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“Como uma grande empresa
mundial, devemos estar atentos aos
acontecimentos que nos cercam. É
nossa responsabilidade o compromisso
com os desafios ambientais, assim como
com as questões sociais dos países onde
estamos presentes”
CARLOS GHOSN
CEO DO GRUPO RENAULT

O ano de 2016 foi novamente um período desafiador para a economia brasileira. Uma retração do mercado automobilístico de
cerca de 20% somou-se à queda de 25,5% registrada em 2015. Mesmo em um cenário turbulento, a Renault do Brasil cresceu,
alcançando um recorde histórico de 7,5% de participação de mercado. Crescimento que mantém uma trajetória sustentável e
contínua desde 2010, consequência da decisão estratégica do Grupo Renault para o Brasil: manter os investimentos, a despeito
da instabilidade econômica, contemplando os aspectos ambientais, sociais e econômicos da atividade.
Em 2016 a Renault promoveu a renovação completa dos motores produzidos no Complexo Ayrton Senna, introduzindo os
propulsores 1.0 e 16 SCe, que trouxeram tecnologias da Formula 1 para proporcionar economia de combustível e redução
da emissão de poluentes na atmosfera. O ano que se passou foi também um momento de pavimentar os próximos passos
no mercado nacional. O anúncio da nova gama SUV no mercado brasileiro, com destaque para o lançamento do Captur e do
compacto Kwid, abre caminhos para o futuro.
Neste ano, o Complexo Ayrton Senna tornou-se aterro zero, uma importante marca na gestão de resíduos, reciclando ou
reutilizando todos os rejeitos do processo produtivo. Com isso, tornou-se uma das seis fábricas da Renault em todo o mundo
ao alcançar essa marca. Ainda no primeiro semestre, tivemos um importante ganho em nossa estrutura, com a inauguração do
novo armazém de peças, em Quatro Barras (PR). É o primeiro parque logístico do Paraná a receber o selo AQUA-HQE, certificação
internacional que comprova a alta qualidade ambiental das construções.
Também o Instituto Renault alcançou novos patamares. O apoio à associação Borda Viva vem estimulando a participação da
associação em eventos internos e externos da Renault do Brasil e conseguimos aumentar o faturamento da entidade em 300%
em 2016, em comparação com 2015. O projeto Casa de Costura, que utiliza itens de nossa linha de produção para a confecção
de bolsas, nécessaires e mochilas, ultrapassou as fronteiras do Brasil e hoje comercializa produtos no Atelier Renault, em Paris.
Entre as iniciativas do Instituto para promover um trânsito mais humano e seguro, o programa “O Trânsito e Eu” inaugurou duas
novas minicidades. No total, o programa já atingiu mais de 50 mil pessoas no país.
Nossa visão focada nas pessoas resulta em conquistas que se repetiram em 2016. Pelo sexto ano consecutivo, a Renault foi
apontada como uma das 150 melhores empresas para trabalhar, pelo Guia da revista “Você S/A”; bicampeã do prêmio Excelência
em Serviços ao Cliente pela revista “Consumidor Moderno”; medalha de ouro no Prêmio WEPs Brasil — Empresa Empoderando
Mulheres.

“

“

PESSOAS, ESTE É O NOSSO FOCO

Por tudo isso, após mais um ano, estamos certos de que a Renault do Brasil é uma empresa ainda mais preparada para enfrentar
os desafios presentes e do futuro: seja em termos de produtos, de processos, de competitividade e de pessoas – a nossa maior
riqueza.
Luiz Fernando Pedrucci
Presidente da Renault do Brasil
e do Instituto Renault
(G4-1)

sobre o relatório
(G4-3, G4-13, G4-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32)
Ao publicar o sexto relatório anual de sustentabilidade,
a Renault do Brasil S.A. mantém seu compromisso
de transparência e comprometimento com a melhoria
contínua na gestão de impactos socioambientais. Não
por acaso, o primeiro relatório (2010), coincide com a
criação no Brasil do Instituto Renault, que veio integrar
as iniciativas já existentes dentro da organização com
o propósito de acompanhar e mitigar nossos impactos
ambientais, sociais e econômicos e estruturar as
ações de forma a criar valor positivo vinculado à nossa
atividade.
O Instituto Renault é responsável pela coleta e análise
dos dados relativos às ações e ao progresso alcançado
durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2016 e conta com a colaboração das diversas áreas
engajadas.
Este relato está de acordo com as diretrizes da Global
Reporting Iniciative GRI G4, na opção Essencial. Não
houve alterações significativas na gestão da empresa
em relação ao relatado no ano anterior (2015), todavia
a Renault instalou um Armazém de Peças no município
de Quatro Barras (PR), região metropolitana de Curitiba.

A nova instalação, que atende aos critérios de construção
sustentável, substitui as antigas unidades de Jundiaí e São
José dos Pinhais. Algumas métricas utilizadas nesse relatório
sofreram reformulações, informadas junto ao indicador.
Comunicação com os Stakeholders
(G4-25, G4-26, G4-27)
A Renault posiciona o automóvel a serviço do ser humano e
da sociedade e preza pelo diálogo aberto e construtivo com as
partes interessadas em sua atividade. Para tal, implementou
uma série de dispositivos de comunicação adequados ao
diálogo com cada grupo. A identificação dos stakeholders e
sua categorização em grupos segue a metodologia utilizada
pelo Grupo Renault, publicada em seu Documento de
Referência 2016, adequando às atividades da organização no
Brasil.
Os temas materiais definidos pela empresa respondem
aos principais tópicos relevantes para os stakeholders
identificados pela organização através dos canais de diálogo
convencionais e publicações do setor automobilístico.
Caíque Ferreira
Diretor de Comunicação e Vice-Presidente do
Instituto Renault

ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS
(G4-24, G4-26, G4-27)

GRUPO DE
STAKEHOLDERS

ASPECTOS MATERIAIS

•
•
•
•

CLIENTES

•
•
•
•
•

Segurança dos produtos
Impacto do produto, poluição e emissões de CO2
Produção sustentável e processos com menores impactos
Eficiência no uso dos recursos naturais e consumo
de matérias-primas
Reciclabilidade dos produtos
Impactos socioambientais da cadeia de fornecimento
Mobilidade responsável
Pesquisa e inovação de produtos
Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias
para o setor

PRINCIPAIS AGENTES POR GRAU DE PROXIMIDADE

•
•
•
•

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

COLABORADORES

• Saúde e segurança do trabalhador
• Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias
para o setor
• Desempenho social e ambiental

FORNECEDORES

• Impactos socioambientais da cadeia de fornecimento
• Eficiência no uso dos recursos naturais e consumo
de matérias-primas
• Reciclabilidade dos produtos
• Impacto do produto, poluição e emissões de CO2
• Produção sustentável e processos com menores impactos • Fornecedores
• Segurança dos produtos
• Organizações do setor industrial (FIEP, SESI, etc.)
• Mobilidade responsável
• Pesquisa e inovação de produtos
• Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias
para o setor

• Colaboradores individualmente
• Gestores
• Sindicato

CANAIS DE DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO DO MAIS DIRETO
AO MENOS DIRETO

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

• 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

ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS
(G4-24, G4-26, G4-27)

GRUPO DE
STAKEHOLDERS

ASPECTOS MATERIAIS

PRINCIPAIS AGENTES POR GRAU DE PROXIMIDADE

CANAIS DE DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO DO MAIS DIRETO
AO MENOS DIRETO

INVESTIDORES

• Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias
para o setor
• Desempenho social e ambiental
• Pesquisa e inovação de produtos

• Acionistas, colaboradores acionistas
• Instituições financeiras
• Agências avaliadoras

• Relatório financeiro (balanço anual)
• Relatório de Sustentabilidade
• Documento de referência do Grupo Renault

• 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

Todos os temas materiais

•
•
•
•
•
•

Associações setoriais
Universidades e pesquisadores
Governos
Legisladores
ONG
Jornalistas

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

Todos os temas materiais

•
•
•
•

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

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

COMUNIDADES LOCAIS

INSTITUIÇÕES
E ASSOCIAÇÕES

GERAÇÕES FUTURAS

• Relacionamento com a comunidade do entorno
• Produção sustentável e processos com menores
impactos

Materialidade
(G4-18, G4-26)
Dando continuidade à estratégia de materialidade iniciada em 2014*, a definição de conteúdo pautou-se nos
aspectos materiais então identificados pela empresa como relevantes dentro e fora da organização, revisados em
2015 e validados pela alta direção, por meio de:
• 	Levantamento, pela empresa, dos principais impactos socioambientais de suas operações;
•

Entrevistas com diretores de áreas estratégicas da Renault do Brasil;
•

Análise das orientações estratégicas do negócio;
•

Análise de estudos setoriais, acadêmicos e de organizações da sociedade civil sobre os impactos
socioambientais do setor automobilístico;
•

Entrevistas com especialistas e formadores e opinião, sobre os impactos sociais e ambientais
do setor e os riscos e oportunidades para sua cadeia de valor;
•

Análise de matérias publicadas na imprensa regional e nacional sobre a empresa e seus
desafios e conquistas socioambientais;
Depoimentos e declarações de clientes, colaboradores, comunidade, concessionários e f
fornecedores;

•
•

Análise do Documento de Referência 2016 do Grupo Renault**.

* O processo de materialidade foi conduzido em 2014 e 2015 com consultoria de empresa externa especializada.
** O conteúdo deste relatório é oriundo da própria Renault do Brasil S.A. por meio de acompanhamento de indicadores, de entrevistas
a diversas áreas e das informações contidas no Documento de Referência do Grupo Renault 2016, quando pertinentes à operação
brasileira, traduzidas diretamente do original em francês. (G4-18)

ASPECTOS MATERIAIS
(G4-19, G4-20, G4-21, G4-27)
RELAÇÃO COM O NEGÓCIO
1. Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias para o setor
- Impacto dentro da empresa – Colaboradores, Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
-Aspectos GRI – EC-Desempenho Econômico, SO-Políticas Públicas, SO-Combate à
Corrupção
2. Mobilidade responsável
- Impacto dentro da empresa – Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EC-Desempenho econômico
3. Pesquisa e inovação de produtos
- Impacto dentro da empresa – Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – n/a
RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
4. Impacto do produto, poluição e emissões de CO2
- Impacto dentro da empresa – Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EN-Energia, EN-Produtos e Serviços
5. Reciclabilidade dos produtos
- Impacto dentro da empresa – Colaboradores, Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EN-Produtos e Serviços
6. Produção sustentável e processos com menores impactos
- Impacto dentro da empresa – Colaboradores, Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Comunidades Locais, Instituições,
Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EN-Emissões, EN-Efluentes e Resíduos, EN-Biodiversidade, EN-Conformidade

7. Eficiência no uso dos recursos naturais e consumo de matérias-primas
- Impacto dentro da empresa – Colaboradores, Investidores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EN-Materiais, EN-Energia, EN-Água
RELAÇÃO COM AS PESSOAS

8. Saúde e segurança do trabalhador
- Impacto dentro da empresa - Colaboradores
- Aspectos GRI – LA-Emprego, LA-Relações Trabalhistas, LA-Saúde e Segurança
no Trabalho, LA-Diversidade e Igualdade de Oportunidades
9. Produtos
- Impacto dentro da empresa – Colaboradores
- Impacto fora da empresa – Clientes
- Aspectos GRI – PR-Saúde e Segurança do Cliente, PR-Rotulagem de Produtos
e Serviços, SO- Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos
na Sociedade
10. Relacionamento com a comunidade do entorno
- Impacto dentro da empresa – Investidores, Colaboradores
- Impacto fora da empresa – Fornecedores, Comunidades Locais, Instituições
- Aspectos GRI – EC-Impactos Econômicos Indiretos, SO-Comunidades Locais
11. Impactos socioambientais da cadeia de fornecimento
- Impacto dentro da empresa – Investidores, Colaboradores
- Impacto fora da empresa – Clientes, Fornecedores, Instituições, Gerações Futuras
- Aspectos GRI – EC-Práticas de Compra, EN-Avaliação Ambiental de Fornecedores,
LA-Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas, HR-Avaliação de Fornecedores
em Direitos Humanos, SO-Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade

A hierarquização dos temas materiais e a elaboração da Matriz de Materialidade estão previstas para o próximo relatório de
sustentabilidade a ser realizado em 2017/2018, por meio de nova revisão da materialidade.
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Lançamento dos novos motores
Smart Control Efficiency com
redução de consumo de 15%

2.894 mil
crianças

panorama
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reciclados ou
reutilizados a
partir de dezembro
de 2016.

Renault do Brasil
é bicampeã
do prêmio de excelência em
serviços ao cliente pela
Consumidor moderno

7,5% novo

recorde da marca
em participação
de mercado

Renault
Experience 2.0 novo formato online. 445 projetos
inscritos

Expansão do
projeto O
Trânsito e Eu 2 CIDADES:

Pelo 6o ano
consecutivo,
Renault é eleita uma
das 150 melhores
empresas para
trabalhar no
brasil pela Exame

Projeto
Borda Viva comercialização
dos produtos
na boutique
Renault em Paris

1

o

Inauguração do
novo Armazém
de peças selo AQUA-HQE
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Atendimento
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1. lucro, viabilidade econômica e
exigências regulatórias para o setor

Renault + Brasil
(G4-4, G4-5, G4-6, G4-8)
O ano de 2016 marca dezoito anos de
presença da Renault no Brasil, desde o início
da construção do Complexo Ayrton Senna, no
município de São José dos Pinhais (PR), que
hoje abriga toda a operação fabril da Renault
do Brasil S.A.

