compexo Ayrton Senna. Embora tenha havido aumento
expressivo do número de robôs na produção, as novas
aquisições apresentam maior índice de eficiência energética
evitando aumento na taxa de emissões diretas de GEE dos
processos de produção da Renault do Brasil (escopo 1),
que foi reduzida em 2%, e proporcionando uma redução de
6% no volume total de emissões da empresa por veículo
produzido, que passou de 81,4 kg em 2018 para 76,9 kg
em 2019.
O único aumento registrado decorre da inclusão dos ensaios de
veículos em rodagem externa e consequente aumento do uso
de combustíveis, equivalente a 11%, que todavia representa a
categoria com menor relevância no montante total.

(Escopo 1)

2016

2017

2018

(em toneladas de CO2 equivalentes)
Geração de eletricidade, calor ou vapor1
Outros processos de combustão

244,8

193,1

226,2

171

203, 9

226,5

+11%

Transporte de materiais, produtos, resíduos,
empregados e passageiros3

1.430

1.918,9

2.131,7

4.613

2.336

2.181

-7%

Emissões fugitivas4

1.248

2.119,7

812,1

1260,6

1.076,3

865,8

-20%

23.356,1 19.685,2 20.730,9 25.964,7 24.316,2

23.990

-2%

0,028

-

2

TOTAL
Taxa de emissão de gás metano (CH4) eqCO2/kg*

0,025

0,028

0,028

0,028

0,028

* de acordo com a alteração das diretrizes do IPCC em 2013.
1. Instalações de combustão e salas de caldeiras, considerando o total de GEE para gás natural, combustível doméstico.
2. Bancos de ensaios (motores, caixas de câmbio, veículos em pista), considendo os combustíveis: gasolina e mistura de bioetanol.
3. Veículos internos, empilhadeiras, veículos de manutenção, etc. próprios da empresa.
4. Climatizadores das áreas e processos industriais e climatizadores dos veículos da empresa.

Emissões indiretas de gases de efeito estufa por fonte

(Escopo 2)
(305-2)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variação
(18/19)

38,7

2,47

-94%

(em toneladas de CO2 equivalentes)
Geração de eletricidade, calor ou vapor

7.807,57

13.337,41

17.483,84

19.227,97

INÍCIO

* A partir de 2018, o sistema GEE utilizado pelo Grupo Renault passou a integrar a informação atestada pela COPEL de que 99,8% da eletricidade utilizada na Renault do Brasil é proveniente de fonte
renovável, impactando diretamente no resultado das emissões. Essa informação não havia sido considerada pelo sistema nos anos anteriores, inviabilizando a comparabilidade das informações.
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AS
PESSOAS
9. Saúde, segurança e ambiente de trabalho
10. Diversidade e igualdade de oportunidades
11. Desenvolvimento da comunidade local

64
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87
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9. Saúde, segurança e
ambiente de trabalho

AS
PESSOAS
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2019

NOVO ACORDO MUNDIAL
DE QUALIDADE DE VIDA
NO TRABALHO
3 FÁBRICAS
ENTRE AS
TOP 10 DE
SEGURANÇA
NO GRUPO
RENAULT

4ª CMO
6ª CVU
7ª CVP

APLICATIVO SOU RENAULT
805 MIL

13.400 INTERAÇÕES

ACESSOS

DOS COLABORADORES

RENAULT DO BRASIL
ENTRE AS 150 MELHORES
EMPRESAS PARA SE
TRABALHAR
ENTRE AS 45 MELHORES
EMPRESAS PARA
COMEÇAR A CARREIRA

2,5%

DE REDUÇÃO NO TOTAL
DE ACIDENTES

CENTRO MÉDICO ZILDA ARNS
RECERTIFICAÇÃO
ONA NÍVEL 3

NÍVEL MÁXIMO
DE EXCELÊNCIA

INÍCIO

100% DOS TRABALHADORES DA PRODUÇÃO TREINADOS
PELA SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESPAÇO DOJO, INCLUINDO
COLABORADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E TERCEIROS

64

1
2

Os 5 eixos do Acordo Mundial
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1. Diálogo contínuo entre colaboradores e representantes.

Saúde, segurança e
ambiente de trabalho

2. Gestão focada na cooperação, confiança e desenvolvimento de habilidades, em todos os níveis.
3. Políticas de inclusão, com foco no local de trabalho, compreensão e apoio a
iniciativas de responsabilidade social.
4. Metodologia ágil e maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
5. Melhoria contínua em todo o ambiente de trabalho e digitalização dos processos.

(102-2, 102-3, 403-3)

Desde 2013 o Grupo Renault é signatário do Acordo Mundial com o IndustriALL Union Group,
baseado nos princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aos quais a organização
se associa. Dentre os pontos chave do documento, destaca-se o compromisso de agir em prol
da saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, por meio da definição de uma política de
prevenção, engajando gestores, colaboradores, profissionais da saúde e segurança e representantes
dos colaboradores.
Dando continuidade a este compromisso, o Grupo Renault assinou com o IndustriALL Union Group
um novo acordo mundial em 2019, intitulado “Construindo o mundo do trabalho em conjunto
no Grupo Renault”, que destaca sua ambição de conciliar bem-estar no trabalho e desempenho
coletivo. Este acordo inovador confirma o compromisso da empresa de respeitar os direitos sociais
fundamentais e inclui a convenção adotada em 2019 pela OIT para combater violência e assédio no
local de trabalho.

INÍCIO

O acordo teve desdobramento por região, notadamente no Brasil, onde as tratativas locais
pautaram-se na garantia de melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho. A partir do
Programa Bem-estar Renault, a Renault do Brasil estabeleceu um memorando de entendimento
com os parceiros sociais para formalizar o compromisso conjunto de desenvolver práticas nos cinco
eixos do acordo e, assim, enriquecer a qualidade do diálogo social local.

“O Acordo Mundial do Grupo Renault é um ótimo exemplo a ser seguido, pois contempla
todos os trabalhadores tendo o foco na promoção da saúde, segurança, qualidade de vida e
cumprimento dos direitos trabalhistas de todos”

DANIELE MARCÃO

Representante dos Empregados da Estamparia
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O programa Bem-estar Renault
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4

SAÚDE E SEGURANÇA
(MOD E MOS)

• Salas Mãe;

5

• Planos médico e

• Centro de Preparação Física;

6

• Gympass;

7
8
9

odontológico;
• Dr. Renault;
• Campanhas de vacinação;

• Centro Médico;
• Assistência social, psicológica
e nutricional;
• Ações de Segurança no
Trabalho.

• Mama Care e Baby Care;

LAZER (MOD E MOS)
• Estrutura completa de lazer (Associação Colibri);
• Práticas e torneios esportivos (Associação Colibri);
• Festas para as famílias (Associação Colibri);
• Colônia de Férias (Associação Colibri);
• Eventos internos comemorativos.

Saúde e segurança

FACILIDADES (MOD E MOS)

10

• Cartão Alimentação;

11

• Seguro de vida;

RECONHECIMENTO

(102-2, 102-3, 403-2, 403-3)

• Copa Redução de Custos (MOD e MOS);

Empenhada em assegurar aos colaboradores as melhores condições
no exercício de suas atividades profissionais, a Renault do Brasil
investe continuamente nas medidas preventivas de proteção da saúde
e bem-estar dos colaboradores e oferece uma estrutura de cuidados
com a saúde que vai muito além das exigências regulatórias do setor
industrial.

• Fórmula RdB (MOD);

• Cartão Farmácia;

• Melhores Empresas (MOD e MOS).

• Previdência privada;
• Carro da noiva;
• Renault Mobility;

CONFORTO

• Desconto na compra de carros
Renault;

• Transporte fretado (MOD e MOS);

• Central de serviços;

• Restaurantes e cardápio variado

• CDB Banco RCI;

(MOD e MOS);

• Convênios com instituições de ensino

• Máquinas de café (MOD) +

e segmentos de consumo (Associação

desjejum (MOD);

Colibri).

• Lanches quentes de hora extra
(MOD) + Opção de lanche frio para
almoço (MOS).

PROXIMIDADE
(MOD E MOS)

INÍCIO

• App Sou Renault;
• Campanhas internas
aproximativas;
• Visita de familiares à fábrica;
• Brinquedos para os filhos;
• Cesta de Natal;
• Ações de Responsabilidade
Social.

DESENVOLVIMENTO
• Learning@Alliance (MOS);
• Escola Manufacturing (MOD);
• Fábrica do Conhecimento
(MOD);
• Vagas@Renault (MOD/MOS).

No momento da publicação deste relatório, em meio à crise
sanitária mundial, a Renault do Brasil prioriza a segurança de seus
colaboradores. A parada das atividades de produção aconteceu no
dia 23/03 e durou 41 dias com a adoção de várias medidas, como
teletrabalho, dias não trabalhados com compensação futura, férias
coletivas ou antecipação de feriados nacionais. A Renault do Brasil está
monitorando de perto a situação relacionada ao coronavírus (Covid-19),
com comitês que se reúnem diariamente para tratativa do tema,
aplicando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
autoridades do Brasil para um retorno seguro e gradual ao trabalho.

FLEXIBILIDADE
• FlexWorkplace (MOS);
• Banco de horas (MOS);
• Horário flexível (MOS);
• Calendário de feriados e compensações (MOD e MOS);
• Feriados prolongados (MOD e MOS);
• Licença-paternidade e Licença-maternidade estendida (MOD e MOS).
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Segurança:
prioridade em 2019

6

(103-2, 103-3, 403-2)

7

O Start-up da Fabricação, que reúne os colaboradores na
volta das férias coletivas para o início das atividades do ano,
apresentou a prioridade n° 1 para a Renault do Brasil: o
compromisso de cada um com a própria segurança e a dos
colegas. O tema foi abordado pelos Diretores das Fábricas
em fala aos colaboradores.

