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“Reafirmamos nosso compromisso de respeitar os princípios fundadores e promover

INÍCIO

os valores universais do Pacto Global. Combater a corrupção e continuar avançando em
matéria de responsabilidade social e ambiental é um desafio de melhoria contínua.
Conscientes de nossa pegada global e da multiplicidade de nossos stakeholders,
empregamos todos os nossos esforços em prol da mobilidade sustentável e
responsável, inclusiva, acessível e voltada à preservação do planeta. É o compromisso
que assumimos, com as mulheres e homens da Renault, nossos fornecedores e nossos
parceiros. Juntos, podemos construir um mundo melhor. Para as gerações presentes e
para as gerações futuras.
CARLOS GHOSN
CEO DO GRUPO RENAULT

”
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Mensagem do presidente
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Um ano de conquistas
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O ano de 2017 ficará marcado na história da Renault
do Brasil. A empresa fechou o ano com participação de
mercado de 7,7%, um recorde histórico. Entre os fatores
que colaboraram para esse resultado, está a chegada de
dois novos veículos à nossa gama: o Captur e o Kwid, o
SUV dos compactos, principal lançamento do mercado
automotivo e um grande sucesso no país desde sua
campanha de pré-venda, que resultou em um volume de
reservas quatro vezes superior ao que esperávamos.

Nossa política de responsabilidade socioambiental também
alcançou excelentes resultados fora dos muros do nosso
complexo industrial. Exemplo disso é o programa educacional
“O Trânsito e Eu”, do Instituto Renault, que inaugurou mais
uma minicidade permanente na cidade de São Paulo, utilizando
também a realidade virtual como ferramenta de educação
para segurança no trânsito. O programa já alcançou 140 mil
crianças, em mais de 2.700 escolas públicas municipais em
todo o país.

Para atender a demanda nacional e de mercados
externos para esses dois veículos, contratamos 1.300
colaboradores e reabrimos o terceiro turno. Tudo isso
é consequência de a Renault ter mantido seu plano de
investimentos inalterado no país, mesmo em períodos de
instabilidade. A Renault acredita no Brasil!

Também por meio do Instituto Renault, foi finalizada a primeira
edição do programa Renault Experience dentro de um novo
formato, agora estimulando a inovação e o empreendedorismo
de universitários de todo o país por meio do formato de
startups. A Iniciativa se mostrou um grande sucesso, com a
participação de mais de 2.800 estudantes de 131 instituições
de ensino superior de todo o país. Como resultado, diversos
projetos inovadores dentro da área da mobilidade urbana.

Além de todas essas conquistas comerciais, é gratificante
saber que temos vários outros motivos para comemorar.
Entre elas, está a conquista de uma marca emblemática
para uma empresa que, desde que começou a fabricar
no país, em 1998, tem forte compromisso com o meio
ambiente. Ao final de 2016, o Complexo Ayrton Senna
tornou-se a primeira unidade Aterro Zero da Renault fora
da Europa. Isso significa que todos os resíduos gerados
em nossa empresa foram reciclados ou reutilizados –
nesse último caso, um excelente resultado do programa
interno de economia circular.

A Renault, membro da aliança líder mundial em veículos
elétricos, também deu continuidade aos seus projetos de
mobilidade zero emissão no país. Exemplos são o uso do
Renault Twizy pela seguradora Porto Seguro para primeiro
atendimento a ocorrência em São Paulo e a aquisição de 20
Renault Zoe pela Itaipu Binacional.

irregularidades. Este canal também está disponível para
fornecedores. As denúncias podem ser feitas por telefone, fax,
e-mail ou via website, com apuração de 100% dos casos.
Também em âmbito interno, demos seguimento às ações e
equidade de gêneros, por meio do programa Women@Renault.
Vale lembrar que essas iniciativas nos valeram a 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.
Por fim, a Renault foi apontada pelo sétimo ano consecutivo
uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, pelo
ranking da Você S/A. É o reflexo do orgulho de pertencimento
de todo um time que conseguiu alcançar os feitos presentes
neste relatório. Aos nossos colaboradores – nossa maior
riqueza – o meu sincero agradecimento.
LUIZ FERNANDO
PEDRUCCI
PRESIDENTE DA
RENAULT DO BRASIL
E DO INSTITUTO
RENAULT

Internamente, fortalecemos a comunicação dos mecanismos
de compliance, com destaque para o canal de ouvidoria
“Ética Renault”. Por meio dele, colaboradores, profissionais
terceirizados e estagiários podem comunicar eventuais
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MATERIALIDADE

Falando sobre o relatório
(102-1, 102-50, 102-52, 102-54)
Em 2017 aplaudimos a chegada do primeiro presidente
brasileiro a assumir as operações da marca no país.
Neste contexto publicamos o sétimo Relatório Anual de
Sustentabilidade da Renault do Brasil S.A., elaborado
de acordo com as normas da Global Reporting
Iniciative (GRI), na opção Essencial, reafirmando
nosso compromisso com a transparência e a melhoria
contínua na gestão dos aspectos sociais, ambientais e
econômicos inerentes à nossa atividade.

queremos compartilhar nestas páginas é a conquista do
Aterro Zero. Graças à iniciativa e esforço da equipe de Meio
Ambiente da Renault, a economia circular começa a ganhar
contornos visíveis na atividade da empresa através dos
resultados alcançados na redução, reutilização e reciclagem
dos resíduos sólidos. E é só o começo.