• na fábrica de comerciais leves: a linha
de utilitários Master e a pick-up Nissan
Frontier;
• na fábrica de motores: duas linhas para
os modelos locais e para exportação à
Argentina e Colômbia, além de fornecer
cabeçotes para a fábrica de motores de
Douvrin, na França.

Na área de 2,5 milhões de m², dos quais
60% são de mata reconstituída e preservada,
estão as três fábricas e o Renault Tecnologia
Américas (RTA) que reúne cerca de 600
engenheiros dedicados ao desenvolvimento
de produtos dirigidos ao mercado latinoamericano. Aqui são fabricados:

Em 2016 teve início o projeto de instalação
da CIA - Curitiba Injeção de Alumínio,
que produzirá internamente blocos e
cabeçotes para os veículos da marca
a partir de 2018 e uma nova linha de
usinagem de blocos e cabeçotes na
fábrica de motores, totalizando um

• na planta de veículos de passeio: os
modelos Sandero, Sandero Stepway,
Logan, Duster e Duster Oroch para o
mercado brasileiro e exportações para 10
países da América Latina: Argentina, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala,
México, Paraguai, Peru e República
Dominicana;

investimento de R$ 750 milhões.
Cerca de duas mil pessoas, envolvendo
equipes da Aliança Renault-Nissan de
11 países, foram mobilizadas para a
implantação das melhores práticas e
tecnologias de injeção na nova unidade
industrial do Complexo Ayrton Senna.
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Também no período foi anunciado pelo
presidente mundial da Renault, o brasileiro
Carlos Ghosn, para 2017 a produção e
comercialização no Brasil dos modelos Kwid
e Captur, além da chegada do Renault Koleos
ao mercado, consolidando a presença da marca
no segmento de SUV.
No Brasil, a Renault mantém ainda sede
administrativa na cidade de São Paulo e o
Renault Design América Latina (RDAL) que foi
inaugurado em São Paulo em 2007. Hoje, cerca
de 15 especialistas trabalham, juntamente com
o RTA na melhor adequação dos modelos da
marca para o Brasil e a América Latina.
É o único estúdio de design da marca no
continente americano, que colocou o Brasil no
seleto grupo de países escolhidos pela Renault
para a abrigarem seus centros de criação
nesta área.
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 novo Armazém
de peças de Quatro Barras (PR), em substituição
aos antigos, localizados em São José dos
Pinhais (PR) e Jundiaí (SP). A construção

desse novo Armazém obedeceu a um projeto
de construção sustentável, que privilegia a
redução do consumo de energia e recursos
naturais e a gestão responsável de materiais
e resíduos
A Renault do Brasil S.A. e sua controlada,
a Renault Comércio e Participações,
constituem as duas operações da marca no
país (veículos e peças), e empregam uma
força de trabalho direta de mais de

5.700 colaboradores e geram cerca
de 25 mil empregos indiretos.
Com mais de 300 concessionários, em 2016
a Renault do Brasil registrou uma participação
de mercado recorde de 7,5%, com um volume
de 149.977 veículos, crescendo 0,2% num
mercado em queda de 19,8%. O furgão Master
manteve a liderança do segmento pelo 3º ano
consecutivo. A operação brasileira representa
cerca de 5% do mercado mundial
do Grupo Renault.
Todos os veículos da marca comercializados
no país são produzidos no Mercosul.
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PROMESSA DE MARCA
Renault: uma empresa responsável
Integrante de um setor de atividade que
mobiliza investimentos, mão-de-obra e
infraestrutura de grande porte e cujos
produtos exigem alguns anos de concepção,
a Renault evolui num cenário mundial de
mudança constante e acelerada. Neste
contexto, torna-se essencial reforçar a relação
entre empresa e sociedade, considerar os
desafios de longo prazo a fim de antecipar os
interesses das próximas gerações e identificar
as oportunidades oferecidas pelas novas
tecnologias para inovar na oferta de serviços
e produtos ou em novos modelos de negócios.
Assim, o posicionamento estratégico da
empresa no Brasil, alinhado com o Grupo
Renault, privilegia a visão responsável como
alavanca de gerenciamento da inovação e
criação de valor, reforçando seu papel dentro
da sociedade e reduzindo os impactos
negativos da atividade.

Inovação para uma vida melhor.

MISSÃO
Fazer carros atrativos e acessíveis, que conquistem a
confiança dos brasileiros e sejam fonte de progresso
para as pessoas.

VISÃO
RENAULT: Uma empresa inovadora, confiável e voltada para
as pessoas, oferecendo mobilidade de qualidade para todos.

CRENÇA
Não é mais papel das pessoas adequar-se ao automóvel;
é papel do automóvel se adequar às pessoas e ao planeta.
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Relações com a Sociedade
(G4-15, G4-16)
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A Renault do Brasil exerce seu papel junto à
sociedade civil apoiando iniciativas voltadas
ao desenvolvimento, à sustentabilidade,
aos direitos humanos, 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.
Os principais referenciais adotados pelo Grupo
Renault e desdobrados na operação brasileira
são:
• Os 10 princípios do Pacto Global, iniciativa
da Organização das Nações Unidas à qual
a 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;
Claudio Baugarti - Colaborador Renault do Brasil

• Acordo Mundial (ACM) com IndustriALL
Union Group, baseado nas normas da OIT,
inclusive na relação com fornecedores,
assinado em 2 de julho de 2013;
• 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;
• 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 Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (FIEP) e integra o grupo de empresas
fundadoras e mantenedoras da Universidade
Livre para a Eficiência Humana (UNILEHU).
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Em termos de Responsabilidade Social, a
Renault do Brasil compromete-se com os sete
objetivos estabelecidos pelo Grupo:

• oferecer soluções de mobilidade
inovadoras acessíveis ao maior número
de pessoas;

• assegurar a aplicação rigorosa das regras
de comportamento ético em todos os níveis
e de práticas leais nos negócios, garantindo
também o compromisso de nossos
fornecedores com a RSE;

• apoiar o desenvolvimento sustentável
local econômico e social no entorno da
atividade por meio de ações voltadas
às comunidades locais, privilegiando a
educação e o acesso à mobilidade.

• criar condições de trabalho motivadoras,
respeitando os direitos fundamentais para
atrair e contribuir para a evolução dos
colaboradores, promover a diversidade e a
igualdade de oportunidades;
• conservar a empregabilidade através do
desenvolvimento das competências do
futuro;
• reduzir a cada geração a pegada ambiental
no conjunto do ciclo de vida do veículo
integrando os princípios da economia
circular aos nossos processos, produtos e
serviços;
• contribuir com os objetivos de saúde
pública de redução da mortalidade no
trânsito e preservar ao máximo a saúde dos
colaboradores, usuários do trânsito
e habitantes do entorno;

“Por uma ética compartilhada”
(G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO4)
A prosperidade e o desenvolvimento de uma
empresa repousam na confiança que ela
transmite a todos os seus stakeholders.
O Grupo Renault estabelece um Código de
Ética que, juntamente com os 7 códigos de
deontologia declinados por área, constitui
um dispositivo por meio do qual a Renault
reafirma seu compromisso em instaurar e
conservar essa confiança.
Os 7 códigos de deontologia específicos
foram elaborados contemplando as áreas
da empresa em que há uma exigência ética
acentuada e particularmente necessária.
Apresentam regras de conduta técnica,
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jurídica e moral definindo de forma explícita o
que fazer e o que não fazer.
Esse dispositivo visa essencialmente a:
• promover os valores éticos dentro
da empresa;
• lutar contra todas as formas de corrupção;
• proteger os colaboradores, clientes
e acionistas;
• proteger a imagem e o patrimônio
da empresa;
• 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).

“Ética em prática” que orienta a aplicação
concreta dos princípios
Em novembro de 2016 foi lançada uma
nova campanha com o intuito de divulgar
amplamente o Código de Ética, que reforçou
a existência do canal enfatizando seu
caráter sigiloso a importância da ética para
a competitividade da Renault do Brasil em
mensagem do Presidente da empresa aos
colaboradores.
Concessionários
A Renault do Brasil está desenvolvendo junto
com a rede de concessionários ajuste nos
contratos de todas as concessionárias para a
inclusão de cláusulas de compliance relativas
a temas como anticorrupção e proibição à
discriminação.

• Em 2015 o então recém-criado Comitê de
Ética publicou o código de ética do Grupo
Renault em português e lançou o canal
interno de ouvidoria “Ética Renault”, através
de uma ampla campanha de comunicação.
Por intermédio do canal, colaboradores,
profissionais terceirizados, fornecedores e
estagiários, podem comunicar eventuais
irregularidades. Também foi elaborado o guia
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Governança Corporativa
(G4-7, G4-34, G4-36)
Sociedade anônima de capital fechado, a Renault
do Brasil tem no Comitê de Direção (CODIR) o
fórum responsável por desdobrar à operação
local as estratégias definidas pelo Grupo Renault,
acompanhando as orientações estratégicas da região
Américas definidas pelo Comitê de Management da
Região América (CMRA). O CODIR é formado pela
Diretoria da empresa, os diretores estatutários, que
estão aptos a representar a Renault do Brasil perante
a legislação e a sociedade, todavia inclui também
diretores não estatutários responsáveis por áreas
estratégicas.
A organização conta ainda com o acompanhamento
do Conselho de Administração, o mais alto órgão
de governança da Renault do Brasil, que se reúne
anualmente por ocasião da Assembleia Geral
Ordinária ou em Assembleias Extraordinárias quando
se fazem necessárias decisões significativas que
escapem às diretrizes operacionais da organização.
Os diretores responsáveis pelos tópicos econômicos,
sociais e ambientais integram o CODIR e reportam-se
diretamente ao Presidente da Renault do Brasil.

Comitê de Direção da Renault do Brasil (CODIR)

Luiz Pedrucci

Alejandro Botero

Jorge Luis Leverone

Ana Paula Camargo

Cleverson Rabito

Presidente Renault do
Brasil

Vice-Presidente Executivo
de Vendas e Marketing

Diretor Financeiro

Diretora de Recursos
Humanos Renault-Nissan

Diretor de Fabricação

(Em substituição a Fabrice
Cambolive, Presidente da
Renault do Brasil em 2016)

(Em substituição a Gustavo
Schmidt, Vice-Presidente
Executivo de Vendas e
Marketing em 2016)

Caíque Ferreira

Viktor Valkov

Leandro Colombato

Marcelo Menezes

Diretor de Comunicação
e Vice-Presidente do
Instituto Renault

Diretor de Compras
Renault Nissan

Diretor de Engenharia

Marcus Aguiar
Diretor de Relações
Institucionais e
Governamentais

Diretor de logística

Alonyr Turbay
Diretor da Qualidade

Marcia Zazula

Sérgio Mantilla

Frederic Schneider

Assessora executiva

Gerente de Projetos

Presidente RCI Brasil

Conselho de Administração Renault do Brasil
presidente - Carlos Ghosn
Presidente Mundial da Aliança Renault-Nissan

vice presidente - Olivier Murguet
Sênior e Presidente do Conselho
da Região Américas

conselheiro - Luiz Pedrucci
Presidente Renault do Brasil (em substituição
a Fabrice Cambolive, Presidente da Renault
do Brasil durante o ano de 2016)
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Relações com o Governo
(G4-SO6)

Desempenho econômico
(G4-9, G4-17, G4-EC2)

O setor automobilístico tem um papel importante
no cenário econômico, social e ambiental do país
e constitui objeto de inúmeras normativas por
parte do poder público. A Renault, assim como
as demais montadoras no Brasil, dialoga com
os órgãos governamentais de maneira direta ou
por intermédio da atuação setorial, no sentido
de acompanhar a evolução das normas legais e
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.

Gerenciar a performance econômica com
responsabilidade, atendendo aos critérios de
desenvolvimento sustentável e geração de
valor é essencial para assegurar a perenidade
da atividade da Renault do Brasil. Em
consonância com o Grupo Renault, a empresa
adota no Brasil as diretrizes de governança da
OCDE para empresas multinacionais.

A Renault do Brasil prima pelo respeito rigoroso
às exigências regulatórias em todas as áreas da
organização.
De acordo com a política do Grupo, a Renault
não faz doações a políticos ou partidos políticos
nem financia grupos religiosos.

O ano de 2016 apresentou um cenário ainda
desafiador, com queda de 20% no mercado
brasileiro de veículos, passando de 2,4 em
2015 para 1,9 milhão de veículos. Ainda assim
a Renault do Brasil aumentou em 0,2% sua
participação de mercado e registrou um

recorde para a marca no Brasil
ao atingir 7,5%, com um volume
de 149.977 veículos. O furgão Master

manteve a liderança do segmento pelo 3º ano
consecutivo. A operação brasileira representa
5% do mercado mundial do Grupo Renault.

A Renault do Brasil publicou em março de
2017 o Relatório Financeiro de 2016, que
apresenta as demonstrações financeiras
da Renault do Brasil S.A. e sua controlada
(Renault Comércio e Participações
Ltda.), envolvendo duas operações:
comercialização de veículos e de peças. Este
documento, auditado pela KPMG Auditores
Independentes, pode ser consultado em
https://www.renault.com.br/servicos/
opcoes-de-financiamento/demonstracoesfinanceiras.html.

Gestão de Riscos ambientais
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.