8
9
10
11

O comprometimento da alta gestão, aliado a uma equipe
dedicada de técnicos especializados em segurança do
trabalho e o investimento constante no mapeamento de
riscos e na sistematização do comportamento de segurança,
posiciona as três plantas da Renault do Brasil entre as 10
unidades fabris do Grupo Renault com os menores índices
de acidentes de trabalho. Em 2019, o número total de
acidentes foi reduzido em 2,5% comparativamente ao
ano anterior.

INÍCIO

Além da CIPA, que conta com 43 representantes das diversas
áreas da empresa, os temas de saúde e segurança integram
a pauta do Comitê RH Departamentos e do Comitê de
Direção e todas as reuniões estratégicas da empresa, sejam
as diárias ou semanais de fechamento, obrigatoriamente
começam pelo tema Segurança do Trabalho. A empresa está
representada nos comitês do Grupo Renault que reúnem
mensalmente representantes das diversas unidades no
mundo.
Todas as empresas fornecedoras que desenvolvem atividades
dentro do Complexo devem respeitar as normas de
segurança determinadas pela Renault, sob pena de sofrerem
desqualificação e terem seus contratos cancelados.

Garantir práticas seguras no dia a dia é uma responsabilidade de
cada um de nós, com respeito às regras, atenção aos riscos e aos
cuidados que devemos ter conosco e com os nossos colegas.”

GABRIEL TELLES

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engajamento de todos
A Comunicação Interna da empresa também se voltou principalmente para
a Segurança em 2019. Além das campanhas veiculadas no Jornal Renault
Express, no aplicativo Sou Renault, nas portas de acesso e nos corredores das
áreas abordando comportamentos seguros, foi elaborado um vídeo sobre os
10 Mandamentos de Segurança em que os atores escolhidos para divulgar as
informações foram os filhos dos colaboradores.
Durante a semana do Abril Verde, uma ação de conscientização chamou a atenção
dos colaboradores para a importância do respeito às regras de circulação interna
e externa na empresa, em alusão ao 4º Mandamento de Segurança: “Prevenção
dos riscos ligados à circulação de pedestres e veículos”. Já a SIPAT contou com
diversas ações de sensibilização e mobilização. Em uma das mais inusitadas, um
ator atuou como homem-sombra, imitando a atitude de pessoas que apresentavam
comportamentos contrários aos mandamentos de segurança, como andar falando
no celular, não utilizar a faixa de pedestre, subir ou descer as escadas sem usar o
corrimão, etc, evidenciando o comportamento inadequado.
Semanalmente ao longo de todo o ano, diversos temas e dicas foram veiculados
no Portal do Colaborador, visando aguçar a percepção de risco e promover a
segurança de nossos colaboradores e familiares.
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Gerenciamento de riscos
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(103-2, 103-3, 403-2)
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Em 2019 o Complexo Ayrton Senna passou pela auditoria interna HSEE (Health, Safety, Ergonomics, Environment),
que verifica a aplicação dos 10 Mandamentos da Segurança, bem como dos 74 requisitos chave a eles associados.
Acompanhada de um processo de coaching que contribui para a identificação de eixos de melhoria na prevenção de
acidentes, a auditoria foi conduzida pela equipe HSEE local, que recebeu treinamento específico do Grupo Renault.
O gerenciamento rigoroso dos riscos que constitui a base do sistema de prevenção de acidentes da empresa utiliza
um sistema próprio desenvolvido pelo Grupo Renault e aplicado em todas as suas unidades industriais. Os dados
compartilhados com a matriz são consolidados e monitorados continuamente, tornando-se objeto de análise para a
melhoria contínua das diretrizes adotadas pelo Grupo.

10
11

1. Ordem, organização e limpeza
2. Prevenção dos riscos em caso de intervenção em uma instalação

INÍCIO

Os 10 Mandamentos da
Segurança
Amplamente comunicados a todos os
colaboradores, cada um dos 10 mandamentos
da segurança está referenciado por orientações
de procedimento estabelecidas em 74 requisitos
chave, que devem ser observados por todos
os colaboradores nas Unidades de Trabalho,
assegurando sua própria segurança e de seus
colegas. Anualmente é realizada uma auditoria para
verificar a conformidade aos 74 requisitos chave.

3. Prevenção dos riscos nos meios de produção
4. Prevenção dos riscos ligados à circulação de pedestres e veículos
5. Prevenção dos riscos ligados ao armazenamento e manipulação de
ferramentas, moldes, bobinas, etc.

6. Prevenção dos riscos ligados ao uso de produtos químicos
7. Prevenção dos riscos em caso de obras/trabalho
8. EPI’s obrigatórios
9. Prevenção dos riscos ergonômicos
10. Apoio aos feridos em caso de acidente
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Os líderes de segurança
Os próprios colaboradores também atuam na identificação de melhorias em seu
ambiente de trabalho. Ao assumir esse protagonismo, tornam-se observadores de
segurança em todas as fases do processo, reforçando igualmente a atenção e o
comportamento seguro. Para essa tarefa, as unidades industriais do Complexo Ayrton
Senna contam com a figura do Líder de Segurança dentro de cada UET. Cabe ao líder,
que é substituído a cada ano, assegurar o envolvimento de toda a equipe no respeito
às normas e utilização dos EPIs, além de dedicar semanalmente 30 minutos dentro de
sua jornada de trabalho para a Observação do Posto de Trabalho, a fim de identificar,
sinalizar e registrar eventuais perigos, avaliando os riscos e tomando as medidas para
controle em conjunto com seu gestor e a equipe de Segurança do Trabalho. Todos os
problemas identificados são lançados na Lista Única de Pendências (LUP), documento
que consolida as ações a serem implementadas no ambiente fabril da empresa,
classificadas por risco e urgência.

Como Líderes de Segurança temos o dever de ajudar os nossos colegas, sempre instruindo
e auxiliando. Desse modo, ajudamos a reduzir qualquer tipo de risco. Pois a segurança
depende de todos nós!”

MAIKO KRUGER AMARAL

INÍCIO

Líder de segurança 2019 na Logística (CVP)

Placar de segurança
(103-2, 103-3, 403-2)

Em 2019, cada fábrica do Complexo Ayrton Senna recebeu a instalação de painéis
com os indicadores de segurança, para que todos os colaboradores possam conferir as
informações referentes à segurança. Os painéis informam o número de dias sem acidente,
o número de acidentes para cada mês e o medidor dos 10 Mandamentos de Segurança,
que indica os mandamentos mais respeitados durante a semana e os mais desrespeitados.

Treinando o comportamento seguro
(103-2, 103-3, 403-2)

Diversas ações de treinamento foram implementadas no sentido de responsabilizar os
colaboradores pela segurança de seu próprio posto de trabalho, dentre as quais se destacam:
»

Liderança Ativa em Segurança – voltada para lideranças, formou 171 gestores de diversas
áreas de produção;

»

DOJO – ambiente especificamente planejado conforme padrão do Grupo Renault para a
formação em todos os 10 mandamentos da segurança, com cenários que representam
visualmente os riscos na UET e os comportamentos corretos, propiciando a interação dos
participantes. 5.624 colaboradores da produção passaram pela formação em 2019,
alcançando 100% dos trabalhadores da produção, inclusive prestadores de serviço e terceiros.
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Centro médico de referência
(103-2, 103-3, 403-3)
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Único centro ambulatorial no Brasil pertencente a uma empresa a receber a certificação
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Centro Médico Zilda Arns concentra
os atendimentos relativos ao programa Bem-estar no Trabalho, além dos atendimentos
ambulatoriais quando necessário. Há cinco anos certificado pela ONA, em 2019 recebeu a
recertificação da Acreditação Nível 3 - nível máximo de avaliação da assistência prestada e
excelência dos protocolos de saúde implantados.

9

A acreditação é concedida em três níveis:

10

»

Nível 1 - se preocupa em consolidar protocolos com foco na segurança do paciente;

11

»

Nível 2 - assegura a definição e estabilidade dos processos e condutas no atendimento;

»

Nível 3 - define e implanta processos com indicadores que comprovem a eficiência dos
níveis anteriores.

INÍCIO

O centro médico abriga salas de atendimento, recuperação, emergência e acolhimento
a lactantes numa estrutura de 800m² com funcionamento ininterrupto e conta com duas
unidades de UTI móvel para atendimento de urgência no complexo e áreas de acesso.
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Saúde e bem-estar
(103-2, 103-3, 403-3)
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Ergonomia

Cuidando da saúde

7

A adequação ergonômica dos postos de trabalho é igualmente objeto de
investimentos constantes, todos os postos de trabalho passam por avalição
ergonômica, assim como as mudanças no processo produtivo.

No âmbito da saúde do colaborador, o programa Bem-estar Renault,
que pautou a condução local do novo Acordo Mundial do Grupo Renault,
reúne iniciativas da empresa voltadas à promoção da saúde no ambiente
de trabalho com suporte de nutricionista (reeducação alimentar),
psicólogo (prevenção e combate a dependências, saúde mental) e outros
profissionais de saúde. Todos os atendimentos são realizados na própria
empresa, no Centro Médico Zilda Arns.

8
9
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11

Em 2019, diversas melhorias sugeridas pelos colaboradores foram realizadas
nos postos de trabalho. O índice de postos de trabalho ergonomicamente
adequados no Complexo Ayrton Senna atualmente é de 80%.
O início de cada turno de trabalho nas fábricas é marcado pela ginástica
laboral preventiva.