A coleta e análise dos dados relativos às ações e ao
progresso alcançado durante o período de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2017 é fruto do trabalho conjunto
de mais de 50 colaboradores das diversas áreas
envolvidas, conduzidos pela equipe do Instituto Renault.
Mais do que fabricar automóveis, o propósito da
Renault é oferecer mobilidade, a serviço do ser humano
e da sociedade. O diálogo aberto e construtivo com
as partes interessadas em nossa atividade é a nossa
base para a visão do automóvel, que deve assegurar a
mobilidade nas cidades sustentáveis em futuro já bem
próximo: um veículo elétrico, autônomo, conectado
e com menores impactos na produção. Por essa
razão, e a partir do trabalho realizado na definição da
materialidade, privilegiamos nesse relatório temas como
a inovação via transformação digital e as cidades mais
sustentáveis com a contribuição dos veículos elétricos
zero emissão no uso. Mas a grande novidade que

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

(102-49)

O processo de materialidade deste relatório segue os
requerimentos da GRI Standards e abordagem acadêmica¹,
resultando em uma aplicação consistente, abrangente e
estratégica. Além de servir como instrumento seletor para os
indicadores deste documento, seu uso estará presente nas
atividades relacionadas à gestão de Sustentabilidade Corporativa
da Renault do Brasil.
A operacionalização da nova materialidade foi realizada neste
ano, objetivando a tempestividade e atualidade dos dados. Em vez
de atualizar a última versão da materialidade (2015), optou-se
por realizar sua construção desde o estágio inicial — devido ao
dinamismo do mercado automobilístico e do cenário econômico.
Porém, o processo precedente de materialidade alimentou o
contexto de sustentabilidade, constituindo um elemento inicial de
input de informações conectado aos demais documentos de base
consultados: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
Princípios do Pacto Global, Rota 2030, Anfavea, Estratégia Renault
Mobilize RSE, Mapa dos Stakeholders ISO 14001, Alinhamento
Grupo Renault, Artigos científicos e análise de mercado por meio
do software EuroMonitor.
Após o processamento destes dados, atendendo ao princípio de
inclusão dos stakeholders, mais de 600 pessoas foram ouvidas
por meio de entrevistas, questionários ou workshops. O público
consultado foi: Governo (Esferas Municipal, Estadual e Federal),
Academia, Banco RCI, Sindicato, Grupo Renault (por meio da
opinião do VP de RSE) e Colaboradores. Este público, em especial,
apresentou forte aderência em todos os níveis organizacionais,
mostrando engajamento do time Renault com o desafio da
sustentabilidade. A visão sistêmica oferecida pelas partes
interessadas do negócio proporcionou elencar e mensurar o quão
importante é cada tópico material em sua perspectiva.
A análise dos dados possibilitou delinear que, dos 41 temas
levantados nas fases anteriores, 15 são os tópicos materiais
que irão compor este relato.
1. A abordagem acadêmica utilizada é denominada como Materialtrix.com, seu uso está
ligado à inovação, criação de processos eficientes, análise crítica dos resultados e eliminação dos gaps de subjetividade.
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BASE DE CONSULTA E ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS - MATERIALIDADE
(102-42, 102-43, 102-44)

O desenvolvimento da materialidade
para este ciclo de relato ampliou a
base de consulta aos stakeholders,
passando a incluir uma base mais
abrangente de colaboradores, além
de Governo (esferas Municipal,
estadual e Federal), academia, banco
RCI, sindicato, Grupo Renault (por
meio da opinião do VP de RSE) e
Colaboradores.
Além do engajamento para a
composição da materialidade, os
stakeholders participaram do processo
de elaboração deste relatório,
contribuindo com acontecimentos,
fatos e entrevistas. os colaboradores
foram o público de destaque do
processo de engajamento de
stakeholders. Pela primeira vez foi
realizada uma consulta abrangente e
precisa, fomentando o intercâmbio de
informações entre as partes.

STAKEHOLDERS

PRINCIPAIS TÓPICOS MATERIAIS POR PÚBLICO

PRINCIPAIS INTERLOCUTORES

CLIENTES

• ÉTICA EMPRESARIAL E COMPLIANCE
• PESQUISA E INOVAÇÃO
• IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL DOS FORNECEDORES
• EMISSÕES

COLABORADORES

•
•
•
•

FORNECEDORES

• DIÁLOGO COM OS STAKEHOLDERS
• EMISSÕES
• LUCRO E VIABILIDADE ECONÔMICA
• CIDADES SUSTENTÁVEIS E MOBILIDADE URBANA

• FORNECEDORES
• ORGANIZAÇÕES DO SETOR INDUSTRIAL (FIEP, SESI,

COMUNIDADES
LOCAIS

• GESTÃO DA ÁGUA
• EMISSÕES
• DIREITOS HUMANOS
• DIÁLOGO COM OS STAKEHOLDERS

• MORADORES DO ENTORNO
• AUTORIDADES LOCAIS
• ASSOCIAÇÕES LOCAIS

INSTITUIÇÕES,
ASSOCIAÇÕES
E BANCO

• DIÁLOGO COM OS STAKEHOLDERS
• GESTÃO DE RECURSOS E ECONOMIA CIRCULAR
• LUCRO E VIABILIDADE ECONÔMICA
• PESQUISA E INOVAÇÃO

• ASSOCIAÇÕES SETORIAIS
• UNIVERSIDADES E PESQUISADORES
• GOVERNOS • LEGISLADORES
• ONG
• JORNALISTAS
• BANCO RCI

GOVERNO

CORPORATE
(GRUPO RENAULT)

ÉTICA EMPRESARIAL E COMPLIANCE
SEGURANÇA NO COMPLEXO
GESTÃO DA ENERGIA
SAÚDE DO COLABORADOR E AMBIENTE DE
TRABALHO

• DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL
• DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
• GESTÃO DE RECURSOS E ECONOMIA CIRCULAR
• SAÚDE DO COLABORADOR E AMBIENTE DE
TRABALHO

• DIREITOS HUMANOS
• LUCRO E VIABILIDADE ECONÔMICA
• CIDADES SUSTENTÁVEIS E MOBILIDADE URBANA
• DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

• CLIENTES PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
• REDE DE CONCESSIONÁRIOS E IMPORTADORES
• ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR USUÁRIOS
DO TRÂNSITO/PÚBLICO EM GERAL