Riscos e oportunidades
O acompanhamento dos impactos diretos das emissões de CO2 nas mudanças
climáticas e os riscos potenciais para a perenidade da organização deram início ao
desenvolvimento de tecnologia de motores independentes de combustíveis fósseis
e movidos por energias renováveis. Como consequência dessa iniciativa de
mitigação do impacto, o veículo elétrico zero emissão também representa uma
oportunidade de negócio para a Aliança Renault-Nissan, líder mundial em Zero
Emissão, que já comercializou cerca de 450.000 unidades no mundo, e para a
Renault do Brasil, que já conta com 100 veículos em circulação no Brasil.
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Em um mundo com mais de 7 bilhões
de pessoas, mais da metade vivendo em
cidades, o automóvel precisa reinventarse continuamente, a fim de continuar
sendo uma fonte de progresso para todos
e permitir que cada um seja livre para ir
e vir. No Brasil, onde 85% da população
vive em zonas urbanas, a preocupação
com a mobilidade já integra as agendas da
administração pública.
Soluções sustentáveis devem conciliar as
necessidades em mobilidade e a melhoria
da qualidade de vida. Para a Renault, essas
soluções incluem a produção de veículos
cada vez mais eficientes em consumo e
emissão de CO2, mas sobretudo pela oferta
de uma gama de veículos 100% elétricos,
com zero emissão, circulando livremente na
cidade sem emitir poluentes.
Por meio do Projeto Cidades, a Renault
disponibiliza a tecnologia Z.E. (Zero
Emissão) 100% elétrica para diversos

municípios brasileiros preocupados em
desenvolver soluções de mobilidade urbana
sustentável. O veículo elétrico também
integra a frota de empresas e instituições
como: Itaipu, Companhia Paulista de Luz e
Força (CPFL) Energia, Grupo TPC, Correios,
FedEx, Companhia Energética de Brasília
(CEB). Atualmente mais de 100 veículos
circulam no país.
A Renault do Brasil é ainda parceira do
Mob-i, o Programa de Mobilidade Elétrica
Inteligente da Itaipu Binacional, cujo
objetivo é o desenvolvimento tecnológico
para a mobilidade elétrica. Implementado
a partir da Itaipu Binacional, em parceria
com o Centro de Engenharia e Inovação
das Industrias da Mobilidade (CEiiA), de
Portugal e com o Parque Tecnológico da
Itaipu (PTI-BR) o Mob-i vem dinamizar
ações de pesquisa e desenvolvimento,
experimentação de soluções tecnológicas
e modelos de negócios para a
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industrialização de novas soluções da
mobilidade em benefício das pessoas.
Já fazem parte do projeto Cidades:
• Foz do Iguaçu – Itaipu Binacional –
Programa Mob-i Mobilidade Elétrica
Inteligente, que visa testar modelos de
mobilidade urbana sustentável para
os municípios. Além de uma frota de
veículos elétricos, realiza parceria com
a Renault na produção do Renault Twizy
em Foz.
• Prefeitura de Curitiba – Projeto Curitiba
Ecoelétrico, integra o projeto Mob-i
• Cidade de Brasília – Brasília Ecomóvel,
integra o projeto Mob-i
• Cidade de Campinas – Programa de
Mobilidade Elétrica da CPFL Energia
• Rio de Janeiro – Parceria com a Aliança
Renault-Nissan, Petrobras Distribuidora,
Light, Ampla, e Rio Negócios para
transporte com emissão zero

• Fernando de Noronha – através do
Projeto Redes Elétricas Inteligentes
(REI) da Companhia Energética de
Pernambuco (Celpe)
RENAULT TWIZY
Um exemplo de mobilidade
urbana sustentável

Foto: Alexandre Marchetti
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Desde dezembro de 2015, graças a
Resolução do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), o Renault Twizy já
está liberado para circular nas vias
urbanas brasileiras.
Em abril de 2016 a Renault firmou
parceria com a PUCPR que resultou na
oferta de novas disciplinas eletivas a
alunos e ex-alunos da universidade. O
tema dos cursos é relacionado a cada
segmento de atuação do designer e do
arquiteto no setor automobilístico e traz
para a sala de aula a discussão sobre o
futuro do automóvel e das cidades.
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3. pesquisa
e inovação
de produtos
A indústria automobilística vive uma
revolução e já é possível entrever o
veículo do futuro. Esta evolução requer
o desenvolvimento de novas tecnologias,
novos processos, novos parceiros e novas
escolhas. A Renault do Brasil participa das
iniciativas do Grupo Renault voltadas à
inovação e à antecipação de tendências,
considerando sempre as especificidades
locais para o mercado brasileiro e dos
demais países latino-americanos onde a
marca está presente.
A empresa mantém uma equipe dedicada
a conhecer melhor o consumidor do Brasil
e da América Latina, suas necessidades e
aspirações, bem como as tendências de
evolução do comportamento desses públicos
em relação às questões da mobilidade e
do uso do automóvel. Essas informações,
disponibilizadas às áreas de interesse no
Brasil e na matriz, norteiam o trabalho das

equipes de desenvolvimento de novos
produtos e adequação dos veículos ao
mercado local e regional.
Renault Design América Latina
A Renault do Brasil abriga o único
estúdio de estilo da marca no continente
americano, situado em São Paulo. Os oito
designers do Renault Design América
Latina (RDAL) atuam com o objetivo
de captar tendências e diversificar as
fontes de criação - com referências de
todo o mundo -, e contribuem para a
internacionalização da marca, trazendo
uma visão relacionada ao público latinoamericano, mais expressivo e dinâmico,
em relação ao mercado europeu.
Desde a sua criação, em 2007, já
integraram esse time jovens designers
oriundos de diversos países: Brasil,
Argentina, França, Colômbia e Itália.
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O centro brasileiro integra a rede de design
mundial da marca, que conta com estúdios
de estilo situados na França, India, Romenia
e Coreia que trocam informações entre si e
colaboram em projetos comuns. No intuito
de estimular a inovação e a criatividade,
o Grupo Renault frequentemente promove
concursos entre as regiões, incentivando
o desenvolvimento de novos veículos.
Modelos como o Lodgy e Dokker,
comercializados na Europa, tiveram origem
nas pranchetas do RDAL.
Daqui saem projetos de carros conceito
como o Kwid Concept, show-cars,
adaptações de veículos da marca para
os mercados locais, como o Captur, que
passou a ser produzido pela Renault do
Brasil em versão específica voltada para o
mercado local.
O RDAL também colabora com os projetos
de ponta do Grupo, que abrem caminho

para o futuro do automóvel – veículo
autônomo, elétrico, conectividade -,
a exemplo do veículo elétrico desenvolvido
aqui para o mercado chinês.
Num trabalho integrado com as equipes
de engenharia da Renault, os projetos
privilegiam a utilização de materiais
recicláveis.
RTA
Desde 2007, o Complexo Ayrton Senna
abriga o Renault Tecnologia Américas
(RTA), cujo objetivo é desenvolver produtos
voltados às necessidades e ao perfil do
consumidor latino-americano. Cerca de
700 engenheiros, distribuídos entre Brasil,
Argentina, Colômbia, Chile e México, têm
como missão assegurar a performance do
sistema industrial, adequar e tropicalizar
projetos de novos veículos e desenvolver
localmente as competências necessárias
à concepção de produtos para a região.
Vanessa Soares - Colaboradora
Renault do Brasil
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O RTA estuda as particularidades
relacionadas às condições locais de uso dos
veículos, tais como: temperatura, umidade,
poeira, estado das estradas, hábitos dos
consumidores - parâmetros que têm
influência no desenvolvimento de produtos
para o mercado local.
Junto com os demais centros de tecnologia
da marca em diversas regiões do mundo,
o centro latino-americano integra uma
rede que atua diretamente ligada ao
Technocentre, matriz dos centros de
tecnologia do Grupo Renault, na França.
Localmente, atua em colaboração com:
• o Renault Design América Latina (RDAL),
no desenvolvimento de novos produtos e
adequação aos mercados locais;
• as fábricas de veículos, motores e caixas
de câmbio da marca na América Latina;
• a cadeia de fornecedores locais de peças
e serviços, buscando a melhoria contínua
e privilegiando materiais recicláveis;
• instituições governamentais e
associações, como Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), FINEP e a Associação Nacional
dos Fabricantes Veículos Automotivos
(ANFAVEA), em assuntos relativos à
indústria automotiva, homologações
ou ainda financiamento de atividades
voltadas ao desenvolvimento
tecnológico;
• e instituições de ensino e pesquisa,
como por exemplo UFPR, PUCPR
e UTFPR, em atividades voltadas
à pesquisa e desenvolvimento e a
absorção de mão-de-obra qualificada.

Atividades específicas voltadas à eco concepção, eco design e
reciclagem estão contempladas no escopo de atuação do RTA (ver
capítulo 5, Reciclabilidade do Produto).
Em 2016, a Renault do Brasil lançou os novos motores 1.0 e 1.6 SCe
(Smart Control Efficiency). Desenvolvidos pelo RTA e produzidos no
Complexo Ayrton Senna, os novos motores se destacam pela redução no
consumo de combustível e nas emissões de CO2 (ver capítulo 4, Impacto
do Produto: Poluição e Emissões de CO2).

Uma parceria entre a Renault do Brasil
e a Fundação Araucária de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Estado do Paraná viabilizou 28 bolsas
de estudo para estudantes de graduação
mestrado e doutorado em 2015 e 2016.
A iniciativa, que fortalece a aproximação
entre a indústria e o meio acadêmico,
favorece o desenvolvimento de pesquisas
em seis áreas: novos meios e soluções
para realização de ensaios e testes;
soluções para melhoria da segurança dos
veículos; novas soluções para melhoria
da qualidade percebida; novos motores
flex; melhoria contínua em produtos e
processos, e lean engineering.
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4. impacto do
produto: poluição
e emissões de CO 2
Um desafio mundial
A redução da emissão de gases de efeito
estufa (GEE) constitui um desafio global
reconhecido internacionalmente, no qual
o setor de veículos está diretamente
implicado, tendo em vista que a frota de
veículos circulantes responde atualmente
por 14% das emissões globais.

A Renault foi o primeiro
fabricante de veículos em nível
mundial a assumir publicamente
um compromisso com a redução
de sua pegada de carbono.
Este compromisso acarreta a priorização
da política ambiental por meio de uma
abordagem que abrange o ciclo de vida do
veículo desde a sua concepção.
A estratégia adotada pelo Grupo Renault
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.
Zero Emissão no Brasil –
uma realidade hoje
A Renault do Brasil atua fortemente para
a implementação do carro elétrico no país,
que representaria ganhos importantes
para a frota nacional. Por meio da
Anfavea, propôs o tema ao Governo
Federal com o objetivo de viabilizar a
comercialização em escala.
Através do Projeto Cidades, a Renault
disponibiliza a tecnologia Z.E. (Zero
Emissão) 100% elétrica para diversos
municípios brasileiros preocupados em
desenvolverem soluções de mobilidade
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urbana sustentável (ver Capítulo 2,
Mobilidade Responsável).
Os veículos elétricos da empresa utilizam
energia oriunda de um painel fotovoltaico
de 132m² instalado no Complexo Ayrton
Senna.
Eficiência
(G4-EN7, G4-EN27)
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).
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 das

linhas de veículos e utilitários. Em 2016,
o índice ficou em 126,9 gCO2/km, uma
redução de 15,3% entre 2010 e 2016,
para o parque total de veículos do grupo
no mundo. Contribui em grande parte para
essa redução a linha de produtos Z.E. (Zero
Emissão).
Ações constantes visam um melhor
desempenho dos motores a combustão,
tais como:
• utilização de materiais mais leves e
tecnologia avançada para reduzir o peso
dos veículos;
• otimização da vazão dos gases do
motor;
• downsizing – redução da cilindrada
sem prejuízo da potência dos motores
por meio de turbo compressores e
combustão otimizada;

• redução de perdas térmicas e de atritos
mecânicos;
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Em novembro, atendendo às novas
exigências regulatórias decorrentes do
programa InovarAuto, foram lançados os
novos motores 1.0 e 1.6 SCe (Smart Control
Efficiency). Desenvolvidos pela Renault
Tecnologia Américas (RTA) e produzidos no
Complexo Ayrton Senna, os novos motores
se destacam pela redução no consumo de
combustível. Lançada juntamente com os
novos motores, a tecnologia Energy Smart
Management que otimiza o funcionamento
do alternador, priorizando a carga para a
bateria nas desacelerações. Já o sistema
Stop&Start, exclusivo do motor 1.6 SCe
do Sandero e Logan, desliga o motor
automaticamente quando o veículo para
em semáforo ou congestionamento e religa
automaticamente quando o motorista
começa a pressionar o pedal da embreagem.

A nova tecnologia proporciona
uma redução de até 15% nas
emissões de CO2 para veículos
que circulam em zonas de
congestionamento.
Para potencializar a característica econômica
e ecológica, os modelos equipados com
o Media NAV 2.0 trazem as funções EcoScoring, que avalia a condução do motorista

durante o percurso, levando em conta o
momento certo para a troca de marchas,
a suavidade da condução, o consumo e a
quilometragem percorrida; e Eco-Coaching,
que orienta o condutor para dirigir de modo
mais econômico.
Em outubro, o Grupo Renault foi premiado
pela CDP (“Carbon Disclosure Project”)
com o “Climate Leadership Award” por
sua ação e estratégia de redução da
pegada de carbono de seus produtos e
atividades. Em 2017, a empresa divulgará
as novas metas de redução da pegada de
carbono dos veículos comercializados em
todo o mundo.