INÍCIO

No Centro de Preparação Física (CPF), os novos colaboradores que irão
atuar nas linhas de produção frequentam por 20 dias o programa de reforço
muscular conduzido por professores de educação física e fisioterapeutas.
O CPF oferece também programas de reabilitação e fisioterapia dentro do
horário de trabalho aos colaboradores que necessitam dessas terapias e
abrange todos os colaboradores do Complexo Ayrton Senna.

»

Pró-Saúde – voltado a doenças crônicas ou seus indícios

»

Renault com Vida – prevenção e combate de dependências

»

Conservação Auditiva – monitoramento através de exames
rotineiros para preservação da audição

»

Apoio às gestantes e recém-nascidos – programas
Mama e Baby Care

»

Microfilmagem bucal

»

Campanhas preventivas, informativas e de vacinação

Em 2019 foram disponibilizadas vacinas contra gripe, febre
amarela e tétano e realizadas as campanhas Outubro Rosa e
Novembro Azul, quando o Centro Médico disponibiliza requisições
de exames preventivos, eliminando a necessidade de uma consulta
médica para tal procedimento. Os colaboradores contaram ainda
com as campanhas Setembro Amarelo – Palestra e Informativo
para Promoção da Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio – e
Dezembro Vermelho de combate à AIDS, com incentivo ao exame
pela disponibilização do pedido médico, além da distribuição de
preservativos no centro médico.
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Benefícios exclusivos para mães

Incentivos para cuidar da saúde

(102-2, 102-3, 403-3)

O Clube de Saúde incentiva o autocuidado e o
acompanhamento preventivo da saúde. Ações preventivas
previstas no programa, como exames periódicos de controle,
microfilmagem bucal e outras realizadas pelo colaborador e
seus familiares são recompensadas com pontuação. Os pontos
acumulados são revertidos em descontos na coparticipação do
plano de saúde e outros brindes.

9

Visando proporcionar melhores condições de trabalho às mães –
colaboradoras ou esposas de colaborador – a empresa mantém
os seguintes programas:

10

»

11

Mama Care - acompanhamento mensal do pré-natal
realizado por uma enfermeira do Programa Dr. Renault,
por meio de contato telefônico e uma visita nesse período,
oferece orientações e cuidados relativos ao pré-natal e
prevenção do parto prematuro.
Baby Care - monitoramento telefônico e visita domiciliar
após alta hospitalar, oferece orientações sobre o aleitamento
materno, primeiros socorros, banho e cuidados, além do Kit
Bebê com vários produtos voltados para o cuidado e conforto
do bebê.

»

Licença Maternidade estendida de seis meses para as
colaboradoras, possibilitando mais tempo de presença da
mãe ao lado do bebê.

»

Sala de Aleitamento apropriada ao acolhimento da mãe
colaboradora, onde receberá cuidados para esgotamento e
armazenamento do leite materno até o término de seu turno.

»

Auxílio Creche.

INÍCIO

»

Os exames periódicos dos colaboradores foram substituídos
por mini check-ups, que auxiliam no mapeamento de grupos
de risco e na prevenção de males ocupacionais e incluem uma
microfilmagem da cavidade bucal para prevenir doenças por
meio de mapeamento dessa região.
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Indicadores de Saúde e Segurança

3
4

O número total de acidentes foi reduzido em 2,5% comparativamente ao ano anterior. A
ocorrência de um acidente a mais com afastamento não teve impacto na taxa devido ao aumento
no número de colaboradores e consequentemente da HHT (Horas Homem Trabalhadas).
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2014

Colaboradores*

8

Homens

Mulheres

2015
Total

Homens

Mulheres

2016
Total

Homens

2017

2018

2019

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Número de acidentes

9

Com afastamento

10
11

7

1

8

7

0

7

6

0

6

6

0

6

4

0

4

5

0

5

Taxa com afastamento

0,6

0,9

1,5

0,7

0

0,7

0,6

0

0,6

0,5

0

0,5

0,3

0

0,3

0,3

0,0

0,3

Sem afastamento

144

8

152

121

5

126

134

10

144

106

11

117

76

2

78

69

6

75

Taxa sem afastamento

12,5

6,9

19,4

11,8

5,2

16,9

12,9

6,4

19,3

9,4

6,5

15,9

6,3

1,2

7,5

4,6

2,9

4,4

Total

151

9

160

128

5

133

140

10

150

112

11

123

80

2

82

74

6

80

Taxa de lesões
Com afastamento

14

1

15

11

0

11

11

0

11

32

2

34

5

0

5

7

0

7

Taxa com afastamento

1,2

0,9

2,1

1,1

0

1,1

1,1

0

1,1

2,8

1,2

4

0,4

0

0,4

0,5

0,0

0,4

Sem afastamento

152

11

163

127

7

134

139

10

149

133

13

146

84

3

87

80

6

86

Taxa sem afastamento

13,2

9,5

22,7

12,4

7,2

19,6

13,4

6,4

19,8

11,8

7,7

19,4

7

1,8

8,8

5,3

2,9

5,0

Total

166

12

178

138

7

145

150

10

160

165

15

180

89

3

92

87

6

93

Taxa de doenças ocupacionais

INÍCIO

Total (lesões osteomusculares)

9

0

9

3

0

3

3

0

3

1

1

2

3

0

3

2

0

2

Total de dias perdidos

584

14

598

316

0

316

419

0

419

82

70

152

430

0

430

121

0

121

Taxa de absenteísmo

base: 6.433 funcionários

base: 5.416 funcionários

Horas trabalhadas / perdidas

1,7%

0,2%

1,9%

2,1%

0,3%

2,4%

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Total de óbitos (trabalho e trajeto)

base: 5.380 funcionários

base: 7.136 funcionários

Base: 7.196 funcionários

Base: 7.196 funcionários

0

1,7%

0,3%

1,9%

1,6%

1,3%

2,9%

1,5%

0%

1,5%

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Os dados relatados referem-se a todos os tipos de lesões, com atendimento interno e externo ocorridas com colaboradores diretos da Renault do Brasil. Indicadores de segurança de terceiros são gerenciados pelas respectivas empresas contratantes.
Os indicadores referentes a 2014 diferem dos relatados no RS 2014 em função da inclusão dos acidentes de trajeto.
As taxas são calculadas pelo número de acidentes x 1.000.000 dividido por homem/horas trabalhadas.
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Um bom local para
trabalhar
(103-2, 103-3)

A Renault foi eleita pelo nono ano consecutivo uma das 150 melhores
empresas para trabalhar no Brasil, segundo o ranking da revista
VOCÊ S/A. O ranking, que reúne as empresas que se destacam em
gestão de pessoas e bom clima organizacional, avalia a satisfação e
a motivação dos colaboradores no ambiente de trabalho e as práticas
de gestão de pessoas das organizações.
A Renault do Brasil figura ainda entre as 45 melhores empresas para
começar a carreira, apontadas igualmente pela Você S/A, pesquisa
que avalia a satisfação do jovem com seu emprego, a partir da
opinião de estagiários e profissionais até 26 anos.
Este reconhecimento evidencia e valoriza a política de benefícios da
empresa, destinada à integralidade dos colaboradores, e corrobora os
resultados da Pesquisa de Clima, realizada anualmente pela empresa,
que em 2019 reafirmou os bons resultados dos anos anteriores:
»

91% é o índice de engajamento dos colaboradores Renault.

»

97% dos colaboradores dizem sentir orgulho de trabalhar nesta
empresa.

»

INÍCIO

As pessoas são o bem mais importante para
a Renault do Brasil. O que faz a Renault uma
das 150 Melhores Empresas para Trabalhar
pelo 9º ano consecutivo é a nossa gente e a
diversidade de nossas equipes!”

94% dos colaboradores recomendam a Renault como um bom
local para se trabalhar.

O instituto independente Hay Group, responsável pelo estudo,
assegura o anonimato dos colaboradores e encaminha à empresa
unicamente o relatório final com os resultados agrupados por
diretoria. Todos os colaboradores receberam a pesquisa que foi
respondida por 93% do total de efetivos.

DOUGLAS PEREIRA
Diretor de RH

Capital humano
(103-2, 103-3)

Para se adaptar constantemente às transformações no setor automotivo e planejar a mobilidade do futuro, o Grupo Renault
declina sua visão global em uma política de RH que contribui para tornar a Renault uma empresa ágil, inovadora, eficiente e
de aprendizado. Essa política, baseada no respeito ao diálogo social de qualidade em nível local e global, está centrada em
cinco prioridades:
»

Garantir competitividade sustentável, preservando a saúde e a segurança dos funcionários e 				
respeitando a ética e a conformidade;

»

Atrair e desenvolver talentos de todas as gerações;

»

Desenvolver uma gestão que capacite equipes;

»

Promover uma cultura inclusiva;

»

Engajar os colaboradores e promover a qualidade de sua experiência na empresa.
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Renault Way
(102-16,103-2, 103-3, 404-3)

Desde 2017 a Renault adota mundialmente um código único de conduta e
comportamento que formaliza a atitude e as competências de liderança que a
empresa espera de seus colaboradores. Baseado em cinco princípios que orientam
o comportamento e as ações diárias, o Renault Way assegura que os colaboradores
atuem de acordo com os mesmos princípios e valores em todos os países onde
está presente. No início de 2019, os princípios do Renault Way foram reformulados,
atribuindo protagonismo para fortalecer a cooperação entre as equipes e apoiar a
transformação no Grupo Renault.
Por meio de diversas ações de comunicação e treinamento ao longo do ano, os
colaboradores foram convidados a introduzir e aplicar os cinco novos princípios do
Renault Way e as onze competências a eles associadas.
Todos os colaboradores da empresa, independente de categoria profissional, são
submetidos ainda ao Ciclo de Avaliação de Performance, cujo ponto de partida é a
definição dos objetivos da empresa para o período e seu desdobramento para as
diretorias, gerências e áreas. Os gestores recebem metas individuais determinadas
anualmente em comum acordo com a hierarquia na Entrevista Individual.