• LUCRO E VIABILIDADE ECONÔMICA
• IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL DOS
FORNECEDORES
• CIDADES SUSTENTÁVEIS E MOBILIDADE URBANA

• COLABORADORES INDIVIDUALMENTE
• GESTORES
• SINDICATO

• GOVERNO MUNICIPAL
• GOVERNO ESTADUAL
• GOVERNO FEDERAL

• DIRETORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL
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TEMAS MATERIAIS
(103-1,102-46, 102-47)

RELAÇÃO COM O NEGÓCIO

ODS
11 | Cidades e comunidades sustentáveis

LUCRO E VIABILIDADE ECONÔMICA
Limites dentro da organização
– todas as operações

Pacto Global
Meio ambiente: Princípio 9

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA
CADEIA DE FORNECIMENTO
Limites dentro da organização
– todas as operações

Tópicos GRI
Desempenho Econômico, Impactos econômicos
indiretos

DIÁLOGO COM STAKEHOLDERS
Limites dentro da organização
– todas as operações

Tópicos GRI
Práticas de Compra, Avaliação
Ambiental de Fornecedores, Avaliação
social de fornecedores

ODS
8 | Trabalho decente e crescimento econômico
9 | Construir infraestruturas resilientes, promover
a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação

Tópicos GRI
Políticas públicas

ODS
12 | Consumo e produção responsáveis

ODS
17 | parcerias e meios de implementação

Pacto Global
Trabalho: Princípios 4, 5 e 6;
Meio ambiente: Princípios 7, 8 e 9

PESQUISA E INOVAÇÃO
Limites dentro da organização
– todas as operações
Tópicos GRI – n/a
ODS
9 | Construir infraestruturas resilientes, promover
a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação
11 | Cidades e comunidades
sustentáveis

ÉTICA EMPRESARIAL E COMPLIANCE
Limites dentro da organização
– todas as operações
Tópicos GRI
Combate à corrupção
ODS
16 | Paz, justiça e instituições eficazes
Pacto Global – Anticorrupção: Princípio 10
DIREITOS HUMANOS
Limites dentro da organização
– todas as operações

RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
GESTÃO DE RESÍDUOS
E ECONOMIA CIRCULAR
Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR
Tópicos GRI
Efluentes e resíduos

CIDADES SUSTENTÁVEIS
E MOBILIDADE URBANA
Limites dentro da organização
– todas as operações

Tópicos GRI
Direitos Humanos

ODS
12 | Consumo e produção responsáveis

ODS
16 | Paz, justiça e instituições eficazes

Pacto Global
Meio ambiente: Princípio 8

Tópicos GRI
Impactos econômicos indiretos

Pacto Global
Direitos humanos: princípios 1 e 2
6
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TEMAS MATERIAIS
(103-1,102-46, 102-47)

GESTÃO DA ÁGUA
Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR
Tópicos GRI
Água, Efluentes e resíduos
ODS
6 | Água potável e saneamento
Pacto Global
Meio ambiente: Princípios 7 e 8

ODS
13 | Ação contra a mudança global do clima
Pacto Global
Meio ambiente: Princípios 7, 8 e 9

RELAÇÃO COM AS PESSOAS
SAÚDE DO COLABORADOR E
AMBIENTE DE TRABALHO

GESTÃO DA ENERGIA

Limites dentro da organização
– todas as operações

Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR

Tópicos GRI
Emprego, Relações Trabalhistas,
Saúde e Segurança no Trabalho

Tópicos GRI
Energia

ODS
3 | Saúde e bem-estar
8 | Trabalho decente e crescimento econômico

ODS
12 | Consumo e produção responsáveis,
13 | Ação contra a mudança global do clima
Pacto Global Meio ambiente: Princípios 7 e 8

GESTÃO DE EMISSÕES
(PRODUTO E FABRICAÇÃO)
Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR
Tópicos GRI Emissões

Pacto Global
Trabalho: Princípios 3 e 4

SEGURANÇA NO COMPLEXO (PREVENÇÃO
A INCÊNDIO, EXPLOSÃO E POLUIÇÃO)
Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR

DIVERSIDADE E IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
Limites dentro da organização
– Complexo Ayrton Senna,
São José dos Pinhais - PR
Tópicos GRI
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
ODS
5 | Igualdade de gênero
10 | Redução
das desiguldades
Pacto Global
Trabalho: Princípio 6

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
LOCAL
Limites dentro da organização
– todas as operações
Tópicos GRI
Impactos Econômicos Indiretos,
Comunidades Locais
ODS
1 | Erradicação da pobreza
2 | Fome zero e agricultura sustentável
4 | Educação de qualidade
8 | Trabalho decente e crescimento econômico

Tópicos GRI
Saúde e Segurança no Trabalho
ODS
3 | Saúde e bem-estar
7
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PRIORIZAÇÃO DOS TÓPICOS MATERIAIS
(102-46, 102-47)

Pela primeira vez no desenvolvimento da
materialidade da empresa o Comitê de
Direção da Renault Brasil realizou a validação
dos tópicos materiais. Além de seguir a
orientação da Norma GRI, a ação possibilitou a
hierarquização dos tópicos materiais, cruzando
a importância dos assuntos para a empresa e
para os stakeholders.