Índices de redução de emissões de CO2 obtida
em 2016 para os motores produzidos no Brasil
(G4-EN27)

veículo

Sandero /
Logan

Sandero
Stepway

motor

caixa de
câmbio

gCO2/km
antigo

novo

redução
emissão CO2

1.0

manual

129

111

-14%

1.6

manual

138

120

-13%

1.6

robotizado

152

129

-15%

1.6

manual

145

130

-10%

1.6

robotizado

152

136

-10%

1.6

manual

160

145

-9%

2.0

manual 4x2

164

145

-11%

2.0

manual 4x4

169

157

-7%

2.0

automático

181

170

-6%

1.6

manual

158

143

-10%

2.0

manual 4x2

163

154

-6%

Duster

oroch
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Programas Brasileiros
de eficiência energética
Além do Programa InovarAuto que
oferece incentivos direcionados a novos
investimentos, à elevação do padrão
tecnológico dos veículos e de suas peças
e componentes e à segurança e eficiência
energética veicular, a Renault participa
ainda do Proconve (Programa de Controle
de Poluição do Ar por Veículos Automotores)
e do PBEV (Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular).
Três modelos da marca foram destaque
em 2016 e receberam o selo do CONPET
(Programa Nacional de Racionalização
do Uso dos Derivados de Petróleo e Gás
Natural): Sandero 1.0 12v, 1.0 16V e 1.6
16V (câmbio manual); Sandero Stepway 1.6
16V e Logan 1.0 12V e 1.6 16V.
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5. reciclabilidade
do produto
(G4-EN28)

Dentro do RTA (Renault Tecnologia
Américas), um profissional dedicado, o LTL
(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, desde 1994, 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.
O LTL também acompanha com
fornecedores locais o desenvolvimento de
novas peças utilizando materiais reciclados
e homologa fornecedores locais de matéria
prima, privilegiando os materiais reciclados,
conforme a política do grupo, que exige de
seus fornecedores de peças a aquisição de
matéria-prima de empresas certificadas pela
Engenharia de Materiais da empresa.

O Brasil certificou dois fornecedores locais
de matéria-prima reciclada (plásticos) em
2016 e a meta para 2017 é ter mais dois.
Esse trabalho é realizado em conjunto com
a área de compras.

Atualmente cerca de 20% das peças
substituídas em garantia na rede de
concessionárias são enviadas à fábrica para
análise e recebem a correta destinação no
descarte.

Ainda no período, Renault do Brasil
iniciou a parceria o laboratório local
CCDM – Centro de Caracterização de
Desenvolvimento de Materiais, para
validar os desenvolvimentos, num
processo que envolve a participação do
Grupo Renault e uma série de ensaios
cruzados assegurando a correta aplicação
dos métodos e respeitando as normas
internacionais.
Com o projeto Filial Plastic, também
iniciado em 2016, a Renault do Brasil está
trabalhando para futuramente produzir
peças plásticas internamente, comprando
diretamente dos fornecedores locais de
matéria prima reciclada certificados.
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6. produção sustentável e processos
com menores impactos
Comprometida em contribuir para a redução
da pegada ambiental do Grupo, desde a
sua implantação a Renault do Brasil investe
continuamente no desenvolvimento de
processos de produção mais sustentáveis,
tendo sido pioneira no país a utilizar o
processo de pintura veicular a base d’água.
A gestão ambiental na empresa desde então
evoluiu significativamente.

Da mesma forma, a gestão eficaz dos
resíduos pode se transformar em fonte de
receita. Assim, o consumo de energia e a
gestão dos resíduos (item 4 deste capítulo)
foram selecionados pelo Grupo Renault
entre as áreas prioritárias com impacto
na redução de custos operacionais para
alcançar os objetivos de rentabilidade do
grupo.

O esforço de redução dos impactos
ambientais ainda é frequentemente
percebido como um fator de custo extra
para as empresas. Todavia, esta análise
não considera os impactos positivos sobre
os custos operacionais, a atratividade dos
produtos ou ainda a diversificação das
fontes de receita. Os custos associados ao
consumo energético (capítulo 7, item 1), por
exemplo, representam um fator econômico
importante para a empresa e sua otimização
constitui ao mesmo tempo uma ferramenta
de redução de impacto ambiental e de
redução dos custos de produção.

Uma rede com mais de cem pontos de
monitoramento cobre todas as áreas
de impacto das operações da empresa,
acompanhando indicadores de níveis de
ruído, qualidade da água das bacias de
contenção de águas pluviais e do lençol
freático, emissões atmosféricas, descarte
de efluentes e geração de resíduos
sólidos.
A Renault do Brasil prima pelo respeito
rigoroso da legislação ambiental vigente,
assegurado a mais de uma década pela
certificação ambiental ISO 14001.
A empresa se prepara para a certificação
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em 2018 pela nova versão da norma
ISO14001:2015 que substitui a versão
ISO14001:2004.
As ações ambientais estão integradas
ao Sistema de Gestão Ambiental e
consequentemente tornam-se ferramentas
de certificação. Porém, muitas atividades
que integram a rotina das fábricas
vão além das obrigações normativas
e regulamentares, a exemplo dos
investimentos em impermeabilização e
proteção ao solo, que somaram nos últimos
3 anos um montante superior a 1.2 milhões
de reais.
Biodiversidade
(G4-EN11, G4-EN13, G4-EN14)
Desde o início da sua implantação no
Brasil, em 1996, a preocupação com a
preservação e a redução dos impactos
permeou a gestão industrial da Renault,
que conserva uma reserva de mata
reconstituída e preservada que ocupa
60% da área de 2,5 milhões de m² onde

se encontra o Complexo Ayrton Senna,
no município de São José dos Pinhais (PR).
Por meio de uma parceria com a
Universidade Federal do Paraná, a fauna e
a flora locais foram repertoriadas no início
da atividade fabril, com monitoramento
mantido durante os primeiros anos da
operação, verificando-se a inexistência de
impactos negativos. De lá para cá, as áreas
verdes do complexo foram isoladas por
cerca e destinadas à regeneração natural
e fluxo das espécies.
Em 2016 iniciou-se o processo de
instalação da nova fábrica da Renault,
a CIA – Curitiba Injeção de Alumínio,
tornando necessária a intervenção em
parte desta área de preservação. Nesse
caso, a flora local é inventariada e os
processos de compensação ocorrem em
áreas similares às impactadas, dandose preferência ao adensamento de áreas
de preservação permanentes, áreas
suscetíveis a erosões ou a conexão
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de maciços e formação de corredores
ecológicos. Além do inventário florestal
e seleção de novas áreas internas ao
complexo para recomposição, houve a
realocação de espécies de interesse como
xaxins e bromélias e também o tratamento
de erosões. A seleção de áreas para
compensação, os inventários florísticos e o
tratamento de ravinas foram executados por
empresa ambiental terceira especializada.
Apesar da proximidade com o maciço da
serra-do-mar paranaense, maior área
preservada contínua do bioma mata
atlântica, a Renault do Brasil está inserida
em uma área predominante industrial,
limítrofe a rodovia federal e distante apenas
3 km do aeroporto internacional de Curitiba.
As únicas espécies ameaçadas de extinção
identificadas são vegetais como o Pinheiro
do Paraná - Araucaria angustifólia e o Xaxim
- Dicksonia sellowiana, ambos presentes em
nossas áreas preservadas.
Controle de emissões
(G4-EN15, G4-EN16)
A Renault do Brasil monitora seus índices
de emissões com o auxílio da ferramenta

R2E 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.

Os indicadores acompanhados referemse ao Escopo 1 (emissões diretas,
provenientes de fontes pertencentes ou
controladas pela organização) e Escopo
2 (emissões indiretas, provenientes da
aquisição de energia elétrica e térmica
consumidas pela empresa).

A maior parte das emissões de gases
de efeito estufa proveniente da atividade
industrial está vinculada ao consumo
energético, portanto a estratégia de
redução de emissões privilegia as medidas
para a redução do consumo de energia
(capítulo 7, item 1).
Durante o período, diversos fatores
levaram a um maior consumo de energia,
com impacto consequente no índice de
emissões:
• a implantação de duas novas áreas na
Pintura (Biton) e Injeção de Plásticos
(Bouclier) da CVP;
• a redução de 20% dos volumes
de produção CVU;
• paradas de produção na CMO;
• um turno a mais para equipes
de desenvolvimento de projeto;

• um inverno mais rigoroso;
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2014

Emissões diretas de gases
de efeito estufa por fonte

2015

4

2016

(em toneladas de CO2 equivalentes)

(G4-EN15)

Geração de eletricidade, calor ou vapor1

20.433,33

15.453,52

17.560,92

Outros processos de combustão

244,808

193,12

226,191

Transporte de materiais, produtos,
resíduos, empregados e passageiros3

1.429,97

1.918,87

2.131,73

Emissões fugitivas

1.248,02

2.119,66

1.658,80

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

0,025

0,028

0,028

2

* de acordo com a alteração das diretrizes do IPCC em 2013
1. Geração de eletricidade, calor ou vapor= GEE diretos anuais -instalações de combustão e salas de caldeiras considerando total de GEE para
gás natural, combustível doméstico).
2. Outros processos= GEE diretos anuaias gerados por banco de ensaios (motores, caixas de câmbio, veículos em pista) sendo considerados os
combustíveis: gasolina e mistura de bioetanol.
3. Transporte de materiais, produtos, resíduos, empregados e passageiros=GEE diretos anuais gerados pelos veículos da empresa (veículos
internos, empilhadeiras, veículos de manutenção, etc.
4. Em 2014, a internalização de atividades de logística e a implantação de abastecimento de GLP através da central instalada no CAS foram as
principais ações que contribuíram para a redução das emissões.

Emissões INdiretas de gases
de efeito estufa por fonte
(G4-EN16)

Geração de eletricidade, calor ou vapor

20144

2015

2016

(em toneladas de CO2 equivalentes)
7.807,57

13.337,41

A Renault do Brasil não monitora emissões decorrentes da cadeia de distribuição de peças e veículos.

17.483,84

Descarte de água / Efluentes
(G4-EN22)
Em 2016, 276.143m³

de água
proveniente do complexo
Ayrton Senna foram
encaminhados à Sanepar
(Companhia de Saneamento do Paraná),
depois de passar pelo pré-tratamento
físico-químico na Estação de Tratamento
de Efluentes Industriais para remoção de
contaminação e substâncias nocivas. O
processo assegura a qualidade do efluente
dentro de parâmetros específicos exigidos
pela Sanepar, responsável pelo tratamento
final apropriado.
Além do tratamento dos efluentes, 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:
• águas subterrâneas;
• águas pluviais;
• águas montantes e jusantes dos rios
Pequeno e Itaqui, vizinhos às fábricas;
• água potável fornecida pela rede;
• efluentes.

A rede de poços de monitoramento da
unidade fabril foi ampliada nesse período,
assim como das bacias de contenção para
a água pluvial.
O Programa de Monitoramento contempla
também o acompanhamento de ruídos
limítrofes e emissões atmosféricas.
Eficiência
(G4-14, G4-EN24)
Aplicando o princípio de precaução,
a Renault do Brasil procede a estudos
e verificações sempre que algum processo
possa representar risco ambiental, mesmo
que ainda não comprovado ou sem
determinações regulatórias.
Graças a um estudo criterioso dos
produtos químicos utilizados pela empresa
no tratamento de efluentes industriais,
a substituição de alguns produtos e
componentes permitiu uma redução da
utilização de químicos sem prejuízo da
qualidade final da água.
A iniciativa acarretou redução da geração
de resíduos perigosos (embalagens de
produtos) e do consumo de químicos
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resultando em menor impacto ambiental.
Por meio do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) os riscos ambientais são previamente
mapeados e mitigados, inclusive o risco
de vazamentos, que conta com sistemas
de bacias de contenção permanentemente
monitorados. Não houve qualquer vazamento
de produto em solo ou corpo hídrico em
2016.
Integram ainda o SGA:
• sistema de gestão de produtos químicos
relativo à compatibilidade e regras de
estocagem em todo o complexo industrial e
• cartografia de vulnerabilidade de solos,
que identifica áreas e prioridades
para adequação ou instalação de
impermeabilizações de contenção.
Gestão de resíduos
A gestão de resíduos é vista pela Renault do
Brasil simultaneamente como uma iniciativa
de redução de impacto ambiental e uma
oportunidade de diversificação de receita
objetivando a redução do custo operacional
de produção. Assim, todas as ações da
área são também mensuradas em termos

de performance econômica. O resultado
obtido em 2016 superou em mais de 2
milhões de reais o de 2015, considerando
o total de resíduos destinados no período
e comparando os valores de negociação
anteriores com os atuais.

ATERRO

ZERO

Peso total de resíduos por tipo e método de disposição
(G4-EN23)

Resíduos não
perigosos

2014

2015

2016

Variação

2017
(meta)

Reutilização

-

122

550

351%

1.900

Reciclagem

49.572

43.667,6

44.505,7

2%

45.000

565

560,8

446,8

-20%

0

-

-

181,6

-

587,4

50.137

44.346,3

45.684

3%

47.490

2014

2015

2016

Variação

2017
(meta)

Reciclagem

181

142

150,1

6%

147,1

Incineração

0,7

0,5

0,5

8%

0,5

1.459,9

1.247,8

3.238,9

160%

2.616

34,3

30,6

28,9

-5%

26

1.641,6

1.389,8

3.239,1

133%

2.763,3

(toneladas)

Aterro sanitário

Em dezembro de 2016 a
Renault alcançou o objetivo de
não destinar mais resíduos para aterro
sanitário. Contribuiu para esse resultado a
internalização da gestão de resíduos por
meio de equipe dedicada a este fim.