Reconhecimento e valorização ao colaborador

INÍCIO

Dois programas de valorização foram lançados nas áreas de fabricação em 2019 para
reconhecer os resultados de qualidade, segurança, presenteísmo, melhora contínua,
respeito aos padrões e aos princípios do Renault Way. Todos os meses, as equipes
e profissionais que se destacaram são reconhecidos por meio da publicação Gente
Renault Express, voltada ao público interno.
»

Fórmula RdB – programa de reconhecimento voltado para as UETs (equipes de
produção), os Ateliers e os Departamentos das fábricas do Complexo Ayrton Senna.

»

Destaque do Mês – complementar ao Fórmula RdB, reconhece individualmente
colaboradores que são destaque nas áreas vinculadas à produção.
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Comunicação
A comunicação interna da Renault do Brasil, que desempenha papel
essencial na construção de um ambiente de trabalho saudável,
disponibiliza aos colaboradores diversos canais de comunicação,
que vão desde os sistemas digitais que asseguram a comunicação
interpessoal, como sistema de e-mail, Microsoft Teams, Skype,
portal de comunicação Sou Renault, plataformas colaborativas,
compartilhamento de arquivos e informações, até os canais que
garantem a circulação das informações de caráter geral e asseguram
a coesão de todas as áreas da empresa em torno das boas práticas
e atitudes: quadros de aviso, boletins de informação, ilhas de
comunicação, pausas quinzenais de informação, o informativo interno
Gente Renault Express, de publicação semanal e o Aplicativo Sou
Renault do Brasil.
Ocorrem ainda, periodicamente, os cafezinhos entre colaboradores e
seus gerentes ou diretores, como forma de aproximação entre a alta
gestão e as equipes.

A Renault foi pioneira no lançamento de um
aplicativo proprietário, personalizado de acordo com
as características, o público e as necessidades da
comunicação interna da empresa.
Uma ferramenta inovadora, o App Sou Renault tornouse case premiado regionalmente pela Aberje Paraná
(Associação Brasileira de Comunicação Empresarial).
O aplicativo consolidou-se como canal de comunicação
privilegiado da empresa com os colaboradores e, para
estes, uma ferramenta de interação com a marca.
Em 2019 foram mais de 805 mil acessos e 13.400
interações dos colaboradores, que podem, a partir dele
publicar conteúdo em suas redes sociais. Acessado via
smartphone, o aplicativo disponibiliza notícias, imagens
e informações tais como treinamentos, eventos internos,
resultados de mercado, vagas disponíveis, conteúdo
atualizado diariamente. Permite conexão com redes
sociais e também está disponível para familiares dos
colaboradores.

INÍCIO

Temas de maior envergadura e que dependem de engajamento são
objeto de campanhas de comunicação interna. É o caso de ações
mobilizadoras, como a Copa Redução de Custos, Renault Way e
comportamentos de segurança, ou de temas que demandam especial
atenção por parte do colaborador, como a divulgação do Canal de
Ouvidoria para combate à corrupção e práticas que contrariem o
código de ética da organização.
Além do Canal de Ouvidoria, que assegura o anonimato e o sigilo
das denúncias recebidas, os colaboradores podem encaminhar suas
queixas ou reclamações à sua gestão direta ou à equipe de RH,
pessoalmente ou por e-mail, utilizando o canal Fale com o RH.
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Formação e treinamento
(103-2, 103-3, 404-1)

Por meio da plataforma Learning@Alliance, desenvolvida pelo Grupo Renault,
a empresa oferece aos colaboradores a possibilidade de gerir sua própria
formação, adquirindo competências por meio do e-learning. A equipe de RH,
em parceria com a Comunicação, realizou ações de engajamento e sessões
de treinamento para favorecer a assimilação deste novo ambiente colaborativo
de formação, implantado em julho de 2019, que passou a ser a principal
ferramenta de gestão de treinamentos. Mais de 4.000 cursos estão disponíveis
na plataforma, que disponibiliza ainda os conteúdos do Linkedin Learning e
centraliza a divulgação de cursos presenciais.
Ao longo do ano, a Renault do Brasil enfatizou a implantação e o fortalecimento
do Renault Way para todos os colaboradores por meio de diversas ações:
»

Vivendo o Renault Way: programa de introdução e aplicação dos cinco
princípios e onze competências associadas, voltado para o público de
liderança.

»

Renault Way Team Experience: destinado aos diretores, gerentes gerais e
gerentes, com seus respectivos times, baseado no Renault Way como base
de desenvolvimento de equipes.

»

Renault Way Serious Game: jogo on-line disponibilizado para todos os
colaboradores na plataforma Learning@Alliance com foco na explicação e
aplicação dos novos princípios.

INÍCIO

Outra iniciativa voltada para a consolidação da cultura da empresa são os
Renault Talks, palestras gravadas em vídeo, disponibilizadas a todos os
colaboradores. Em 2019 foram abordados temas relacionados à diversidade e
inclusão, a exemplo do Woman Talks.
Foram implementadas ainda ações para fortalecer o desenvolvimento de
habilidades nos negócios, com foco especial na fabricação, que inaugurou
um novo espaço de treinamento próprio e iniciou parceria com uma escola de
negócios local.
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Escolas Corporativas

Fábrica de conhecimento

4

Sob a coordenação da Direção de RH, os treinamentos
das competências técnicas são descentralizados e
de responsabilidade das áreas. A empresa conta com
polos de aprendizagem setoriais, a exemplo da Escola
de Engenharia, que proporciona desenvolvimento aos
colaboradores de diversas áreas nas competências
relativas à inovação, criatividade e engenharia.

A 9ª onda da Fábrica do Conhecimento registrou a formação de
216 colaboradores que realizaram os cursos de Princípios de
Gestão de Pessoas, Aperfeiçoamento em Gestão e Manutenção,
Sistema de Controle de Qualidade, Logística Integrada e Técnicas
de Restauração Automotiva. Os cursos, oferecidos em parceria
com o SENAI, têm o objetivo de incentivar o autodesenvolvimento
e melhorar o dia a dia do trabalho na fabricação. Os colaboradores
investiram seu tempo no contraturno para desenvolver competências
e estarem mais preparados para as oportunidades. O programa foi criado
para estimular os colaboradores ao protagonismo no desenvolvimento de
suas competências.
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Já a Escola Manufacturing, voltada ao desenvolvimento de
competências técnicas relativas ao processo produtivo nas áreas
de fabricação, logística ou ainda engenharia de processos, conta com
unidades distribuídas em todas as fábricas da Região Américas, construídas de
acordo com o padrão estabelecido pelo Grupo Renault, que oferecem mais de 250
treinamentos, tais como Destreza nas Operações, Qualidade, Detection Capability,
Karakuri, Lean Manufacturing, entre outras competências vinculadas ao processo
fabril.

O curso acrescentou muito para mim. Após a certificação, fui direcionado para uma área
mais específica, de acordo com o meu perfil. Estou muito feliz e realizado.”

As escolas corporativas oferecem treinamentos presenciais e na plataforma
e-learning cuja efetividade é acompanhada pela área de treinamento em
encontros trimestrais.

ALDACIR MICOLACHYK
Carroceria (CVP)

Horas de formação por colaborador*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

105.298

83.642

71.538

65.271

91.041

51.749

Média de horas de formação por colaborador

17,9

15,9

12,5

8,82

22

6,3

Colaboradores formados

96%

55%

61%

70%

60%

43%

Total de horas de formação

INÍCIO

(404-1)

* A Renault do Brasil não contabiliza as horas de formação por gênero e cargo.

Ao longo do ano, as ações de treinamento estiveram mais voltadas
para a familiarização com a nova plataforma Learning@Alliance e a
introdução dos novos princípios Renault Way, ocasionando redução
no total de horas de formação em comparação com o ano anterior.
A variação do número de horas de treinamento explica-se pela
redução nas contratações de treinamento externo e presencial.
Essa redução foi parcialmente compensada pelo aumento da oferta
de treinamento digital.
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Relações trabalhistas
(102-41, 103-2, 103-3, 402-1)

Todos os contratos de trabalho da Renault do Brasil são de
jornada integral e todos os colaboradores estão cobertos
por acordos de negociação coletiva. O acordo de data-base
assegura a todos os empregados cobertura pelas cláusulas
sociais e a 89,2% cobertura pelas cláusulas econômicas
(reajuste salarial, PPR, vale mercado, etc.). Para os demais
10,8%, que são empregados em funções administrativas a
nível de gestão ou confiança, as questões econômicas são
gerenciadas de acordo com políticas internas da empresa.
A empresa estabelece um calendário de reuniões e promove
encontros periódicos com os representantes internos dos
colaboradores, bem como com o sindicato externo, na
busca de promover o diálogo constante, a proximidade e o
respeito mútuo entre as partes. O calendário de reuniões foi
integralmente respeitado, nos encontros foram abordados
temas de relevância para a empresa e os colaboradores.
A Renault não terceiriza funções relacionadas à atividade fim
da companhia.