ACADEMIA

GOVERNO

Ética empresarial e compliance

BANCO RCI

RENAULT
DO BRASIL

Saúde do colaborador e ambiente de trabalho
Cidades sustentáveis e mobilidade urbana
Gestão da água
Lucro e viabilidade econômica
Diálogo com os stakeholders
Gestão da energia
Diversidade e igualdade de oportunidades

COLABORADORES

SINDICATO

Pesquisa e inovação
Direitos humanos
Gestão de resíduos e economia circular
Desenvolvimento da comunidade local
Segurança no complexo
Emissões (produtos e fábricas)

GROUPE RENAULT
(VP RSE)

Impactos socioambientais da cadeia de 		
fornecimento
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Diálogo com stakeholders

Diálogo com
stakeholders

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.
A Renault preza pelo diálogo aberto e construtivo com as partes
interessadas em sua atividade. Para tanto, 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
2017, adequando às atividades da organização no Brasil.
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Diálogo com stakeholders

STAKEHOLDERS DA RENAULT DO BRASIL
(102-40, 102-43)

ASPECTOS MATERIAIS

PRINCIPAIS AGENTES
POR GRAU DE PROXIMIDADE

CLIENTES

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

COLABORADORES

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

•
•
•

Colaboradores individualmente
Gestores
Sindicato

•
•
•
•
•

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

•

FORNECEDORES

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

GRUPO DE STAKEHOLDERS

INVESTIDORES

COMUNIDADES
LOCAIS

INSTITUIÇÕES E
ASSOCIAÇÕES

GERAÇÕES
FUTURAS

| Todos os temas materiais

•
•

•
•
•

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

•
•
•
•

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

Acionistas
Instituições financeiras
Agências avaliadoras

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

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

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

•
•
•

Moradores do entorno
Autoridades locais
Associações locais

| Todos os temas materiais

•
•
•
•
•
•

Associações setoriais
Universidades e pesquisadores
Governos
Legisladores
ONG
Jornalistas

•

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

| Todos os temas materiais

•
•
•

CANAIS DE DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO
DO MAIS DIRETO AO MENOS DIRETO
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Diálogo com stakeholders

RELAÇÕES COM A SOCIEDADE
(102-12, 102-13)
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 o Grupo Renault
aderiu em 26 de julho de 2001. O Pacto Global baseiase na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na
Convenção da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), na Declaração do Rio sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento, de 1992 e na Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção;
• Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE;
• Acordo Mundial (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), o Sindicato
Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis
e Veículos Similares (Sinfavea), o Grupo de Líderes
Empresariais do Estado do Paraná (LIDE-PR) e o grupo de
empresas fundadoras e mantenedoras da Universidade
Livre para a Eficiência Humana (UNILEHU).
Atenta aos aspectos de Responsabilidade Social, a
Renault do Brasil compromete-se com os sete objetivos
estabelecidos pelo Grupo:

• 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;
• 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;
• Oferecer soluções de mobilidade inovadoras acessíveis ao
maior número de pessoas;
• 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.
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Diálogo com stakeholders

RELAÇÕES COM O GOVERNO
(415-1)
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.
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 partidos políticos ou políticos nem financia
grupos religiosos.
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ATERRO
ZERO

“ Com Drive the Future, estamos construindo a
mobilidade do futuro: elétrica, conectada, autônoma,
compartilhada – e ao mesmo tempo consolidando
um crescimento sustentável e rentável. ”

INÍCIO

CARLOS GHOSN
CEO DO GRUPO RENAULT
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SUSTENTABILIDADE

2017
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PARTICIPAÇÃO RECORDE

PONTOS

PERCENTUAIS

DE MERCADO

9

FURGÃO MASTER

7,7%
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LÍDER DO SEGMENTO
PELO 4º ANO CONSECUTIVO,
COM 50,7% DE PARTICIPAÇÃO

7.396

COLABORADORES

25.000

EMPREGOS INDIRETOS

167.151
INÍCIO

VEÍCULOS COMERCIALIZADOS

17
PRÊMIOS

DA IMPRENSA
ESPECIALIZADA

NOVA FÁBRICA CIA
INVESTIMENTO
R$ 750 MILHÕES
13.000 M² DE ÁREA
CONSTRUÍDA
ZERO ACIDENTE
NA OBRA
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1. Viabilidade
do negócio
hoje e
amanhã

O Grupo Renault apresentou seu novo plano estratégico 2017-2022 – Drive the Future, que estabelece 3 prioridades para a
organização: aumentar a competitividade, reforçar a presença mundial da marca e construir até 2022 a mobilidade do futuro.
Com metas ambiciosas, o grupo pretende dobrar suas vendas fora da Europa no período. A Renault do Brasil está comprometida
com esse resultado. A marca cresce em participação de mercado no país de forma consecutiva e sustentável, desde 2010.
O plano estratégico inclui ainda em suas metas os principais stakeholders do Grupo: uma política de dividendos atrativos para os
acionistas; integrar os top 3 em satisfação do cliente; reduzir a pegada de carbono em 25% em relação a 2010; recrutar 35.000
profissionais e formar 13.000 colaboradores em competências digitais e de engenharia.

PROMESSA DE MARCA

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.

INÍCIO

CRENÇA

Não é mais papel das pessoas adequar-se ao automóvel;
é papel do automóvel se adequar às pessoas e ao planeta.
(102-16)
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I. A RENAULT NO BRASIL

4

(102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7)

5

Em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba,
encontra-se instalada a operação brasileira do Grupo Renault.
O Complexo Industrial Ayrton Senna, inaugurado em 1998,
ocupa uma área de 2,5 milhões de m². Aqui, além do
Renault Tecnologia Américas (RTA), que reúne mais de 1.000
engenheiros dedicados ao desenvolvimento de produtos
dirigidos ao mercado latino-americano, operam as fábricas da
marca no Brasil:
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• Veículos de Passeio: produz os modelos Kwid, Sandero,
Sandero Stepway, Logan, Duster, Duster Oroch, e Captur
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;
• Comerciais Leves: produz a linha de utilitários Master;
• Fábrica de Motores: produz três famílias de motores
para os modelos locais e para exportação à Argentina
e Colômbia, além de fornecer cabeçotes para a fábrica
de motores da Turquia.