RESÍDUOS
RECICLADOS

ENVIO PARA
ATERRO

2014: 98,6%

1,4%

2015: 98,7%

1,2%

2016: 97,5%

2,5%

A partir dezembro de
2016: 100%

0%

Meta para 2017: 100%

0%

Coprocessamento
Total*

Resíduos perigosos
(toneladas)

(queima de massa)

Coprocessamento
Rerrefino
Total*

Justificativa de aumento para aterro no ano: Uma redução da mão de obra da empresa gerenciadora de resíduos no início do
ano causou aumento no índice de aterro de 2015 para 2016. No entanto, essa situação foi resolvida através da internalização da
gestão que resultou a partir de dezembro na eliminação total do envio de resíduos para aterro.
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duzir
utilizar
ciclar
O compromisso com a reutilização dos
resíduos alcança todos os colaboradores
da empresa, que contam com o Ateliê de
Resíduos, programa que permite propor
e implementar projetos com o apoio da
empresa. Com a implementação do
programa Circular Economy, um Catálogo
de Resíduos que lista todos os materiais
descartados pela atividade industrial foi
divulgado a todas as áreas da empresa,
visando a identificar oportunidades de
reuso em substituição a compras de novos
materiais. Os resultados começaram a ser
percebidos em julho de 2016: evitou-se o
descarte de cerca de 550 toneladas de
material promovendo sua reutilização.
Entre a redução na compra de materiais
novos e a receita proveniente da
comercialização de materiais que antes

eram considerados resíduos, o projeto
representou uma economia superior
a 1,3 milhões de reais para a
empresa.
Pallets de Madeira
Carro chefe do projeto Circular Economy,
cerca de 545 toneladas de madeira
deixaram de ser descartadas como
resíduo e passaram a ser reutilizadas
internamente gerando economia de R$ 1M
em 2016.

anteriormente era descartada, agora passa
por uma etapa de descanso dos bags em
“cabides” para escoar a água seguida de
prensagem, acarretando o retorno da água
ao sistema. A introdução dessa operação
reduziu o peso da borra e ampliou seu
poder calorífico, favorecendo a destinação
ao coprocessamento de cerca de 76
toneladas de resíduo classe I que
deixou de ser descartado.

Recuperação de Solvente

437 litros de solvente
anteriormente descartado
como resíduo classe I foram destilados e
reutilizados internamente para limpeza.
Redução de umidade da borra de
Tinta da Pintura
A partir de maio de 2016, o processo
de tratamento do efluente da pintura
sofreu alteração. A borra com alto
teor de água gerada no processo, que
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As ações de reuso de materiais implementadas nos anos
anteriores prosseguiram gerando bons resultados:
Material
Isopor
Copos plásticos
Borra de óleo

Papel e papelão

Baterias

Origem
Embalagens
Copos de água e
cafezinho
Reciclagem do óleo
da usinagem de
motores
Embalagens
Papel sulfite usado
Toalhas de papel
usadas
Peças usadas ou
recusadas

Descarte nos
locais apropriados
“Bitucas” de cigarro
dispostos pela
empresa
Proveniente da
manutenção de
Óleo lubrificante
equipamentos
usado
industriais e sobras
acumuladas

Destino
Fabricação de sancas
e rodapés
Resina para fabricação
de cadeiras plásticas

Quantidade 2016
19,8 toneladas
42,8 toneladas

Coprocessada para
fabricação de cimento

1,6 mil toneladas

Fabricação de copos e
embalagens para ovos
e frutas

5,1 mil toneladas

Desmontadas e
reutilizadas pelo
fabricante na produção
de novas baterias

92 toneladas

Hidrossemeadura para
revegetação de taludes

Rerrefino para
produção de graxa e
outros derivados

167 kg

Investimentos em medidas
de proteção ambiental
e Conformidade
(G4-EN29, G4-EN34)
Desde a sua instalação no Brasil, a Renault
mantém uma equipe dedicada à gestão do
ambiental, cujas atividades contemplam
o monitoramento ambiental, gestão de
produtos químicos, gestão de resíduos,
tratamento de efluentes e emissões, gestão
do SGA – Sistema de Gestão Ambiental
e consequentemente a manutenção da
ISO 14001, certificação que garante a
conformidade e qualidade ambiental do
Complexo Ayrton Senna.
As ações ambientais estão integradas
ao Sistema de Gestão Ambiental e
consequentemente tornam-se ferramentas
de certificação.

Porém, muitas atividades que integram
a rotina das fábricas vão além das
obrigações normativas e regulamentares,
a exemplo dos investimentos em
impermeabilização e proteção ao solo.
O Complexo Ayrton Senna mantém a
certificação ISO 14001 desde 2003, tendo
passado por auditoria externa em setembro
de 2016, realizada pela Certificadora SGS.
A empresa não recebeu nenhuma
reclamação ou queixa decorrente de
impactos ambientais nem sofreu sanções
ou multas no período.

28,9 toneladas
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7. eficiência no uso dos recursos naturais
e consumo de matérias-primas
Crescendo com responsabilidade
Em 2016, a Renault Comércio e
Participações, que concentra as atividades
de logística e distribuição de peças de
reposição da marca no Brasil, passou a
operar em nova estrutura no município de
Quatro Barras (PR), substituindo as antigas
instalações de Jundiaí (SP) e São José dos
Pinhais (PR).
A edificação do novo parque logístico foi
inteiramente pautada nas melhores práticas
sustentáveis de construção civil e recebeu
o selo AQUA-HQE, certificação internacional
que comprova a alta qualidade ambiental
das construções. Trata-se do primeiro
parque logístico do Paraná a receber o selo,
conferido pela Fundação Vanzolini.
Construído no modelo Built to Suit
(empreendimentos projetados sob medida para
locações de longo prazo), a edificação atende
os 14 requisitos de desempenho relacionados
ao conforto, saúde e meio ambiente.

Exemplo da crescente atenção da marca à
sustentabilidade, diversas medidas foram
privilegiadas na construção. Antes do
início da terraplanagem foram protegidas
as Áreas de Preservação Permanente
(APP). O projeto privilegiou a organização
espacial dos ambientes respeitando suas
necessidades higrotérmicas, além do
posicionamento de máquinas e emprego
de materiais que minimizam os ruídos
sobre a edificação e o seu entorno.
Um sistema minimiza o escoamento
de águas pluviais para a rede pública.
Já o Plano de Prevenção e Controle da
Poluição, inclui estratégias como controle
da fumaça preta, bacias de sedimentação,
lava-botas, lava-rodas, lava-bicas, entre
outras.
Com cerca de 900 m², o prédio
administrativo é autossuficiente em
energia elétrica, graças à instalação de
um sistema de placas fotovoltaicas.
O excedente de energia produzida
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vai direto para a rede da Companhia
Paranaense de Energia (Copel),
dispensando o uso de baterias ou
acumuladores, que possuem metais
pesados e produtos corrosivos.

redução de 100% de uso de água
potável para esse fim;

Materiais e Recursos

• Duas piscinas de retenção de água da
chuva equipadas para separar a água
de óleos e adequar a vasão para a rede
pública;

• 95,8% dos resíduos gerados na obra
desviados de aterro (reciclagem ou
reutilização);

• Equipamentos de alta eficiência,
reduzem o consumo em 35% na área
administrativa e 61% no galpão;

• Utilização de madeira 100% sustentável,
certificada com o selo Forest
Stewardship Council (FSC);

• Placas fotovoltaicas para geração de
100% da energia demandada no prédio
administrativo;

• Utilização de produtos com baixa
emissão de VOC (compostos
orgânicos voláteis) e procedimento de
homologação de produtos utilizados no
canteiro.

• Coberturas com pintura de alto SRI
(Índice de Refletância Solar) que
reduzem a absorção de calor, reduzindo
o efeito das ilhas de calor;

Água, Energia e Atmosfera
• Sistema de captação e aproveitamento
das águas pluviais para irrigação e
uso em sanitários resultando em uma

• Luminárias de LED em toda a estrutura
e desligamento automático da
iluminação das áreas externas;
• Iluminação de áreas de circulação,
halls, salas de reunião e sanitários
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controlados por sensor de presença e iluminação zenital no galpão, garantindo a redução do consumo
de energia do sistema de iluminação artificial durante o dia;
• Telha sanduíche e baixa transmitância dos vidros da envoltória, com fator solar de 35%, garantindo
a redução da quantidade de radiação e calor absorvido pelo edifício administrativo.

Nova fábrica
A sustentabilidade também é um dos pilares do projeto para a construção da
fábrica da Renault no Complexo Ayrton Senna, a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA).
Foram utilizadas estruturas pré-moldadas, que reduzem a geração de resíduos
e otimizam a velocidade da construção. O projeto prevê, por exemplo, o uso de
telhas translúcidas, que aproveitam a luz natural, e iluminação 100% LED, mais
eficientes. Além disso, o pré-aquecimento das barras de alumínio será feito
com o reaproveitamento do calor do processo, contribuindo para a utilização
racional de gás.
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do Grupo Renault. Uma das medidas que
contribuiu para essa performance é a
utilização de painéis fotovoltaicos para
o abastecimento dos carros elétricos da
frota.
Já na atividade fabril, novas ações também
vieram contribuir para gerar economia no
período:
Otimização processo
de incineração de gases
na pintura
Consumo de Energia
(G4-EN3, G4-EN6)
Tema prioritário para a Renault, tanto no
aspecto do impacto ambiental como de
custos operacionais de produção, a redução
do consumo de energia é alvo contínuo
de iniciativas como o Comitê de Eficiência
Energética e a Escola de Economia de
Energia, com o intuito de envolver o público
interno na busca de um melhor resultado.
A fábrica de veículos de passeio (CVP) de
São José dos Pinhais apresenta o segundo
melhor resultado no índice de consumo de
energia por veículo produzido, entre as 20
fábricas similares (carroceria + montagem)

A incineração de compostos voláteis
provenientes do processo de pintura
melhorou a relação estequiométrica de
combustão reduzindo significativamente
o consumo de gás natural;
consequentemente reduziram-se as
emissões de CO2 adequando-se às normas
da SEMA para emissões de GES.
Instalação de inversores
e motores alto rendimento
nas pinturas
Novos motores elétricos de alta potência
utilizam o excesso de corrente elétrica
na partida, ocasionando uma redução de
5% no consumo de energia por motores

elétricos e a otimização do consumo em
relação à demanda real.

-5%
Redução de consumo
de energia fora de horário produtivo
em 5%
A adequação das janelas de abertura entre
a pintura e o departamento de utilidades
(fornecedor de água quente, gelada e
ar comprimido ao processo de pintura)
permitiu o sincronismo entre as áreas
reduzindo o período em que este processo
se mantém ligado, com ganho de 5% no
consumo fixo de energia elétrica.
Diversos fatores pontuais tiveram impacto
significativo no consumo de energia no
decorrer do ano:

• a redução de 20% dos volumes
de produção na Fábrica de Veículos
Utilitários (CVU);
• paradas de produção na Fábrica
de Motores (CMO);
• um turno a mais para equipes
de desenvolvimento de projeto;
• um inverno mais rigoroso.
A intensificação das ações de eficiência
energética logrou mitigar o impacto desses
fatores nos indicadores de consumo,
obtendo índices muito próximos de 2015
nas Fábricas de Veículos Utilitários (CVU) e
Motores (CMO) e reduzindo o consumo na
de Veículos de Passeio (CVP).
Matriz energética:
Energia elétrica de origem hídrica
(renovável) 57%.
Gás natural (não renovável) 43%.

• a implantação de duas novas áreas na
Pintura (Biton) e Injeção de Plásticos
(Bouclier) da Fábrica de Veículos de
Passeio (CVP);
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*Consumo total de energia:

Fontes não renováveis
(gás natural)

Fontes renováveis
(energia elétrica)

Consumo total de energia

2014 (GJ)

2015 (GJ)

2016 (GJ)

Variação

376.316,9

285.585

319.863

+12%

441.934,4

386.308,7

430.516

+11%

818.251,3

671.893,7

750.379

+12%

Fonte dos fatores de conversão (MWh para GJ): https://www.converter-unidades.info

Gás Natural
2014

*Consumo de energia por veículo produzido:

meta

real

2015
meta

2016

real

meta

real

2017
meta

CVP (kWh / Veículo)

294,7

281,8

303,5

302,6

321,2

296,6

306

CVU (kWh / Veículo)

775

744,3

745,4

718

812,9

757,7

1087

CMO (kWh / Veículo)

120,9

123,5

143

142,5

169

159,6

136

2016

2017

meta

real

meta

real

meta

real

meta

CVP (m³ / Veículo)

11,1

10,2

10,5

10,0

11,5

9,8

11

CVU (m³ / Veículo)

24,1

23,3

22,8

21,1

28,3

22,4

33,7

CMO (m³ / Veículo)

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

energia elétrica
2014

2015

*Tanto a redução no consumo total de gás e energia elétrica da Renault do Brasil nos anos anteriores quanto o aumento no consumo desses insumos por veículo produzido, estão também relacionados à redução nos volumes de produção desde 2014.
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Total de energia
economizada como
resultado de iniciativas
de eficiência energética
e conservação (GJ):

2013 (GJ) 2014 (GJ) 2015 (GJ)
14.291

26.983

60.200

2016 (GJ)
Meta
65.559

Real
71.490

Os indicadores consideram o consumo de energia elétrica e gás natural do
Complexo Ayrton Senna, excluindo os consumos de terceiros e projetos.
A matriz energética permaneceu inalterada em relação ao ano anterior.