INÍCIO

O Acordo Coletivo não estabelece prazo para a notificação de
mudanças operacionais significativas, porém, a Renault respeita
a legislação em vigor e, adicionalmente, mantém a prática do
diálogo constante e construtivo com os representantes de seus
empregados, proporcionando assim a atualização periódica das
informações.
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Perfil dos colaboradores
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Total de colaboradores em 2019

6
7

2014

Distribuição por
tipo de contrato/gênero/região

8

Sul

2015

Sudeste

Sul

(102-8)

2016

Sudeste

Sul

2017

Sudeste

Sul

2018

Sudeste

Sul

2019

Sudeste

Sul

Sudeste

Tempo indeterminado (CDI)

3.984

211

4.081

189

4.857

171

5.414

205

6.770

227

6.903

219

9

Homens

3.548

140

3.601

135

4.308

125

4.775

149

6.027

166

6.140

164

10

Mulheres

436

71

480

54

549

46

639

56

743

61

763

55

Tempo determinado (CDD)

1.665

36

969

33

646

35

1.732

45

418

40

256

0

Homens

1.505

19

847

22

516

19

1534

28

307

28

237

0

160

17

122

11

130

16

198

17

111

12

19

0

5.649

247

5.050

222

5.503

206

7.146

250

7.188

267

7.159

219

11

Mulheres
Total por região

5.896

TOTAL

5.272

5.709

7.396

7.455

7.378

Dados extraídos do sistema oficial da Renault de cadastro de colaboradores (SAP) / Todos os contratos de trabalho da Renault do Brasil são de jornada integral.
Os números até 2018 incluem estagiários. A partir de 2019 a Renault passa a considerar para o indicador apenas os contratos de trabalho, excluindo estagiários.

Contratações, desligamentos e taxa de rotatividade
Contratações por gênero

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Homens

936 / 81%

279 / 63%

816 / 77%

2.023 / 85%

619 / 75%

98 / 16%

Mulheres

218 / 19%

162 / 37%

247 / 23%

346 / 15%

205 / 25%

508 / 84%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Abaixo de 30 anos

726 / 63%

335 / 76%

659 / 62%

1.363 / 58%

525 / 63%

245 / 40%

Entre 31 e 50 anos

406 / 35%

101 / 23%

401 / 38%

999 / 42%

295 / 35%

Acima de 50 anos

22 / 2%

5 / 1%

3 / 0%

7 / 0%

2014

2015

2016

1.081 / 94%

374 / 85%

73 / 6%
1.154

INÍCIO

Contratações por faixa etária

Contratações por região
Região Sul

Região Sudeste
Total

Desligamentos por gênero

(401-1)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Homens

1.823 / 31%

882 / 17%

450 / 8%

503 / 7%

581 / 8%

314 / 80%

Mulheres

266 / 5%

179 / 3%

174 / 3%

178 / 2%

186 / 2%

80 / 20%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Abaixo de 30 anos

940 / 16%

474 / 9%

320 / 6%

374 / 5%

389 / 5%

81 / 21%

354 / 58%

Entre 31 e 50 anos

1.111 / 19%

566 / 11%

286 / 5%

289 / 4%

360 / 5%

287 / 73%

4 / 2%

7 /1%

Acima de 50 anos

38 / 1%

21 / 0,4%

18 / 0,3%

18 / 0,2%

18 / 0,2%

26 / 7%

2017

2018

2019

Desligamentos por região

2014

2015

2016

2017

2018

2019

995 / 94%

2.290 / 97%

718 / 87%

576 / 95%

2.025 / 34%

983 / 19%

552 / 10%

621 / 8%

673 / 9%

392 / 99%

67 / 15%

68 / 6%

79 / 3%

106 / 13%

30 / 5%

64 / 1%

78 / 1%

72 / 1%

60 / 1%

94 / 1%

2 / 1%

441

1.063

2.369

824

606

2.089 / 35%

1.061 / 20%

624 / 11%

681 / 9%

767 / 10%

394

Desligamentos por faixa etária

Região Sul

Região Sudeste
Total / Rotatividade
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10. Diversidade e
igualdade de oportunidades

AS
PESSOAS

5
6
7
8
9

2019

17%

DE MULHERES EM
CARGOS DE GESTÃO

10
11

OURO PRÊMIO WEPS
ONU MULHERES
CONTRATAÇÃO

13 MULHERES

INÍCIO

EM CARGO DE GESTÃO
NA PRODUÇÃO

15 APRENDIZES PCD
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Diversidade e igualdade
de oportunidades
(103-2, 103-3)

9

Acompanhando o posicionamento do Grupo, a Renault do Brasil valoriza e promove a
diversidade no quadro de colaboradores, envidando ações para prevenir qualquer forma de
discriminação afim de assegurar a todos as mesmas oportunidades no acesso ao emprego
e ao desenvolvimento profissional dentro da empresa. Em 2019 a Diretoria de RH definiu
suas prioridades de trabalho, privilegiando a atuação em squads, grupos de trabalho que
aplicam a metodologia Ágil. O tema “Diversidade e Inclusão” constituiu um dos grupos
prioritários, com ações e indicadores acompanhados e divulgados semanalmente, atuando
fortemente para a promoção da cultura de inclusão relacionada à equidade de gênero,
PCDs, multigerações, multicultural, e LGBTQI+.

10
11

« Ciente de que a diversidade é uma alavanca essencial
de desempenho, o Grupo Renault desenvolve e valoriza a
complementaridade de perfis e personalidades dentro de suas
equipes. Sua política de inclusão visa criar um ambiente de
confiança e entendimento mútuo que permita a cada pessoa
na empresa, qualquer que seja sua idade, condição física ou
deficiência, gênero, orientação sexual, origem, religião, sentir-se
à vontade e ser autêntica para expressar todo o seu potencial
individual a serviço da performance coletiva.»

INÍCIO

(Declaração de posicionamento redigida pelo Comitê de Diversidade
e Inclusão, presidido pelo Diretor Geral do Grupo, que estabelece as
orientações da política de inclusão da empresa.)
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Acolhendo a diversidade
(103-2, 103-3)

O índice de contratação de pessoas com deficiência da empresa está em 3,1%, que corresponde ao padrão
observado entre as montadoras de automóveis no Brasil. A meta é alcançar os 5% exigidos pela legislação e,
para tal, a Renault segue reportando às autoridades legisladoras e implementando ações no intuito de atrair e
contratar profissionais com deficiência e promover um ambiente inclusivo. No entanto, a baixa aderência desses
profissionais à atividade fim da empresa prejudica a efetividade dos processos seletivos, que já são objeto de
uma revisão de metodologia para o próximo ano. Ainda assim, a operação brasileira é referência mundial no
Grupo Renault em contratação de PCDs.
Dentre as ações realizadas em 2019, destacam-se:
»

Pesquisas qualitativas com colaboradores para levantamento da situação atual e demandas latentes com o
intuito de endereçar os temas com ações práticas;

»

Estudo de casos e boas práticas de outras organizações;

»

Lançamento do primeiro Treinamento de Libras para colaboradores de todas as áreas de RH;

10
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»

Contratação de 15 aprendizes PCDs;

»

Campanhas de comunicação interna em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;

»

Processos Seletivos Exclusivos para PCDs conduzidos pela UNILEHU (Universidade Livre para a 		
Eficiência Humana);

»

Processos Seletivos Exclusivos para PCDs realizados em parceria com o SINE;

»

Revisão de Job Posting (Anúncio de vagas) incluindo texto alusivo à Diversidade e Inclusão;

»

Parceria com Universidade Uninter, maior polo de apoio ao aluno com deficiência, para recrutamento de
profissionais oriundos da instituição;

»

Participação no projeto ViraVida, do sistema FIEP, voltado à formação e inserção profissional de jovens negros em
vulnerabilidade social.

A Renault do Brasil é uma das empresas fundadoras e mantenedoras da UNILEHU, criada para favorecer o acesso de
pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho, atuando junto à capacitação e inclusão.

Preocupação além da contratação
O desafio da organização passa pela efetiva inclusão, retenção e desenvolvimento da
pessoa com deficiência no contexto organizacional.

INÍCIO

As instalações do complexo Ayrton Senna oferecem condições adequadas para o
trânsito de pessoas com dificuldades de locomoção, contam com elevadores de
acesso a pisos superiores, catraca diferenciada, telefones para surdos e presença de
pessoas capacitadas em libras.
O quadro de colaboradores com deficiência na Renault do Brasil é constituído
majoritariamente de colaboradores com deficiência auditiva, que são
preferencialmente alocados nas equipes em duplas. Todo treinamento ou reunião que
tenha a participação de pelo menos um colaborador com deficiência auditiva conta
com a presença de um intérprete de libras, assim como as entrevistas de contratação
desses profissionais. A empresa oferece formação em libras para os gestores e
outros colaboradores que tenham interesse em conhecer a linguagem de sinais.

Inclusão até o cliente final
A importância da diversidade e inclusão para a Renault
não fica restrita ao ambiente interno da empresa!
Exemplo disso, em uma concessionária de Curitiba, a
entrega de um Sandero 2020 para um novo cliente, onde
toda a explicação sobre o funcionamento e as garantias
do veículo foi feita de uma maneira diferente: utilizando
Libras, a Língua Brasileira de Sinais. A iniciativa fez a
diferença na qualidade do atendimento oferecido e na
experiência positiva do nosso cliente.
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Equidade de gênero
(103-2, 103-3, 405-1, 405-2)

Desde 2010 o Grupo Renault promove a equidade de gênero e busca
aumentar a representatividade das mulheres em todos os níveis da
organização por meio do Women@Renault. O programa atua sobre dois eixos
que se complementam: um plano de recursos humanos e uma rede social que
conecta todas as unidades da companhia no mundo.
No Brasil, o Comitê Women@Renault reúne homens e mulheres de todas as
diretorias da empresa e tem como meta não apenas aumentar a contratação
de mulheres, mas também seu acesso a cargos de gestão.
17% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres na Renault do Brasil,
um indicador que a área de Recursos Humanos reporta mensalmente ao
Grupo Renault. Nos recrutamentos externos, os currículos encaminhados às
áreas pelo RH mantêm equilíbrio entre o número de homens e mulheres. As
diferenças salariais entre homens e mulheres são monitoradas pelas áreas
de Recursos Humanos e de Remuneração. As análises demonstram que não
existem diferenças entre homens e mulheres no tema remuneração.