INÍCIO

CIA - INVESTIMENTO DE 750 MILHÕES EM 2017
Com esse montante investido, em março de 2018, entra em
atividade a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA), que integra
à produção do Complexo Ayrton Senna as duas maiores
partes do motor – bloco e cabeçote, aumentando o número

de componentes produzidos localmente nos veículos da
marca. 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, que conta com 13.000m² de área
construída e com zero acidentes durante a obra.
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 do Grupo
Renault 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 Armazém
de peças de Quatro Barras (PR).
Juntas, as duas empresas, que constituem as operações
da marca no país, empregam uma força de trabalho direta
de 7.396 colaboradores e geram cerca de 25 mil
empregos indiretos.
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(204-1)
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. O desenvolvimento de fornecedores locais
competitivos representa igualmente um objetivo
prioritário para a Renault do Brasil, que estabelece
metas para cada veículo. O objetivo de integração
local de compras é de 80%.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS FORNECEDORES
LOCAIS DA RENAULT DO BRASIL

• São Paulo: 55%

7%

MG

• Paraná: 29%

RJ

• Minas Gerais: 7%

3%

SP

• Rio de Janeiro: 3%

55%

PR

• Rio Grande do Sul: 2%

SC

• Santa Catarina: 3%
RS

3%
2%

29%

INÍCIO

11

CADEIA DE FORNECIMENTO
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CADEIA DE VALOR DA RENAULT DO BRASIL
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11

(102-9, 203-2)

Agradecimento especial pela estrutura
do infográfico: Alain Tissier
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II. DESEMPENHO

4

(102-7)

5

Em 2017 o mercado brasileiro de veículos retomou seu
crescimento, registrando um índice de 9,4%. Nesse cenário a
Renault do Brasil conquistou novo recorde de participação de
mercado, alcançando 7,7%, um crescimento de 11,4% no ano,
superior ao aumento registrado pelo mercado brasileiro. Com uma
rede comercial de 297 pontos de venda, em 2017 comercializou
167.151 veículos.
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Dois grandes lançamentos vieram somar à linha de produtos da
empresa, contribuindo para a curva de crescimento da organização.

INÍCIO

PROJETO MUNDIAL DESENVOLVIDO NO BRASIL
Projeto mundial liderado pela Renault Tecnologia Américas
(RTA), o Captur é a nova aposta da Renault para o segmento
de veículos de passeio que mais cresce no país. O modelo, que
exibe características de SUV, chegou ao mercado em fevereiro,
com linhas que seguem a nova identidade visual da marca e são
assinadas pelo Technocentre da Renault, na França, em parceria
com o Renault Design América Latina (RDAL) tendo rodado em
fase de teste mais de 1 milhão de quilômetros apenas no Brasil.
Com a intensa rodagem, foi possível desenvolver nova suspensão,
carroceria e arquitetura eletrônica, entre outros. Assim como outros
modelos da marca, o Captur está equipado com o sistema Energy
Smart Management (ESM) de regeneração de energia, solução da
Fórmula 1 que ganha as ruas nos carros da Renault.

UM COMPACTO DE PESO
Em agosto, a Renault apresentou o principal lançamento do mercado
automobilístico em 2017: o Kwid, um dos pilares da estratégia de crescimento
sustentável da empresa nos próximos cinco anos. Já na campanha de prévenda, realizada a partir de inovadora plataforma on-line, o volume de reservas
foi quatro vezes maior que o esperado.
O Kwid foi vencedor de 10 prêmios dos 17 conferidos pela imprensa
especializada aos modelos da marca.
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PREMIAÇÕES CONFERIDAS À RENAULT PELA IMPRENSA:
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DUSTER

5

“Melhor Compra 2017”, entre todos os automóveis à venda
no Brasil, revista Quatro Rodas
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KWID

Melhor compra do segmento na categoria “Carro até
R$ 38.000”, revista Quatro Rodas
“Melhor Carro Compacto”, no prêmio
CAR Awards 2018, CAR Magazine

Melhor compra na categoria
“SUV até R$ 80.000”.
CAPTUR
“Melhor Design América Latina” no prêmio Americar, promovido
pela Associação América Latina da Imprensa de Carros, que
reúne 70 jornalistas de 11 países da região.
SANDERO

“Melhor SUV de entrada”, no prêmio “Os Escolhidos”

Melhor compra na categoria “Esportivos de até 350 cv”
(Sandero R.S. 2.0)

“Carro de Passeio 1.0”, na premiação Carsughi L’Auto Preferita

Vencedor na categoria “Hatch Pequeno”, no prêmio
“Os Escolhidos”, premiação feita por voto popular e pela escolha
de 17 jornalistas da imprensa automobilística.

Melhor carro na Categoria “Carros de até 1.200cc” no Prêmio
Abiauto 2017 (Associação Brasileira de Imprensa Automotiva)

RENAULT MASTER

“Melhor veículo do ano”, no prêmio Top Car TV

Maior Valor de Revenda 2017 (categoria Furgão), da agência
AutoInforme e da editora Frota, Melhor compra da categoria
“Furgões acima de 1000 kg” pela revista Quatro Rodas.

“Melhor Comercial de TV”, também no prêmio Top Car TV

O furgão Master manteve a liderança do segmento pelo 4º ano
consecutivo, com 50,7% de participação.

INÍCIO

“Melhor Comercial/Campanha Publicitária”, no prêmio Carpress.
PRÊMIO L’AUTO PREFERITA:
“Melhor Ação de Vendas”, novamente no prêmio Carpress.

Elegeu a Renault a Marca
Destaque 2017.
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11

COPA REDUÇÃO DE CUSTOS: CONSTRUINDO
JUNTOS A VIABILIDADE DO NEGÓCIO
Há cinco anos, a Copa Redução de Custos apoia a
competitividade da Renault com ações de economia
de cada colaborador para tornar a empresa
sustentável e assegurar a perenidade da atividade.
Desde a sua criação, em 2013, o programa já conta
mais de 10.800 colaboradores e 2.170 projetos, com
número crescente de inscrições cada ano.