Fonte dos fatores de conversão (MWh para GJ): https://www.converter-unidades.info

Consumo de Água
(G4-EN8)

Consumo de água por veículo

A redução sucessiva dos volumes de produção desde 2014 e a implementação de duas
novas áreas na CVP para atender os novos modelos fabricados a partir de 2016 causaram
forte impacto nos indicadores de consumo por veículo produzido. Todavia, ações voltadas
ao consumo de água realizadas no período já se mostraram eficazes para a redução desses
índices nas três fábricas da Renault do Brasil.
O consumo total foi fortemente afetado pelas obras de ampliação da Fábrica de Motores
(CMO) e da nova Fábrica de Injeção, que exigiram grandes volumes de água. Graças à
continuidade das ações de redução, o impacto final pôde ser contido e limitou-se a uma
variação de apenas 5% em relação ao ano anterior.

Total de água retirada por
fonte em m3:
Concessionária/empresa
de abastecimento

2014
425.031 m³

2015
341.770 m³

2016
359.833 m³

2014

2015

2016

2017

meta

real

meta

real

meta

real

meta

CVP (m³ / Veículo)

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,2

1,4

CVU (m³ / Veículo)

4,4

4,2

4,7

4,6

4,7

4,6

6,1

CMO (m³ / Veículo)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

variação
+5%
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Sinergia
A água de descarte das torres de
resfriamento passou a ser armazenada em
cisternas para abastecimento dos sistemas
de combate a incêndio. O volume de água de
até 59 milhões de m³ ao ano, anteriormente
descartado, agora é reaproveitado para uso
dos bombeiros em testes de hidrantes e
SPKs.
Atendendo a obrigações regulamentares,
foi implementado o aproveitamento de água
da chuva na oficina de veículos no mês de
agosto. Os processos industriais da Renault
do Brasil ainda utilizam exclusivamente água
adquirida da companhia de abastecimento
local. A partir de 2017, há planos para se
iniciar a reutilização, incluindo a reciclagem
de água acumulada em bacias de contenção.
Matérias-primas
(G4-EN2)
O Grupo Renault é reconhecido
internacionalmente por seu engajamento
na utilização de materiais reciclados, tendo
desenvolvido internamente uma metodologia
de análise de criticidade de matérias-primas
que se tornou referência na França.

Para cada nova versão de veículo lançada,
o Grupo determina como objetivo aumentar
em 20% o volume de plásticos reciclados
do veículo.
Percentual de material reciclado em
relação à quantidade de polímeros
total dos carros:

2016

2017 (Meta)

Sandero/
Stepway

11,5%

13,8%

Logan

10,1%

12,1%

Duster/Oroch

12,7%

15,4%

O Líder Técnico Local (LTL), profissional
dedicado localmente à eco-concepção,
acompanha com fornecedores locais
o desenvolvimento de novas peças
utilizando materiais reciclados e homologa
fornecedores de matéria prima locais,
privilegiando os materiais reciclados,
conforme a política do grupo, que exige de
seus fornecedores de peças a aquisição

de matéria-prima de empresas certificadas
pela Engenharia de Materiais da empresa. A
Renault do Brasil certificou dois fornecedores
locais de matéria-prima reciclada (plásticos)
em 2016 e a meta para 2017 é ter mais
dois. Esse trabalho é realizado em conjunto
com a área de compras.
Ainda no período, a Renault do Brasil iniciou
parceria com o Centro de Caracterização
de Desenvolvimento de Materiais (CCDM)
para validação dos desenvolvimentos, num
processo que envolve a co-participação
da matriz e uma série de ensaios
cruzados assegurando a correta aplicação
dos métodos e respeitando as normas
internacionais.
Também iniciado em 2016, o projeto Filial
Plastic prevê a internalização da produção
de parte das peças plásticas dos veículos,
comprando diretamente dos fornecedores
locais de matéria prima reciclada certificados.
Neste ano, a Renault do Brasil foi a 1ª
filial do Grupo a desenvolver matériaprima reciclada em uma peça do interior
do carro com cor controlada, exigindo
desenvolvimento e aprovações do design
além das propriedades técnicas.
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8. saúde e segurança
do trabalhador

“ A saúde é um estado de completo

bem-estar físico, mental e social e não
consiste apenas na ausência doença
ou de enfermidade”
Organização Mundial da Saúde (OMS)

A riqueza maior da Renault são os homens e mulheres que a mantém viva,
um fator chave para o desempenho da empresa. Portanto, a gestão dos
recursos humanos deve garantir a igualdade entre os colaboradores
e contribuir para o seu desenvolvimento, engajamento e motivação,
face aos desafios atuais e futuros, promovendo a diversidade.
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Em 2 de julho de 2013 o Grupo Renault assinou um 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.
Na Renault do Brasil, sempre alinhada com os compromissos do
Grupo, promover a saúde, segurança e bem-estar dos mais de 5.500
colaboradores constitui uma prioridade estratégica, objeto constante
de iniciativas e investimentos por parte da empresa.
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capital humano
(G4-10, G4-LA1)
Pelo sexto ano consecutivo a Renault do Brasil figura entre as 150 Melhores
Empresas para se trabalhar, segundo pesquisa realizada pelas revistas
Exame/Você S.A., do grupo Abril.
Este reconhecimento valoriza a competitividade da política de benefícios
da empresa e vem corroborar os resultados da Pesquisa de Clima, realizada
anualmente pela empresa, cujos resultados destacam:

90%

é o índice de
engajamento dos
colaboradores Renault

94%

dos colaboradores
entendem sua contribuição
pessoal para os objetivos
estratégicos desta empresa

97%

dos colaboradores
dizem sentir orgulho de
trabalhar nesta empresa

94%

dos colaboradores
recomendam a Renault
como um bom local para
se trabalhar
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As regras estabelecidas pelo Grupo
Renault asseguram que sua equipe de
gestores atue de acordo com os mesmos
princípios e valores em todos os países
onde se encontra. Dois documentos
corporativos formalizam as competências
dos colaboradores: o Renault Way (RW),
dirigido a todos os colaboradores, e o
Renault Management Way (RMW), código
de conduta para as lideranças.

Renault Management Way
• Papéis do Gestor

Distribuição por Região de atuação

» Coach: Acompanha os
colaboradores

Sul

» Impulsionador: Impulsiona os
colaboradores para o futuro e
progresso

» Lealdade
• Saber Ser

(G4-10)

» Líder: Desdobra a estratégia e
delega

• Regras de Management
Renault Way

Total de colaboradores em 2016:

Sudeste

Distribuição por tipo de contrato

2014
5.647 (95,8%)

2015

2016

5.042 (95,7%) 5.508 (96,5%)

247 (4,2%)

226 (4,3%)

198 (3,5%)

2014

2015

2016

» Transparência

Tempo indeterminado (CDI)

5.168 (87,7%)

4.264 (81%)

4.933 (86,5%)

» Abertura à diversidade

Tempo determinado (CDD)

726 (12,3%)

1.004 (19%)

773 (13,5%)

2014

2015

2016

5.713 (97%)

5.092 (97%)

5.492 (96,2%)

181 (3%)

176 (3%)

214 (3,8%)

» Comprometimento
» Confiança
» Solidariedade
» Abertura
• Saber Agir
» Fazer simples e eficaz
» Fazer propostas concretas
» Aplicar as decisões

Todos os colaboradores da empresa
são submetidos 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.

Distribuição por tipo de jornada
Integral
Meio-período
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Contratações, desligamentos e taxa de rotatividade

saúde e segurança
(G4-LA5, G4-LA6)

(G4-LA1)

Número de contratações /
Taxa de rotatividade por gênero

2014

2015

2016

1154 / 35%

440 / 20%

1060 / 11%

Homens

933 / 31%

278 / 17%

814 / 8%

Mulheres

221 / 5%

162 / 3%

246 / 3%

Número de contratações por faixa
etária

2014

2015

2016

Abaixo de 30 anos

705 / 15%

325 / 8%

596 / 5%

Entre 31 e 50 anos

425 / 20%

110 / 11%

458 / 5%

Acima de 50 anos

24 / 1%

5 / 0%

6 / 0%

Número de contratações por região
Região Sul
Região Sudeste

2014

2015

2016

1.081 / 34%

373 / 18%

993 / 10%

73 / 1%

67 / 1%

67 / 1%

O equilíbrio entre a qualidade de vida no
trabalho e os objetivos de desempenho
profissional norteia a política da empresa,
que prioriza medidas preventivas de
proteção da saúde e bem-estar dos
colaboradores e vai muito além das
exigências regulatórias do setor industrial.
Prevenção = saúde

Harvard, a todos os colaboradores e
seus dependentes, com o fim de avaliar
diagnósticos e exames como uma
segunda opinião)
• Pró-Saúde (voltado a doenças crônicas
ou seus indícios)
• Plano Plural (voltado à saúde preventiva
dos dependentes, oferece consultas
médicas, mapeamento da saúde,
podendo contar com o suporte de
nutricionistas, psicólogos e outros
profissionais de saúde)

O início de cada turno de trabalho nas
fábricas é marcado pela ginástica laboral
preventiva. Todos os postos de trabalho
passam por avalição ergonômica. 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.

• Antitabagismo

O programa Bem-Estar no Trabalho reúne
as iniciativas voltadas a esse propósito:

• Campanhas informativas e de vacinação

• Medical Advanced (oferece acesso
a equipe médica internacional,
referenciada pela Universidade de

• Saúde Psicológica
• Reeducação Alimentar

• Renault com Vida (voltado à prevenção e
combate de dependências)
• Conservação Auditiva
• Apoio às gestantes e recém-nascidos

Os exames periódicos dos colaboradores
foram substituídos por mini check-ups,
que auxiliam no mapeamento de grupos de
risco e a prevenção de males ocupacionais.
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No Complexo Ayrton Senna está o Centro
Médico Zilda Arns, que concentra todos os
atendimentos relativos ao programa BemEstar. Único centro ambulatorial pertencente
a uma empresa no Brasil certificado pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA),
pelo segundo ano consecutivo recebeu
o Acreditação Nível 2 - que reconhece o
nível de segurança da assistência prestada
e a excelência dos protocolos de saúde
implantados.
Objeto de investimento constante da
Renault do Brasil, o centro 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.
Prevenção = segurança
(G4-LA5)
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 a
Renault do Brasil com os menores índices
de acidentes de trabalho entre as unidades
do Grupo na Região América.
A prevenção de acidentes na empresa
repousa na ação dos próprios
colaboradores, através do Programa
Líder de Segurança Plus, que capacita
anualmente 300 líderes de segurança
que atuam em suas áreas assegurando o
envolvimento de toda a equipe no respeito
às normas e utilização dos EPIs. O líder é
substituído a cada ano, num sistema de
revezamento e responsabilidade partilhada;
4% dos colaboradores da Renault do Brasil
integram o programa.
Os temas de saúde e segurança estão
na pauta do Comitê RH Departamentos
(representa 7% do total dos colaboradores)
e do Comitê de Direção – CODIR.
A empresa está representada nos
comitês do Grupo Renault que reúnem
mensalmente representantes das diversas
unidades.
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Indicadores de Saúde e Segurança
(G4-LA6)

Colaboradores*

2014**

2015

2016

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

7

1

8

7

0

7

6

0

6

Taxa com afastamento***

0,6

0,9

1,5

0,7

0

0,7

0,6

0

0,6

Sem afastamento

144

8

152

121

5

126

134

10

144

Taxa sem afastamento***

12,5

7

19,4

11,8

5,1

17

12,9

6,4

19,3

Total

151

9

160

128

5

133

140

10

150

Com afastamento

14

1

15

11

0

11

11

0

11

Taxa com afastamento***

1,2

0,9

2

1,1

0

1,1

1,1

0

1,1

Sem afastamento

152

11

163

127

7

134

139

10

149

Taxa sem afastamento***

13,2

9,6

22,7

12,4

7,2

19,6

13,4

6,4

19,8

Total

166

12

178

138

7

145

150

10

160

9

0

9

3

0

3

3

0

3

584

14

598

316

0

316

419

0

419

Número de acidentes
Com afastamento

Taxa de lesões

Taxa de doenças ocupacionais***
Total
(lesões osteomusculares)
Total de dias perdidos (corridos)
Taxa de absenteísmo***
Horas trabalhadas / horas perdidas

base: 6433 funcionários
1,7%

0,2%

base: 5416 funcionários
1,9%

2,1%

0,3%

base: 5380 funcionários
2,4%

0

0

0%

* Os dados relatados referem-se a todos os tipos de lesões, com atendimento interno e externo, e 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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diversidade
A Renault acredita que a riqueza cultural
e a diversidade de experiências trazem
benefícios duradouros à sociedade e às
instituições. Na Renault, consideramos
a diversidade como uma ferramenta
fundamental para a performance, a
motivação e o comprometimento que
constitui uma vantagem competitiva
fundamental: é da diversidade de formações,
de talentos e de percursos de nossos
colaboradores que nasce a inovação.
Signatária da campanha mundial “He for
She” (Eles por Elas), iniciativa da ONU para
a promoção dos direitos das mulheres, a
Renault do Brasil concentra no Women@
Renault suas principais ações voltadas à
igualdade de gênero. Graças ao programa,
recebeu medalha de ouro no Prêmio WEPs
Brasil 2016 – Empresas Empoderando
Mulheres, promovido pela Itaipu Binacional,
com chancela da ONU Mulheres e Pacto
Global das Nações Unidas visa promover a
igualdade de gênero em todas as atividades
sociais e da economia.