Produção é lugar de mulher!
Em 2019, um programa de recrutamento e seleção exclusivo para mulheres por meio de redes sociais resultou
na contratação de 13 engenheiras como supervisoras e chefes de produção. Assumindo posições ainda
reconhecidas pelo mercado como masculinas, elas atuarão como gestoras de produção, à frente de equipes
formadas por homens.
(405-1)

INÍCIO

Mulheres em Cargo de Gestão
(Evolução)

11%

13%

15%

17%

18%

19%

2014

17%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2015

2016

2017

2018

2019

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Diretoria

92%

8%

90%

10%

90%

10%

88%

12%

95%

5%

98%

2%

Gerência

89%

11%

87%

13%

86%

14%

84%

16%

80%

20%

82%

18%

Chefia/coordenação

86%

14%

83%

17%

83%

17%

84%

16%

80%

20%

85%

15%

Técnica/supervisão

86%

14%

84%

16%

82%

18%

79%

21%

81%

19%

81%

19%

Administrativo

75%

25%

75%

25%

75%

25%

76%

24%

76%

24%

76%

24%

Operacional

97%

3%

96%

4%

96%

4%

95%

5%

95%

5%

95%

5%

Estágios

36%

64%

49%

51%

52%

48%

59%

41%

64%

36%

62%

38%

Total

88%

12%

87%

13%

87%

13%

88%

12%

88%

12%

88%

12%
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Women@Renault em ação
(103-2, 103-3)

Em 2019, o comitê W@R elaborou seu Midle Therm Plan (MTP) e estabeleceu metas e objetivos
para 2022, durante um workshop que envolveu a participação de membros do Comitê de Direção da
Renault. Diversas ações ao longo do ano levaram o tema da equidade de gênero à pauta das equipes,
estimulando o engajamento gestores e colaboradores:
»

Talk show sobre diversidade no Encontro com Gestores

»

Palestra da ONU Mulheres sobre empoderamento econômico feminino para os colaboradores

»

Ampliação das ações de saúde do “outubro rosa” incluindo temas relacionados à equidade de
gênero

»

Relançamento da campanha mundial “He for She” (“Ele por Ela”) de engajamento na promoção
dos direitos das mulheres, promovida pela ONU, da qual a Renault é signatária

»

Ações no dia da Mulher e da Menina: Corrida da Mulher, Campanha de comunicação interna

A Renault do Brasil participou ainda da iniciativa da FIEP, que reuniu indústrias do Paraná com
especialistas em diversidade em vários aspectos para debaterem juntos. Desse encontro saiu um
documento, o “Rota 2035: Rumos da Diversidades para as Empresas”, do qual a Renault é co-autora.

INÍCIO

A busca contínua pela diversidade é algo muito importante para o nosso dia a dia.
Acredito que hoje temos muitas mulheres que fazem a diferença na Renault e isso
nos motiva.”

TATIANE MESQUITA

RH e integrante do grupo Women@Renault

Mulherar
A segunda turma do programa Mulherar capacitou mais 25 mulheres para
evolução a cargos de gerência. O programa orienta sobre as possibilidades
de carreira, oferece suporte na tomada de decisão em relação à profissão e
mensura seus resultados por meio de 4 indicadores: evolução do percentual
de mulheres em cada nível hierárquico; objetivo anual de cada diretoria para
a contratação de mulheres; turnover de homens versus mulheres por área e
evolução do número de mulheres com alto potencial nas listas de RH.
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LGBTQI+
O ano de 2019 marcou o início do trabalho voltado à inclusão do
grupo LGBTQI+ com o patrocínio do II Seminário de Empresas:
Networking, Diversidade & Inclusão, voltado para o tema, e
a introdução do tema no programa Renault Talks. As ações
foram acolhidas positivamente pelos colaboradores, trazendo
benefícios para o público relacionado.
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Premiações
A Renault recebeu o troféu ouro na terceira edição do Prêmio WEPs - Empresas
Empoderando Mulheres, iniciativa baseada nos Princípios do Empoderamento das
Mulheres (Women’s Empowerment Principles), que reconhece as empresas comprometidas
com o empoderamento das mulheres e a equidade de gênero. Em 2019, a iniciativa
da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU teve como realizador o Programa GanhaGanha: Igualdade de gênero significa bons negócios, uma parceria entre ONU Mulheres,
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a União Europeia (EU). Essa foi a segunda
medalha de ouro conquistada pela Renault no prêmio, a primeira premiação ocorreu em
2016.

INÍCIO

O engajamento da empresa com a diversidade e inclusão recebeu ainda mais dois
reconhecimentos:
»

ABTD PR – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento do Paraná |
Reconhecimento à Renault do Brasil pelas práticas de diversidade durante o Encontro
Sul Brasileiro de Diversidade e Inclusão, promovido pela ABTD PR.

»

Prêmio AB Diversidade 2019 Automotive Business e MHD| Renault
do Brasil reconhecida como empresa
vencedora na categoria Boas
Práticas – Gênero e LGBT.
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2019

740 MIL PESSOAS BENEFICIADAS PELAS
AÇÕES DESDE SUA CRIAÇÃO. 45 MIL EM 2019

GERAÇÃO FUTURO
204 JOVENS INSCRITOS
40 MATRICULADOS
39 FORMADOS

18 CONTRATADOS:
3 CONTRATOS RENAULT
10 CONTRATOS COMO ESTAGIÁRIO OU APRENDIZ
5 CONTRATOS COM OUTRAS EMPRESAS

ASSOCIAÇÃO BORDA VIVA
111 CRIANÇAS

INÍCIO

ATÉ 14 ANOS
ATENDIDAS COM
REFEIÇÃO DIÁRIA

61 CRIANÇAS

EM ATIVIDADE DE
CONTRATURNO
ESCOLAR

PROJETO SUPERA

6 MULHERES

GERANDO RENDA
COM COSTURA
41 FORMADAS

5 MULHERES
GERANDO RENDA
COM A COZINHA
17.500 REFEIÇÕES
SOCIAIS SERVIDAS

PRÊMIO AEA DE MEIO AMBIENTE
CATEGORIA RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Desenvolvimento da
comunidade local
Num período de transformação acelerada, com o crescimento do mercado
de veículos elétricos, veículos conectados e autônomos, o desenvolvimento
da inteligência artificial e a digitalização de serviços, reforça-se o desejo
do Grupo Renault de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e
responsável, garantir mobilidade sustentável para todos, engajar-se na
preservação do planeta e gerar valor para todas as partes interessadas.

Mobilize: engajamento
social e sustentável
(103-2, 103-3)

Favorecer a inclusão na sociedade como na empresa e promover a mobilidade
sustentável para todos são os compromissos do programa Mobilize, um convite à
mobilização para a diversidade, educação, empreendedorismo social, meio ambiente e
segurança no trânsito.
A estratégia de RSE do Grupo estrutura-se em torno de duas áreas de atuação:
inclusão e mobilidade sustentável.

INÍCIO

Inclusão, para que todos encontrem seu lugar na sociedade e disponham de meios
para se desenvolver. A empresa acredita que a diversidade de seus colaboradores
é essencial para promover o enriquecimento mútuo, o desempenho, a inovação e
um espírito de mente aberta, para melhor viver e trabalhar juntos. Inclusão também
como combate à exclusão, por meio de ações dentro e fora da empresa voltadas à
educação e formação, mas também ao fomento do empreendedorismo social.
Mobilidade Sustentável, para assegurar o direito de ir e vir para todos, de forma
segura e ecológica. Há vários anos a empresa está comprometida com a proteção
ambiental por meio de sua Política de Meio Ambiente e da fixação dos objetivos de
redução da pegada de carbono, que tem como principais eixos os veículos elétricos,
a economia circular e a nova mobilidade. Mobilidade Sustentável diz respeito ainda
ao desejo da empresa de garantir a segurança dos usuários do trânsito, por meio de
uma ambiciosa política de segurança no trânsito.
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Instituto Renault
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(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

6

No Brasil, a estratégia Mobilize está sob a responsabilidade do Instituto Renault,
que reúne iniciativas voltadas à sustentabilidade socioambiental, envolvendo
as diversas áreas da empresa. Além de promover atividades que oportunizam a
participação voluntária de profissionais da empresa, o Instituto Renault incentiva
os colaboradores a criarem ações a partir dos programas que mantém nos eixos
de inclusão e mobilidade sustentável. Em 2019, a mobilização dos colaboradores
traduziu-se em diversos projetos implementados ao longo do ano.
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Mobilize Talks
Durante a semana Mobilize, realizada no Complexo Ayrton Senna, foram realizadas
6 palestras voltadas para temas sociais, além de oportunizar aos colaboradores da
empresa a compra de produtos dos projetos sociais parceiros do Instituto Renault.