Em 2017, 687 equipes compostas por colaboradores das
mais diversas áreas inscreveram seus projetos ao longo do
ano, nas categorias Fabricação e Suporte (áreas que não
estão diretamente envolvidas no processo de produção),
10% a mais que no ano anterior. Foram selecionadas em
novembro 10 equipes finalistas para a grande final, que
premiou os cinco melhores projetos de cada categoria.
Os campeões da Área Suporte realizaram um projeto
inovador, com ações que diminuíram o custo do frete aéreo
para casos de transporte emergenciais para a Argentina.
A solução viabiliza o transporte 100% rodoviário com o
mesmo tempo de trânsito do modal aéreo, porém com
um custo menor, adotando o rodízio de motoristas. Já
os vencedores na categoria Fabricação apresentaram
um projeto bem elaborado e de rápida ação, com foco
na otimização de processos e espaços que reduziu
significativamente o deslocamento do operador no posto
de trabalho. Todos os participantes que implementaram
100% dos seus projetos na Copa, foram aprovados
pelo Comitê Interno e passaram pela auditoria física e
financeira concorreram ainda a um Duster Oroch 0 km.
Criada há cinco anos, a ação tornou-se
benchmarking para outros países e, em 2017, foi
a vencedora do TdC Awards, que reconhece os
melhores projetos do Grupo Renault no mundo.
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RESPEITO PELO CLIENTE

4

A preocupação com o cliente envolve 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.
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A estrutura de atendimento ao cliente opera 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
garante melhores prazos e mais eficiência no serviço, que
soluciona 100% dos chamados em prazo inferior a 30 dias.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO
CLIENTE - SAC
Satisfação com atendimento
Front office (dúvidas e sugestões)
Back office (tratamento de reclamações)

2016
67%
36%

2017
88%
73%

VARIAÇÃO
+21 p.p.
+37 p.p.

Nota VOC Acumulado Ano.

Tempo médio de resposta ao cliente

2015 2016 2017
6 dias 4 dias 5 dias

INÍCIO

RIGOR NA AVALIAÇÃO
A partir de 2016, a Renault do Brasil alterou seus critérios
de avaliação da satisfação do cliente com o atendimento
no front office (dúvidas e sugestões) e no back office
(tratamento de reclamações), tornando muito mais rigorosa
a avaliação por parte dos clientes. O novo indicador de
satisfação considera apenas os clientes que atribuíram
notas 9 ou 10, ou seja, declaram-se totalmente satisfeitos.

Por esse motivo não há comparabilidade com os anos anteriores.
O lançamento do Kwid teve um impacto significativo no
número de chamados, todavia, ainda assim o aumento
do prazo médio de resposta ao cliente foi de apenas um
dia e manteve-se o atendimento de 100% dos chamados
abaixo dos 30 dias.
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CAMPEÃ NA LOGÍSTICA DE PEÇAS

4

Em Quatro Barras, a Renault inaugurou em 2016
seu Armazém de peças, responsável pela logística
de distribuição de peças para todo o Brasil. Em 2017, ele foi
avaliado como o melhor das Américas pelo Grupo Renault, com
o índice de 94% de satisfação entre os concessionários.
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A construção desse Armazém obedeceu a um projeto
inteiramente pautado nas melhores práticas sustentáveis
de construção civil, que privilegia a redução do consumo
de energia e recursos naturais e a gestão responsável de
materiais e resíduos. Construído no modelo Built to Suit
(empreendimentos projetados sob medida para locações
de longo prazo), a edificação atende 14 requisitos de
desempenho relacionados ao conforto, saúde e meio
ambiente e recebeu o selo AQUA-HQE, certificação
internacional que comprova a alta qualidade ambiental das
construções.

INÍCIO

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 a
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
(201-2)
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, que já
comercializou mais de 500.000 unidades no mundo,
e para a Renault do Brasil, que já conta com 150
veículos em circulação no Brasil.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(102-7, 102-45)
A Renault do Brasil publicou em abril de 2018 o Relatório
Financeiro relativo ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2017, que apresenta as demonstrações financeiras
consolidadas da Renault do Brasil S.A. e sua controlada Renault
Comércio e Participações Ltda., envolvendo as operações de
industrialização e comercialização de veículos e de peças. As
informações detalhadas sobre a capitalização da empresa,
em termos de dívidas e patrimônio líquido, estão divulgadas
nas demonstrações financeiras publicadas, especificamente
nas notas explicativas 18, 19, 20 e 21 (pgs. 33 a 40). Este
documento, auditado pela KPMG Auditores Independentes,
pode ser consultado em https://www.renault.com.br/opcoesde-financiamento/demonstracoes-financeiras.html.
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III. GOVERNANÇA CORPORATIVA

9

(102-18, 102-20)

10

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.

11

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.

Nascido em São Paulo, Luiz Pedrucci tem 45 anos e é
formado em Engenharia Mecânica Automobilística pela
FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), com MBA pela
Fundação Getúlio Vargas. Ingressou na Renault em 1997,
tendo ocupado diferentes funções na área comercial, sendo
a última delas como Diretor Cliente, Qualidade e Serviço.
Em 2013, passou a ser Diretor de Supply Chain da Região
Américas. Em janeiro de 2016, assumiu o comando da
Renault Colômbia (SOFASA) como presidente e diretor
geral, levando a subsidiária colombiana a obter recordes
históricos de vendas e participação de mercado, que a
tornaram uma das 40 maiores empresas do país.

UM BRASILEIRO NO COMANDO
Pela primeira vez desde a sua criação, em julho de
2017 a presidência da Renault do Brasil foi confiada a
um executivo brasileiro.