O Women@Renault, que reúne homens
e mulheres de todas as diretorias da
empresa, existe desde 2010 e tem como
meta não apenas aumentar a contratação
de mulheres, mas também seu acesso
a cargos de gestão por meio de ações
que incluem treinamento específico com
mentoring e coaching visando à ascensão
profissional feminina em funções de gestão.

• Evolução do percentual de
mulheres em cada nível
hierárquico.

• Turnover de homens versus
mulheres por área.

• Objetivo anual de cada diretoria
para a contratação de mulheres.

• Evolução do número de
mulheres com alto potencial
nas listas de RH.

2015

2016

As conquistas do programa são
acompanhadas por meio de 4 indicadores:
(G4-10, G4-LA12)

2014
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretoria

25

2

26

3

27

3

Gerência

116

15

112

16

122

20

Chefia/coordenação

77

13

96

21

112

25

Técnica/supervisão

261

43

246

44

245

53

Administrativo

1.119

379

1.125

387

1.158

389

Operacional

3.542

121

2.907

109

3188

150

Estagiários

66

115

85

91

113

101

5.206

688 (11%)

4597

671 (12%)

4.965

741 (13%)

Total por gênero
Total

5.894

5.268

5.706
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Nos últimos três anos, período pouco
expressivo em termos de novas contratações
para a indústria automobilística, o número de
colaboradoras cresceu de 11% para 13% e o
número de mulheres gestoras de 13% para
17%.
Para assegurar o acesso de estagiárias e
posterior efetivação de mulheres, a empresa
investe em ações como palestras para
estudantes de engenharia e informática.
Nos recrutamentos externos, os currículos
encaminhados pelo RH mantêm equilíbrio
entre o número de homens e mulheres.
Em 2016, um estudo realizado internamente
revelou que não há diferença entre os
salários de homens e mulheres, para cargos
e desempenhos equivalentes.
(G4-LA13)

13%

11%

6

201

5

201

colaboradoras

17%

13%

6

201

5

201

gestoras
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9. segurança dos produtos
A segurança no trânsito representa um
verdadeiro desafio de saúde pública que
atinge todos os continentes. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, a cada
ano são 1,3 milhões de mortes e entre
20 e 50 milhões de feridos. Se nada for
feito, a projeção para 2020 é chega a 1,9
milhões de mortes. Diante desse cenário, a
segurança no trânsito assume um caráter
essencial para as empresas do setor
automobilístico. Para o Grupo Renault tratase de um dos pilares da responsabilidade
social da empresa, desdobrado em todas as
suas unidades ao redor do mundo.
Para assumir inteiramente sua
responsabilidade, a Renault compromete-se
em duas frentes:
• em seus produtos – a partir da análise
dos riscos observados e integrando
ao longo do processo de concepção,
fabricação e comercialização soluções
inovadoras destinadas à segurança dos
ocupantes do veículo, bem como dos

demais usuários do trânsito (pedestres,
ciclistas, etc.);
• na sociedade – atuando junto ao poder
público e à sociedade civil a fim de
contribuir para um trânsito mais seguro
por meio de ações educativas e de
sensibilização, envolvendo os usuários
e os demais stakeholders da segurança
no trânsito.
Produto
(G4-PR1, PR2)
Além dos testes regulamentares de
segurança exigidos pelo Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) e pelo
Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
como condição para a homologação de
veículos no Brasil, os modelos da marca
comercializados no país passam por uma
etapa de testes antes da fabricação em
série, caracterizados por um período de
rodagem em condições de severidade
com o fim de identificar e sanar
possíveis falhas. Nessa fase, os eventos
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considerados pela Renault como potenciais
riscos para a segurança recebem prioridade
no tratamento.
A empresa mantém ainda um referencial
sempre atualizado de eventos com
impacto potencial de risco a clientes,
sistematicamente tratados nas passagens
do veículo pela concessionária para revisão
ou por meio de campanhas de recall.
Embora não tenha recebido nenhuma
penalidade relativa a descumprimento de
regulamentos relativos à segurança de
seus produtos durante o ano de 2016, a
Renault do Brasil realizou voluntariamente
1 campanha de recall, relativa às rótulas
axiais da caixa de direção nos modelos
Logan, Sandero e Sandero Stepway, com
cobertura de 94% dos veículos envolvidos.
A empresa permanece entre as montadoras
com menor índice de recall no país.
(G4-PR2)
A cada lançamento de um novo modelo,
a Renault do Brasil realiza crash-tests de
segurança com os primeiros veículos que

saem da linha de montagem, sempre
na versão mais básica.
Avaliação externa independente
Duster e Fluence já receberam 4 estrelas
no Programa de Avaliação de Carros Novos
para América Latina e o Caribe (Latin NCAP),
instituição independente patrocinada por
instituições como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), a FIA Foundation e o
International Consumer Research & Testing.
A Latin NCAP testa a segurança de veículos
do mercado latino-americano, priorizando
aqueles com maior volume de vendas e as
versões mais básicas de cada modelo.
Preservar a saúde
(G4-14)
A pesquisa e o investimento constantes no
aperfeiçoamento dos sistemas de segurança
ativa e passiva dos veículos está longe de ser
a única iniciativa da marca para preservar
a saúde e assegurar a segurança na
concepção e fabricação de seus produtos.
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A Engenharia de Materiais exerce um
controle das substâncias contidas nos
veículos por meio do IMDS (International
Material Data System) – sistema que
gerencia a base de dados 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.
Porém, a Renault iniciou a substituição
de produtos considerados perigosos
desde 1960 para substâncias químicas
utilizadas na fabricação e desde 2000 para
as substâncias contidas nos materiais e
estabeleceu 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. Estas normas,
aplicadas aos fornecedores, proíbem a
utilização de substâncias perigosas e
preocupantes que devem ser substituídas.
Além de se antecipar à proibição de
substâncias como cádmio, mercúrio, cromo
hexavalente e chumbo, a empresa também
descarta o uso de substâncias cujo risco
ainda não foi comprovado por estudos

conclusivos, ampliando a lista do REACH
em mais de 40%. Um exemplo de como a
empresa aplica o princípio da precaução.
Sociedade
A Renault acredita que a conquista de
um trânsito mais seguro é fruto de um
processo de conscientização educacional
que privilegia a vida, o estímulo e
desenvolvimento de valores éticos e a
convivência pacífica com respeito ao
próximo e ao meio-ambiente.
A Renault do Brasil contribui junto ao
poder público, ao terceiro setor e ao
meio acadêmico por meio de iniciativas
que visam sensibilizar desde a infância
dos usuários do trânsito e promover
a conscientização sobre as causas
mais frequentes de colisões e suas
consequências e auxiliar condutores a
antecipar riscos e conhecer seus limites.
Implementadas pelo Instituto Renault
de forma contínua, as ações abrangem
três públicos diferentes, com o mesmo
propósito de evoluir para uma mobilidade
mais segura:

Crianças
• Programa O Trânsito e Eu
– desenvolvido em parceria com as
escolas municipais, é um programa
educacional voltado ao conhecimento
da sinalização de trânsito e à
promoção da cidadania.

		 Jovens
• Road Show – programa
educacional multimídia de segurança
viária estruturado por meio de uma
apresentação teatral e direcionado a jovens
de 16 a 21 anos.

		Adultos
• Open Fórum Trânsito e Transformação
– debate junto à sociedade, envolvendo
usuários do trânsito, profissionais
da área da saúde, meio acadêmico
e autoridades para trazer a foco
as causas mais frequentes e as
oportunidades de atuação sobre elas.
• Cursos de Direção Segura - com o
objetivo de conscientizar motoristas
sobre a importância de suas atitudes
no volante na redução dos riscos
de acidentes de trânsito, o Instituto
Renault promove periodicamente curso
de direção segura voltado a motoristas
jovens ou experientes.
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satisfação do cliente
(G4-PR5, G4-S011)
A preocupação com o cliente envolve
ainda o desenvolvimento de uma relação
transparente e constante, por meio
de diversos canais de comunicação:
atendimento e diálogo direto na rede
comercial, Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC), ações de informação, sensibilização
e relacionamento, divulgação de selos e
avaliações de produto, mídias sociais e site
internet, mídias convencionais.
Eleita em 2016 pelo segundo ano consecutivo
a montadora com o melhor

atendimento ao cliente do Brasil
no ranking da Revista Exame/Instituto
Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o
Cliente (IBRC) a Renault do Brasil ainda foi
bicampeã do prêmio de excelência
em serviços ao cliente pela revista
Consumidor Moderno, promovido pelo grupo
Padrão.
As premiações são um reconhecimento
do trabalho conjunto de várias áreas da
empresa e sua rede de concessionários,

desde 2012, que deu início a um
projeto de melhoria da atuação do SAC
Renault. Nessa iniciativa, a estrutura de
atendimento ao cliente passou a operar
dentro da fábrica de veículos, em São
José dos Pinhais, próximo às equipes
de engenharia, qualidade, logística e
peças colocando o cliente como centro
da estratégia. Em casos de reclamações
envolvendo qualidade de peças e
componentes, quando necessário, as áreas
internas responsáveis buscam o fornecedor
envolvido para resolução do problema. O
projeto resultou na redução nos prazos de
atendimento aos chamados abertos pelos
clientes e garantiu mais eficiência a esse
serviço, passando a solucionar 100% dos
chamados em prazo inferior a 30 dias.

os clientes que atribuíram notas 9 ou 10, ou seja, declaram-se totalmente
satisfeitos.
Por esse motivo não há comparabilidade com os anos anteriores.
Os índices de satisfação medidos no período foram:
• Satisfação com atendimento no front office (dúvidas e sugestões): 67%
• Satisfação com o serviço de back office (tratamento de reclamações): 36%
(G4-PR5)

2014

2015

2016

Redução

7 dias

6 dias

4 dias

-2 dias

(G4-SO11)

Total de queixas recebidas
e endereçadas por meio
do SAC Renault

Total de queixas registradas junto aos
órgãos de proteção e defesa
do consumidor

2014

57.049

406

Rigor na avaliação

2015

52.896

391

A partir de 2016, a Renault do Brasil
alterou seus critérios de avaliação da
satisfação do cliente no front e no back
office, tornando muito mais rigorosa a
avaliação por parte dos clientes. O novo
indicador de satisfação considera apenas

2016

55.744

348

A Renault do Brasil acompanha também a satisfação dos clientes através de estudos
realizados por institutos externos.
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10. relacionamento com
a comunidade do entorno
O Instituto Renault
(G4-SO1)
Desde a sua criação em 2010, 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 em três eixos:
• Segurança no Trânsito
• Capital Humano
• Meio Ambiente e Mobilidade Sustentável
Para conhecer melhor os projetos do Instituto
Renault, acesse o site:
http://institutorenault.com.br
Comunidade do entorno
(G4-EC7, G4-EC8)
A Renault do Brasil, por meio do Instituto
Renault, contribui para o desenvolvimento
local da comunidade apoiando
financeiramente e por meio de participação

colaborativa os projetos da Associação
Borda Viva, uma entidade sem fins
lucrativos, constituída e gerida pelos
próprios membros da comunidade desde
2002. Essa parceria bem-sucedida já dura
mais de 10 anos e ganhou força a
partir de 2010 com a criação do Instituto
Renault, que passou a acompanhar o
projeto junto com a Associação Borda Viva.
A partir de um diagnóstico da realidade
social da comunidade, foram estabelecidas
como diretrizes do projeto: a segurança
alimentar infantil e a geração de renda e
capacitação das mães. Elas norteiam as
atividades dos dois núcleos do projeto.
A Cozinha-Escola, além de capacitar
profissionalmente mulheres da
comunidade, fornece gratuitamente
cerca de 100 refeições sociais diárias
equilibradas às crianças cadastradas
no projeto, assegurando um melhor
aproveitamento escolar, e atente ainda
idosos e pessoas com deficiência da
comunidade.

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Em paralelo, oferece refeições de
qualidade a um preço acessível, na sede da
Associação, servindo atualmente em média
90 refeições por dia. Graças ao furgão
disponibilizado pela Renault do Brasil a
Associação pode atender contratualmente
empresas da região, entregando as
refeições dos colaboradores da Flora Ervas,
RMáquinas e Sanepar. A atividade comercial
inclui serviço de coffee-break empresarial
e eventos à Renault, Nissan e diversos
fornecedores, como Faurecia e Lavitta, entre
outros.
Na Casa da Costura as mães da comunidade
encontram mais uma opção de formação
profissional e geração de renda. Atividade
iniciada com o reaproveitamento de banners
reciclados em sacolas, conta hoje uma
linha de produtos, criada pelos alunos
do curso de design da PUCPR a partir de
sobras de material utilizados na fabricação
dos veículos. Os produtos passaram a ser
comercializados nas concessionárias da
marca em Curitiba desde dezembro de 2016
e iniciou-se o projeto para a comercialização
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:
-	As “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;
-	Suporte para tablete;
-	Brindes para eventos
Os produtos da Casa da Costura
também estiveram presentes na Casa
Cor em Curitiba.
As crianças da Borda Viva agora participam
do projeto Lutando por um Mundo Melhor,
patrocinado pelo Rotary Club de são José
dos Pinhais, onde treinam Jiu-Jitsu e se
desenvolvem através do esporte.
Em novembro de 2016 O Projeto Borda
Viva foi o vencedor do Primeiro Prêmio
ODS, do SESI Paraná, na categoria
Indústria (grande).