Criado em 2010 para implementar localmente a estratégia de Responsabilidade Social da
empresa, o Instituto Renault reúne as iniciativas da Renault do Brasil voltadas à transformação
da sociedade por meio de ações planejadas centradas no progresso das pessoas e da
comunidade, atuando nos dois eixos do Mobilize: Inclusão e Mobilidade Sustentável.
Já são 738.181 mil pessoas em diversas regiões do país. Em 2019 cerca de 45.000
pessoas foram beneficiadas.
Conheça mais sobre o Instituto Renault e seus projetos, acessando o site:

INÍCIO

http://institutorenault.com.br
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Dia do Servir no Dia Nacional do Voluntário
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Rock in RTA
Engenheiros do Renault Tecnologia Américas criaram uma forma divertida de arrecadar recursos:
um Festival de Rock que reuniu 10 bandas em que tocam colaboradores da Renault em uma
casa de shows de Curitiba. O valor arrecadado foi revertido na compra de duas novas máquinas
de costura doadas à Casa de Costura da Associação Borda Viva. A primeira edição aconteceu em
2019 e o evento já virou tradição! A próxima edição acontecerá em Setembro de 2020.

O número de inscritos foi bem maior do que imaginamos, por isso fomos forçados a
procurar um lugar mais poderoso, e fizemos uma parceria com o Tork ‘n Roll, uma casa de
shows de rock em Curitiba. No final, tivemos a participação de 10 bandas em nosso show,
todos amadores e cheios de desejo de fazer o bem com o que mais amamos: música.

MARINA MARQUES

Colaboradora voluntária e idealizadora do Rock in RTA

INÍCIO

Crowdfunding
Reunidos num Encontro com Gestores, as lideranças da Renault realizaram uma atividade de
teambuilding com a montagem de 35 bicicletas, em seguida doadas à Associação Borda Viva.
Ao constatar que apenas parte das crianças atendidas pelo programa seriam contempladas,
decidiram abrir uma ação de crowdfunding para adquirir as bicicletas faltantes e assim poder
presentear todas as crianças. A ação recebeu doações voluntárias de colaboradores de todas as
áreas da empresa, possibilitando realizar o objetivo proposto.

Uma ação conjunta dos Institutos Renault e Nissan promoveu o “Dia do Servir”, ação que levou 120
colaboradores voluntários das duas empresas à Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em
Curitiba. Com a organização da DE-T Solidária, o grupo renovou a pintura das salas de aula e desenvolveu
atividades com cerca de 40 crianças durante o dia.

“Saber que as crianças terão um ambiente de aula renovado nos traz a certeza de serviço
cumprido, mas sempre com aquele desejo de procurar novos projetos que auxiliem a
comunidade. Com alegria e trabalho em equipe, conseguimos superar qualquer desafio e fazer
a diferença positiva para a sociedade.”

GLAUCO CEZAR

Colaborador voluntário e um dos coordenadores da DE-T Solidária

Iniciativas Espontâneas
Duas equipes se organizaram em grupos permanentes de voluntariado, que recebem o apoio do
Instituto Renault:
Engenharia – DE-T Solidária – 15 integrantes que mobilizam mais 490 voluntários para ações
todos os anos. Entre elas: aulas de matemática às crianças do lar Mãe Maria em São José dos
Pinhais, mobilização de colaboradores para doação de sangue. O Lar Mãe Maria também recebeu
da Renault um furgão Renault Master em comodato para o transporte escolar das crianças.
RH – Grupo do Abração – Mobilização dos colaboradores Renault e organização de campanhas
de doação de brinquedos e agasalhos.
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O mapa da comunidade
(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

O trabalho desenvolvido pelo Instituto Renault junto às comunidades situadas nas
proximidades do Complexo Ayrton Senna é pautado pelo Mapa Social da região.
O estudo, realizado em 2018 pela PUCPR a pedido do Instituto Renault, identifica o perfil
e a realidade de 17.000 indivíduos de 870 famílias dos bairros Borda do Campo e Roseira
de São Sebastião, acompanhando os setores censitários de abrangência da Renault, com
o fim de diagnosticar as principais demandas, problemas e oportunidades de investimento
social das comunidades, além de consolidar indicadores para o monitoramento e avaliação
num período de dez anos.
O Mapa Social constitui um instrumento de aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e orienta as ações e investimentos do Instituto Renault junto à comunidade
do entorno, a partir de 3 diretrizes: qualificação profissional de jovens e inserção
no mundo do trabalho, geração de renda e igualdade de gênero. As informações
reunidas pelo mapa social serviram de base para a replicação do modelo bem sucedido
de empreendedorismo social presente na parceria com a Associação Borda Viva, que será
estendido para mais duas comunidades da região.

Igualdade de gênero

INÍCIO

Dimensões do Mapa Social e os ODS

A valorização da mulher está presente em todas as iniciativas
implementadas pelo Instituto Renault e norteia as iniciativas de inclusão
social, que adotam a estratégia do empoderamento feminino, para
transformar a realidade das famílias.

PROSPERIDADE
SOCIAL
Emprego, renda,
empreendedorismo
e qualidade da
educação.

CIDADE
HUMANA
Políticas sociais,
vulnerabilidades
e violências.
TERRITÓRIO

BEM-ESTAR
URBANO
Serviços coletivos,
condições
habitacionais,
mobilidade urbana.

CIDADE
PARTICIPATIVA
Redes locais sócio
comunitárias e
cidadania ativa.
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Qualificação profissional de jovens
e inserção no mundo do trabalho
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(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

8

Geração Futuro

9

O programa educacional Geração Futuro qualifica e capacita jovens da comunidade
da Borda do Campo, em São José dos Pinhais, ampliando suas perspectivas de
acesso ao mercado de trabalho e transformando o futuro.

10
11

Voltado para jovens de 15 a 24 anos, cursando ou tendo concluído o ensino médio,
o curso profissionalizante gratuito inclui conceitos administrativos com aulas
práticas de informática, regras de negócio, comportamento e cidadania, além de
comunicação e cálculo matemático.

Educação: ferramenta de transformação social
Lançado em 2019, o programa é uma resposta do Instituto Renault aos aspectos
de vulnerabilidade apontados pelo Mapa Social da Borda do Campo e integra o
compromisso da Renault do Brasil com o desenvolvimento econômico e social da
região onde está situada. A formação vai beneficiar 120 jovens até o final de 2020.

Resultados da turma 2019

INÍCIO

204 JOVENS
INSCRITOS
40 MATRICULADOS
39 FORMADOS

Minha expectativa de emprego antes do curso era baixa, porque eu estou
entregando currículo faz muito tempo. É um motivo de orgulho pra minha
família, porque eu vou ser o primeiro da minha família a cursar uma
faculdade.”

DOUGLAS M. OLIVEIRA
Aluno formado pelo projeto e contratado pela Renault do Brasil

Parceiros

18 CONTRATADOS
3 CONTRATOS RENAULT
10 CONTRATOS COMO
ESTAGIÁRIO OU APRENDIZ
5 CONTRATOS COM OUTRAS
EMPRESAS

Prefeitura Municipal de
São José dos Pinhais
CRAS
Centro de Referência
e Assistência Social
Borda do Campo

Unilehu
Universidade Livre
para a Eficiência
Humana

TOTVS
Instituto IOS
TOTVS/Bematech
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Geração de renda
(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

O Instituto Renault elegeu a geração de renda como estratégia para gerar
transformação social. Além de promover a inclusão econômica nas comunidades
vulneráveis, os projetos de empreendedorismo social contribuem para o
desenvolvimento econômico da região. E, 2019, a média de renda mensal gerada
para os projetos sociais foi de 25 mil reais e a comercialização dos produtos foi
ampliada no Brasil e na França, onde a Renault comercializa peças da Associação
Borda Viva e do Projeto Supera nas unidades de Paris, Marseille e Lyon, por meio do
projeto Azadi, criado pelo Grupo Renault.

11

Associação Borda Viva
Principal parceira social do Instituto Renault, criada e gerida por moradores, a Associação Borda
Viva hoje assegura uma refeição diária a 111 crianças e contribui para o desenvolvimento
econômico e social da comunidade situada nas proximidades da fábrica da Renault em São José
dos Pinhais.

INÍCIO

Norteada pelos princípios de empreendedorismo social, a parceria com o Instituto Renault vem
orientando o desenvolvimento da instituição a partir de dois eixos sociais:
»

Segurança alimentar das crianças da comunidade, favorecendo um melhor aproveitamento
escolar;

»

Geração de renda e capacitação para as mães, garantindo mais estabilidade às famílias.
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Ano de profissionalização
(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

O curso de Empreendedorismo Social ministrado pela Aliança Empreendedora e viabilizado pelo Instituto Renault em 2018 para as gestoras da Associação Borda Viva marcou uma nova fase para a instituição, voltada para a
profissionalização da gestão e a melhoria dos processos. Foram revistas as diretrizes e estratégias que norteiam o trabalho, assim como o próprio estatuto da organização e o modelo de gestão, que passou a ser colaborativa,
resultando num envolvimento maior das profissionais na gestão da produtividade e na precificação dos produtos. A aplicação dos conhecimentos obtidos gerou resultados concretos a exemplo de 3 novos contratos de alimentação
assinados com empresas da região e 5 novos clientes para a Casa da Costura, a fidelização de clientes e a prestação de assessoria para replicar o modelo de empreendedorismo social em outras duas comunidades.
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Inclusão econômica e
desenvolvimento local
A parceria do Instituto Renault com a Associação Borda Viva constitui uma ação
de investimento social privado para o desenvolvimento local sustentável que vem
contribuindo para a ampliação da escala de ação da instituição e sua inclusão
no cenário econômico da região. A iniciativa se desenvolve em torno de 3 frentes
fixas de atuação:

cintos de segurança e tecidos automotivos. Os produtos são comercializados nas
concessionárias da marca e na Boutique Renault em Paris. Este é um
dos exemplos de inclusão da Associação Borda Viva na cadeia
de valor da Renault do Brasil, assim como o fornecimento de
diversos produtos para a montadora:

Cozinha social

»

“biribas” (tirinhas de tecido com o nome do
funcionário, produzidas com os uniformes
descartados);

»

capas de proteção de mangueiras;

»

cinturões para montagem / pintura;

»

cintas para área de pintura;

»

espumas para reparos de carroceria;

»

roupas para mini bonecos;

Casa da costura

»

suporte para tablete;

Capacita mulheres na área da costura, modelagem, bordados e estampagens.
Comercializa bolsas e acessórios produzidos pelas mulheres participantes do projeto,
que reutilizam aparas e sobras de materiais da indústria automobilística, como

»

capas de balancelle;

»

brindes para eventos.