INÍCIO

Sociedade anônima de capital fechado, a Renault do Brasil
tem no Comitê de Direção (CODIR) o fórum responsável por
desdobrar na operação local as estratégias definidas pelo Grupo
Renault, acompanhando as diretrizes para a região Américas
definidas pelo Comitê de Management da Região América
(CMRA). O CODIR é composto pelos diretores estatutários da
empresa, aptos a representar a Renault do Brasil perante a

legislação e a sociedade, no entanto inclui também diretores não
estatutários e gerentes responsáveis por áreas estratégicas.
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Alejandro Botero, VP
Executivo de Vendas e
Marketing

Jorge Luis Leverone,
Diretor Financeiro

Milton Trein, Gerente Geral
de Transformação de
Negócios

Viktor Valkov, Diretor de
Compras Renault-Nissan

Márcio Melhorança, Gerente
Geral de Engenharia

Carlos Henrique Carrinho,
Diretor de Fabricação
Veículos*

Carlos Martin, Diretor de
Fabricação Mecânica

Alexandre Peres, Diretor
de Qualidade

Roberto Romero, Diretor
de Logística

Douglas Pereira, Diretor
de Recursos Humanos
Renault-Nissan**

Caíque Ferreira, Diretor
de Comunicação e VP
do Instituto Renault

Marcus Aguiar, Diretor de
Relações Institucionais e
Governamentais

Sérgio Mantilla, Gerente de
Projetos

Nelson Andrade, Gerente
de T.I.

Márcia Zazula, Assessora
Executiva
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Luiz Pedrucci,
Presidente da
Renault do Brasil

INÍCIO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RENAULT DO BRASIL

Presidente - Carlos Ghosn, Presidente
Mundial da Aliança Renault-NissanMitsubishi
* Em substituição a Cleverson Rabito, Diretor de Fabricação Veículos em 2017
** Em substituição a Ana Camargo, Diretora de Recursos Humanos Renault-Nissan em 2017

VP Sênior - Olivier Murguet, Presidente do
Conselho da Região Américas

Conselheiro - Luiz Pedrucci,
Presidente da Renault
do Brasil

(102-18)
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

EM NÍVEIS DE GRADUAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO

AMÉRICA
DIGITAL HUB

57 PROJETOS INTERNOS ACELERADOS
E 64 TREINAMENTOS E WORKSHOPS

INNOVATION LAB 2017:

75% REDUÇÃO DE CUSTO

EM 2017

NA INTERNALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

=

INÍCIO

GANHO DE R$400MIL
3.141 HORAS DE IMPRESSÃO 3D,
735 OBJETOS IMPRESSOS,

RENAULT
TECNOLOGIA
AMÉRICAS
RTA

10 ANOS

INAUGURAÇÃO DO

CREATIVE LAB
DEZEMBRO 2017
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2. Pesquisa
e inovação

A ruptura e a transformação são a realidade atual da indústria
automobilística, que tem os olhos voltados para o veículo
do futuro: condução automatizada, mobilidade elétrica e
digitalização são as evoluções que se anunciam. 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.
Indo além da inovação no produto, essa visão se traduz por um
grande volume de novas tecnologias e processos a desenvolver,
parcerias a descobrir e novas escolhas por fazer. Internet das
coisas, Big Data, Design Thinking, SCRUM, Impressão 3D, assim
como a transformação e digitalização dos negócios e novas
competências para os trabalhadores do futuro próximo são
conceitos que já integram o dia-a-dia das equipes que, a partir de
2017, começaram a presenciar resultados práticos do processo
de transformação digital iniciado pela empresa.
A transformação digital já está em curso na Renault do Brasil.

INÍCIO

I. AMÉRICA DIGITAL HUB
A transformação digital no Grupo Renault está voltada a
uma mudança de mindset que oportunize novas e melhores
maneiras de se trabalhar em uma nova cultura organizacional.
Trata-se de aumentar a eficiência na produtividade, mas
também de proporcionar a melhor experiência ao consumidor.

Nessa ótica, em 2017 foi criada a subsidiária Renault Digital,
uma rede global de compartilhamento de projetos e cultura de
colaboração para operar o processo de transformação digital
no Grupo ao redor do mundo.

RENAULT DIGITAL:
CONSTRUIR AS NOVAS COMPETÊNCIAS,
IMPLEMENTAR PROJETOS DIGITAIS E
GARANTIR SUA SEGURANÇA,
SER UM CATALIZADOR DA NOVA FORMA
DE TRABALHAR ENTRE AS DIVERSAS
ÁREAS E REGIÕES
APROVEITAR INTEGRALMENTE O VALOR DOS DADOS
JÁ EXISTENTES OU A SEREM GERADOS
REFORÇAR A ATRATIVIDADE DA EMPRESA PARA
JOVENS TALENTOS DIGITAIS E INTRODUZIR UM
MINDSET DIGITAL EM TODO O GRUPO.
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O Innovation Lab foi criado nesse contexto com o propósito de
abrigar participantes de especialidades diversas trabalhando
de forma colaborativa na concepção, criação e prototipagem
de soluções inovadoras, antecipando os desafios da Renault
do Brasil. Equipado com impressoras 3D, tablets e dispositivos
de realidade aumentada, o Innovation Lab obteve em 2017
um ganho de 400 mil reais. A economia é decorrente da
impressão de peças para o processo fabril, tais como bico
de mastic ou ferramentas ergonômicas, entre outras peças,
alcançando uma redução média de custos de 75% em
relação à solução de fornecedores externos. Foram 735
objetos impressos durante 3.141 horas de impressão.

Pesquisadores oriundos do convênio com a Fundação
Araucária, que desenvolvem seus projetos dentro da Renault
do Brasil, constituem a GHE (Go Horse Experimentation), cujo
objetivo é disseminar o modelo Agile de experimentação e
inovação, visando testar novas tecnologias e novas maneiras
de utilizar as ferramentas já disponíveis dentro da Renault.
O ADH conta ainda com a IT Academy que, atuando na
disseminação de competências como visão sistêmica, design
thinking, negociação e digital skills, realizou 64 treinamentos
e workshops em 2017, muito além dos 25 inicialmente
previstos.
Em 2017, 57 projetos internos da empresa foram
acelerados através da metodologia Agile no América
Digital Hub.
Entre os projetos bem-sucedidos estão: a plataforma prévendas do Kwid, a ferramenta de simulação de cenários
industriais What-if, sensores e big data para manutenção
preventiva, tablets e aplicativo para melhorar a performance
das UETs, uso realidade aumentada na manutenção e em
treinamentos de segurança, entre outros.