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Projetos

5.	Sorocaba SP – Shopping Iguatemi

O Trânsito e Eu

6.	S. J. Rio Preto SP – Shopping
Iguatemi

Em 2016 vimos a consolidação deste
projeto do Instituto Renault que proporciona
aprendizado de segurança e cidadania
no trânsito a crianças de 7 a 11 anos por
meios de atividades pedagógicas em sala
de aula e prática vivencial nas minicidades.
As crianças exercem os papéis de usuários
do trânsito, a pé, de bicicleta ou no volante
de minicarros elétricos, orientadas por
educadores, num ambiente que simula a
realidade das cidades brasileiras.
Principais realizações:

7. Curitiba PR – Shopping Total
A parceria com a CET na capital paulista
contribui significativamente para a
ampliação e inovação do projeto que prevê
a revitalização da minicidade e a criação
da Sala Digital Interativa para crianças de 7
a 15 anos, equipada com jogos educativos
digitais e de realidade virtual. Com essa
expansão o projeto já alcança 9 municípios,
nas regiões Sul e Sudeste.

	Atualização da capacitação de
professores.

Em 2017 o programa será implantado
também na região Nordeste, no estado da
Paraíba, onde alcançará 16 escolas.

	Novos municípios: Maringá (PR), Santa
Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP)

http://institutorenault.com.br/pagina/item/
pt/o-transito-e-eu-pt

	Ações itinerantes:

Open Fórum Trânsito e Transformação

1.	São Paulo SP – Parque Ibirapuera
2.	São Paulo SP – Parque Villa Lobos
3.	São Paulo SP – Salão Automóvel
4. Maringá PR – Expoingá

Em setembro, entre os eventos voltados à
Semana do Trânsito, o Instituto Renault, o
SESI, o CIFAL e a Ecovia promoveram mais
uma edição do debate junto à sociedade
sobre os caminhos para a mobilidade
segura. Neste ano, o Open Fórum, foi
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reformulado, promovendo o encontro entre
especialistas e representantes da sociedade
civil para discutir uma das principais causas
de mortes no trânsito no Brasil: a mistura de
álcool e direção.
O debate foi levado pelo Instituto Renault
ao Salão do Automóvel de São Paulo, em
versão reduzida do Open Fórum, que tratou
da Educação para a Segurança no Trânsito.
Com a presença do apresentador Marcelo Tas,
um dos embaixadores do movimento “Não Foi
Acidente”, que batalha contra a impunidade
nos casos de acidentes causados pela mistura
de álcool e direção, o evento reuniu 75 pessoas
no stand da Renault.
Renault Experience
O lançamento do Renault Experience foi um
marco inovador no projeto, criado em 2008.
O novo formato do concurso, integralmente
on-line, premia os melhores projetos de
startup, com investimento da Renault do
Brasil no seu negócio. A mudança deu certo
e o Renault Experience 2.0 registrou recorde
de inscrições, com 445 equipes e mais de
1.500 estudantes de 82 universidades.
Com o tema: “A busca de ideias de
mobilidade urbana para um mundo melhor”,

a primeira edição foi lançada em agosto de
2016.

o Renault Experience conta com parceiros estratégicos como o Banco Renault, Michelin
e o apoio institucional do Sebrae, Senai, Agência Help e da Renault-Nissan Consulting.

Desenvolvido em três fases de seleção,
a partir da segunda fase, os 30 projetos
selecionados já contam com monitoria
e acompanhamento de profissionais e
especialistas da Renault e de outras
empresas:

Handi@Renault – Apoiando Paratletas Brasileiros

Ideathon – os 440 times receberam
diversos conteúdos inspiradores para
gerar insights e formular ideias, que foram
prototipadas e testadas junto ao público
alvo.
Business Lab – em dezembro 30 times
foram selecionados para ingressar em um
programa intensivo, recebendo monitoria
com o objetivo de transformar suas ideias
em negócio. Somente 3 equipes passarão
para a fase final.

Os 37 paratletas patrocinados pelo Instituto Renault, integrantes do time de vôlei sentado
da Unilehu, (Universidade Livre para Eficiência Humana), da equipe de esgrima em cadeira
de rodas da Associação de Deficientes do Paraná e o esgrimista Sandro Colaço integrante
da Seleção Brasileira de Esgrima na categoria A, alcançaram bons resultados em 2016:
Sandro Colaço obteve classificação para competir nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.
A iniciativa faz parte da política do Grupo Renault de incentivo ao paraesporte em âmbito
mundial, handi@renault.
Foto: André Horta / Foto Arena
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Aceleradora Renault – os 3 projetos que
chegarem até aqui receberão investimento
financeiro da Renault do Brasil para se
tornarem um negócio de verdade.
Fruto de uma parceria do Instituto
Renault com a Hotmilk, uma das maiores
aceleradoras de startups do Paraná,
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11. impactos socioambientais
da cadeia de fornecimento

Distribuição geográfica
dos fornecedores locais
da Renault do Brasil:

(G4-12, G4-EC9)

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.
Através de processos e indicadores
compartilhados pelos compradores do Grupo
no mundo todo, avaliações e auditorias
permitem acompanhar os fornecedores
auxiliando-os a identificar oportunidades de
progresso e compartilhando boas práticas.
O desenvolvimento de fornecedores locais
competitivos representa igualmente um
objetivo prioritário para a Renault do Brasil,
que estabelece metas para cada veículo.
Atualmente o índice de compras locais
é de 80%.

1

são
paulo

51%

2

Paraná

32%

3

minas
gerais

4

Rio de
Janeiro

5

Rio
Grande
do Sul 17 fornecedores

3
1
2
6

4

5
6

289 fornecedores

177 fornecedores

6%

34 fornecedores

3,5%

19 fornecedores

3%

santa
catarina

2,5%

outros
estados

2,5%

14 fornecedores

15 fornecedores
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Práticas responsáveis
(G4-14, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4LA15, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, SO10)
A avaliação das práticas de Responsabilidade
Social (RSE) faz parte dos critérios de
seleção, comunicado aos fornecedores por
meio de diversos documentos:
• Declaração dos direitos sociais
fundamentais – aplicada internamente
pela Renault desde 2004, foi reformulada
em 2013 após a assinatura do acordo
com a IndustriALL Global Union, desde
2014 é solicitado aos fornecedores que
assinem o documento;
• Renault-Nissan Purchasing Way – guia
que detalha o processo de seleção e
destaca os valores essenciais para a
Aliança Renault-Nissan: 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;
• Renault Green Purchasing Guidelines
– descreve as demandas em matéria
de gestão ambiental, política de
materiais e reciclagem para as peças
e matérias-primas fornecidas e a
gestão dos produtos químicos utilizados
em processos industriais destinados
à Renault, que mapeia os riscos
potenciais dos fornecedores e realiza
auditorias de monitoramento.

Atualmente, mais de 90%
do volume de negócios da
Renault do Brasil se dá com
fornecedores sujeitos ao
monitoramento de critérios sociais,
ambientais, práticas trabalhistas e de
direitos humanos. O descumprimento
comprovado de exigências tais como
não utilização de trabalho infantil ou de
trabalho forçado ou compulsório, por
exemplo, acarreta o descadastramento do
fornecedor.

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. O Brasil certificou
dois fornecedores locais de matéria-prima
reciclada (plásticos) em 2016 e a meta
para 2017 é ter mais dois.

substâncias perigosas e preocupantes,
descartando inclusive substâncias cujo
risco ainda não foi comprovado por estudos
conclusivos, ampliando a lista do REACH
em mais de 40%. Um exemplo de como a
empresa aplica o princípio da precaução.

A Engenharia de Materiais exerce
igualmente um controle das substâncias
contidas nos veículos por meio do IMDS
(International Material Data System) –
sistema que gerencia a base de dados
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.
Porém, 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
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ESTRATÉGIA E ANÁLISE
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G4-13

-

4

G4-14
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34, 56,
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G4-3
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4

G4-15

-

15

G4-4

-

12

G4-16

-

15

G4-5

-

12

G4-6

-

12

G4-7

-

18

G4-8

-

12

G4-9

-

19

G4-10

-

49, 53

G4-11

G4-12

100% dos colaboradores da Renault são
cobertos por acordos de negociação coletiva.
No acordo de Data-base, por exemplo,
100% dos empregados estão cobertos pelas
cláusulas sociais, e 88,6% estão cobertos
pelas cláusulas econômicas (reajuste salarial,
PPR, Vale Mercado, etc.). Para os demais
11,4%, que são empregados lotados em
funções administrativas a nível de gestão
ou confiança, as questões econômicas são
gerenciadas de acordo com as políticas
internas da empresa.
-

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4-17

-

19

G4-18

-

7

G4-19

-

8

G4-20

-

8

G4-21

-

8

G4-22

-

4

G4-23

Não houve alterações significativas de
escopo e limites de aspecto em relação aos
relatórios anteriores.

-

-
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ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
G4-24

-

5, 6

G4-25
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4
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4, 5, 6, 8
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4
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G4-33

Este relatório não foi objeto de verificação externa
independente.

10

Materiais

Energia

Água

GOVERNANÇA

-

G4-34
G4-36

18

-

18

Biodiversidade

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4-56

-

16, 17

G4-57

-

16, 17

G4-58

-

16, 17

Emissões
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página

CATEGORIA ECONÔMICA
Desempenho econômico

Impactos econômicos indiretos

Práticas de compra

Efluentes e resíduos

G4-DMA

-

44

G4-EN2

-

44

G4-DMA

-

41

G4-EN3

-

42

G4-EN6

-

43

G4-EN7

-

27

G4-DMA

-

43, 44

G4-EN8

-

43

G4-DMA

-

32, 33

G4-EN11

-

32

G4-EN13

-

32, 33

G4-EN14

-

32, 33

G4-DMA

-

31, 33

G4-EN15

-

34

G4-EN16

-

34

G4-DMA

-

31, 34, 35,
36, 37

G4-EN22

-

34

G4-DMA

-

19, 20, 21

G4-EN23

-

35

G4-EC2

-

19, 20, 21

G4-DMA

-

59, 60

G4-EN24

-

34, 35

G4-EC7

-

59, 60

G4-DMA

-

26, 27, 28

G4-EC8

-

59, 60

G4-EN27

-

27, 28

G4-DMA

-

63

G4-EN28

-

30

G4-EC9

-

63

Produtos e serviços
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categoria ambiental
ASPECTOS MATERIAIS
Conformidade
Avaliação Ambiente de
Fornecedores
Mecanismos de Queixas e
Reclamações Relativas a Impactos
Ambientais

CATEGORIA SOCIAL - PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

descrição
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página

G4-DMA

-

37

G4-EN29

-

37

G4-DMA

-

64

G4-EN32

-

64

G4-EN33

-

64

G4-DMA

-

37

G4-EN34

-

37

CATEGORIA SOCIAL - PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
ASPECTOS MATERIAIS

descrição

respostas

página

G4-DMA

-

48, 49,
50

G4-LA1

-

50

Emprego
G4-LA2

G4-DMA

Relações Trabalhistas

G4-LA4

Todos os empregados
Renault possuem benefícios
concedidos pela empresa de
acordo com a categoria de
que fazem parte.
Não há prazo estabelecido
em Acordo Coletivo para
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.

ASPECTOS MATERIAIS
Saúde e segurança no trabalho
Diversidade e igualdade
de oportunidades

Igualdade de remuneração
entre mulheres e homens
Avaliação de fornecedores
em práticas trabalhistas

descrição

respostas

página

G4-DMA

-

50, 51

G4-LA5

-

51

G4-LA6

-

52

G4-DMA

-

53

G4-LA12

(Parcial)

53

G4-DMA

-

54

G4-la13

-

54

G4-DMA

-

64

G4-la14

-

64

G4-la15

-

64

G4-DMA

-

64

G4-HR10

-

64

CATEGORIA SOCIAL - DIREITOS HUMANOS
Avaliação de Fornecedores
em Direitos Humanos

-

G4-HR11

64

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE
-

G4-DMA

-

59, 60,
61, 62

G4-SO1

-

59, 60,
61, 62

G4-DMA

-

16,17

G4-SO4

-

16,17

G4-DMA

De acordo com a política
do Grupo, a Renault não faz
doações a partidos políticos ou
políticos nem financia grupos
religiosos.

19

Comunidades locais

Combate à corrupção
-

Políticas Públicas
G4-SO6
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G4-DMA

-

64

G4-SO9

-

64

G4-SO10

64

G4-DMA

-

58

G4-SO11

-

58

CATEGORIA SOCIAL - RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Saúde e segurança do cliente

Rotulagem de produtos e
serviços

G4-DMA

-

55, 56, 57

G4-pr1

-

55

G4-pr2

Não houve casos

56

G4-DMA

-

58

G4-pr4

Não houve casos

-

G4-pr5

-

58
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