Garante a segurança alimentar de crianças em idade escolar, mulheres, idosos e
lactantes que vivem em situação de vulnerabilidade social, oferecendo diariamente
refeições gratuitas e nutricionalmente equilibradas.

Cozinha comercial

INÍCIO

Oferece refeições de qualidade a um preço acessível para a comunidade e trabalhadores
da região da Borda do Campo e fornece refeições a empresas do entorno. Além das
refeições, são comercializados também coffee breaks para eventos institucionais.
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(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

Os projetos da Associação Borda Viva transformaram a vida da comunidade do
conjunto Nemari, garantindo às crianças muito mais do que refeições diárias com valor
nutricional que elas precisam, trazendo-as para o convívio saudável, num ambiente de
acolhimento e afeto, junto com suas famílias.
Neste ano, 111 crianças de 0 a 14 anos foram atendidas com uma refeição
gratuita diária. 2.865 pessoas foram beneficiadas pelas ações contínuas e
pontuais. A Cozinha Comercial abriu espaço para mais duas mulheres em
atividade remunerada e a Casa da Costura formou 5 mulheres.
A inclusão social e econômica da Associação na região se dá pela constituição de uma
rede sólida de clientes para seus produtos e serviços, de forma contínua, assegurando
assim os recursos para a manutenção das atividades sociais. Entre os clientes e
parceiros da Associação Borda Viva figuram empresas como: Renault do Brasil,
Faurecia, Shopping São José, Construtora Lavitta, Banco RCI, PUCPR, CEASA/PR,
Autoliv, Instituto L’Oréal, Flora Ervas, Volvo, Aliança Francesa, entre outras, contribuindo
para o resultado de faturamento do ano: R$ 679.000.

ODS CONTEMPLADOS PELA
ASSOCIAÇÃO BORDA VIVA

Acabar com a fome, alcançar
a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e
promover a agricultura
sustentável.

Alcançar a igualdade
de gênero e empoderar
todas as mulheres e
meninas.

Acabar com a pobreza
em todas as suas formas,
em todos os lugares.

Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos.

Assegurar a educação inclusiva
e equitativa e de qualidade e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida
para todos.

Assegurar padrões de
produção e de consumo
sustentáveis.

INÍCIO
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Transformação
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Fazer e vender produtos para transformar vidas!
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A partir da identificação de um público mais vulnerável, uma nova unidade de inclusão da
Universidade Livre para a Eficiência Humana (UNILEHU) foi criada em 2016, com o apoio do
Instituto Renault. O projeto Supera nasceu com o intuito de desenvolver projetos de capacitação e
geração de renda voltado a indivíduos impossibilitados de aceder ao mercado formal de trabalho
temporariamente ou de forma permanente.
O Supera concretizou-se como uma escola de capacitação profissional nas áreas de costura,
estamparia e artesanato e um atelier de produção. Ao alcançar o desempenho adequado nas
modalidades oferecidas, os alunos podem se tornar produtores certificados, obtendo remuneração
pela produção. A responsabilidade pela venda dos produtos confeccionados nas oficinas é da
UNILEHU.
A estrutura conta com um professor e um designer dedicados e produz sete linhas de produtos a
partir do reaproveitamento de sobras da indústria têxtil, inclusive fornecedores da Renault do Brasil.
Além de pessoas com deficiência, a iniciativa inclui outras populações, sobretudo refugiados e
pacientes em tratamento psiquiátrico. Posteriormente moradores de rua passaram a integrar o
público do projeto, dando origem à linha Ecotrapo de estopas de malha costuradas. A permanência
média dos indivíduos é de um ano, todavia a UNILEHU não estabelece limite de
tempo de permanência.

INÍCIO

O Supera passou a constituir igualmente uma fonte de captação de
recursos para a sustentabilidade econômica da UNILEHU.

Inclusão na cadeia de valor
(103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1)

Integrando a estratégia de desenvolvimento econômico sustentável das comunidades do entorno, o Instituto Renault
promove a inclusão do Projeto Supera à cadeia de suprimentos da Renault do Brasil, tornando-se um fornecedor
homologado pela empresa. Atualmente a Renault do Brasil adquire mensalmente a maior parte da produção de
estopas da linha Ecotrapo, que chegou a 5 toneladas em 2019. Produtos do Supera também são comercializados
em concessionárias Renault no Brasil e na Boutique Renault em Paris.
A Unilehu estabeleceu uma parceria com a Zero Waste Brasil, que recolhe os resíduos da produção das estopas e
desfibra para que sejam produzidas peças automotivas e possibilitem lixo zero na oficina.

ODS CONTEMPLADOS PELA UNILEHU

Acabar com a pobreza
em todas as suas formas,
em todos os lugares.

Assegurar padrões de produção e
de consumo sustentáveis.

Assegurar a educação inclusiva
e equitativa e de qualidade e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida
para todos.

Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos.

Em 2019 o Projeto Supera recebeu o Prêmio AEA de
Meio Ambiente, na categoria Responsabilidade Social,
reconhecendo o aspecto de proteção ambiental vinculado ao
aproveitamento de matéria-prima da indústria automotiva,
que seria destinada ao descarte.
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80 - Houve reformulação de informações referentes aos dados informados no indicador 102-8.

102-12 Iniciativas externas

10

102-13 Participação em associações

10

102-49 Alterações em escopo e limites

4 - Este relatório não traz alterações significativas de Escopo e Limites dos Aspectos em relação ao
ciclo precedente (2018).

102-50 Período coberto pelo relatório

3

102-51 Data do último relatório

O Relatório que antecede a este refere-se ao ano 2018 e foi publicado em 2019.
http://institutorenault.com.br/relatorio_sustentabilidade/index/

Ética e Integridade

102-52 Ciclo de emissão de relatórios

3

102-16 Valores, princípios, padrões e normas
39, 40, 75
de comportamento

102-53 Ponto de contato para perguntas
sobre o relatório

Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas ao e-mail: instituto.renault@renault.com
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102-17 Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas

102-14 Declaração do decisor mais
graduado da organização

2

102-44 Principais tópicos e preocupações

5
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Item de divulgação

Página | Resposta

GRI 302: Energia 2016

102-54 Declaração de elaboração do relatório de

3

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

44, 54, 55, 61

102-55 Sumário de conteúdo GRI

97

302-1 Consumo de energia dentro da organização

54, 55

102-56 Verificação externa

Este relatório não foi objeto de verificação externa independente.

302-4 Redução do consumo energético

54, 55

302-5 Redução em requisitos de energia de produtos e serviços

61

GRI 103: Abordagem de Gestão 2016
6, 7, 9 Referente a todos os indicadores econômicos, ambientais e sociais deste relatório.
Os resultados apresentados para os indicadores da categoria ambiental, normas 302, 303,
305 e 306 referem-se exclusivamente ao Complexo Industrial Ayrton Senna.

7

103-1 Explicação do tópico material e limites

8

Conteúdos Padrão Específicos

9
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Indicador

Respostas

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

57

303-1 Consumo de água por fonte

57

GRI 305: Emissões 2016

Categoria Econômica

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

44, 60, 61, 62

GRI 201: Desempenho Econômico 2016

305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1)

62
62

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

34

305-2 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 2)

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades devido as mudanças climáticas

34

GRI 306: Efluentes e Resíduos 2016

GRI 203: Impactos Econômicos Indiretos 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

37, 88 a 96

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos

37, 88 a 96

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

19, 88 a 96

GRI 204: Práticas de Compra 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

18

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais em 18

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão
205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos anticorrupção

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

44, 47, 48, 49, 58

306-1 Descarte de água, discriminado por qualidade e destinação

58

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição

47, 48, 49

306-3 Número total e volume de vazamentos significativos

58

GRI 308: Avaliação Ambiental dos Fornecedores 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

41

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios
ambientais

41

Categoria Social

GRI 205: Combate à Corrupção 2016
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GRI 303: Água 2018

40
40

GRI 401: Emprego 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

74, 79

401-1 Novas contratações e rotatividade

80

Categoria Ambiental

GRI 402: Relações Trabalhistas 2016

GRI 301: Materiais 2016

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

51

301-2 Matéria prima reciclada utilizada

51

79

402-1 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e
79
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

98
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GRI 403: Saúde e Segurança no Trabalho 2018
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

403-3 Serviços de saúde ocupacional

8

GRI 404: Treinamento e Educação 2016

10
11

65 a 72

403-2 Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de
67, 68, 69
eventos adversos

7

9

Respostas

65, 66, 70, 71, 72

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

75, 77, 78

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por empregado

78

404-3 Percentual de empregados que recebem regularmente
avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira

75

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

82 a 86

405-1 Diversidade nos órgãos de governança e empregados

84

405-2 Razão matemática do salário e remuneração entre
mulheres e homens

84

GRI 413: Comunidades Locais 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

88 a 96

413-1 Operações com engajamento da comunidade local,
avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

88 a 96

GRI 414: Avaliações Sociais de Fornecedores 2016
103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

41

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em
critérios sociais

41

GRI 415: Políticas Públicas 2016

INÍCIO

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão

10

415-1 Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos
10
e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário

99
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