INÍCIO

11

Criado na Renault do Brasil em 2017, o América Digital Hub
(ADH), integra a Renault Digital. Com o intuito de aumentar as
sinergias entre as regiões, tornando-as centros de criação de
valor, o ADH emprega metodologia Agile e novas tecnologias
para implementar a cultura digital e impulsionar processos em
todas as áreas de atuação da empresa, que podem propor
inovações através de uma plataforma digital acessível a todos
os colaboradores. A iniciativa aplica a visão da Indústria 4.0 e
integra também a colaboração com fornecedores.
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I9NOW

FOCO NA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Em setembro de 2017, a Renault realizou
no Brasil a segunda edição do I9Now. Com
o propósito de fortalecer e construir relações
com parceiros e fornecedores e estimular
iniciativas ligadas à eficiência e à experiência
do cliente. O evento, organizado pela Direção
de Sistemas de Informação, reuniu durante
3 dias 2.500 participantes em torno do tema
da inovação por meio das novas tecnologias
digitais. Diversos fornecedores estiveram
presentes com estandes próprios para
apresentar seus produtos. Nesta edição, o
I9now trouxe também o primeiro Hackathon da
Renault do Brasil, que apresentou 10 desafios,
com o principal objetivo de encontrar soluções
para temas reais da empresa. Durante o
evento, os colaboradores da empresa tiveram
acesso a uma programação especial e o apoio
de especialistas em metodologias inovadoras
de resolução de problemas.

COLABORAÇÃO COM A UNIVERSIDADE

II. RENAULT TECNOLOGIA AMÉRICAS

Iniciada em 2014, a parceria entre a Renault do Brasil e a
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Paraná já viabilizou 60 bolsas de
pesquisa para estudantes de graduação, mestrado e
doutorado; destas, 29 foram disponibilizadas em 2017.
A iniciativa, que fortalece a aproximação entre a indústria e o
meio acadêmico, favorece o desenvolvimento de pesquisas em
diversas áreas, tais como: 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,
lean engineering, sustentabilidade corporativa, implementação da
indústria 4.0, etc.

Cerca de 1.000 engenheiros, distribuídos entre Brasil, Argentina,
Colômbia, Chile e México comemoraram em 2017 os dez anos do
Renault Tecnologia Américas (RTA), cuja missão é assegurar
a performance do sistema industrial, adequar projetos de novos
veículos e desenvolver localmente as competências necessárias à
concepção de produtos para a região.

Ainda pensando na aproximação com a universidade, a empresa
lançou ao final do ano o programa Hubs de Inovação. A ideia é
selecionar universidades para montar em parceria laboratórios
colaborativos destinados ao desenvolvimento de projetos
inovadores voltados à solução de problemas relativos à indústria.
Os hubs receberão projetos de estudantes e pesquisadores
anualmente. Os primeiros hubs devem entrar em atividade até
dezembro de 2018. Já o Renault Experience, que acelera projetos
universitários voltados à mobilidade responsável, teve sua segunda
edição lançada em 2017, dando continuidade à parceria entre a
Renault e a HotMilk, aceleradora da PUC-PR (ver cap. 3).

O RTA estuda as particularidades relacionadas às condições
locais de uso dos veículos, tais como: altitude, temperatura,
umidade, poeira, estado das estradas, hábitos dos consumidores
- parâmetros que têm influência no desenvolvimento de produtos
para o mercado local.

Medelin
Colômbia

Los Andes
Chile

PRESENÇA
DO RTA

São José
dos Pinhais
Brasil

Córdoba
Argentina
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CREATIVE LAB

Alinhado com o momento de inovação da marca em nível mundial,
o RTA é um dos protagonistas da transformação digital. Privilegiando
o trabalho colaborativo, atua no desenvolvimento de competências
e no estímulo à criatividade, para a implementação de soluções
inovadoras. Por meio da plataforma digital FUSION, que integra
toda a empresa dando voz aos colaboradores, novas ideias e
soluções ganham espaço, são discutidas, avaliadas, testadas e
implementadas, estimulando a criatividade e a busca por novos
modos de fazer, em todas as áreas da empresa. A empresa adotou
ainda o Microsoft Yammer como ferramenta de integração e
colaboração interna.

Em dezembro de 2017, o RTA inaugura
o Creative Lab. O fab lab1 da Renault do
Brasil que, seguindo o modelo de outros já
implementados pelo grupo, vem fomentar
a inovação e o desenvolvimento de ideias
para o complexo Ayrton Senna em todas as
áreas de atividade. Equipado com scanner e
impressoras 3D, óculos de imersão virtual,
robô colaborativo, máquina de corte a
laser, termoformagem e usinagem cnc, é
um espaço destinado aos colaboradores,
prestadores de serviço e parceiros da Renault
do Brasil para a realização de projetos. Além
de estimular a criatividade, a inovação e o
compartilhamento entre os colaboradores,

INÍCIO

11

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.

o Creative Lab tem o papel estratégico
de facilitar o desenvolvimento de novos
protótipos e gabaritos internamente,
incentivar o desenvolvimento de
competências e encontrar oportunidades de
redução de custos para a organização.
O conceito de multidisciplinaridade
oportuniza o desenvolvimento de projetos
transversais, a colaboração entre as áreas
e a troca de saberes. Ele está aberto para o
uso de todos os colaboradores da empresa,
inclusive para o desenvolvimento de projetos
de cunho pessoal.

Fab lab é uma abreviação para “laboratório de fabricação”, são espaços compartilhados que oferecem ferramentas digitais para desenvolvimento de ideias,
projetos e protótipos e favorecem a criatividade e a colaboração. Muitas empresas, universidades e outras organizações já dispõem de um fablab.

1
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REALIDADE
VIRTUAL

Desde a sua criação, em 2007, já integraram esse time jovens
designers oriundos de diversos países: Brasil, Argentina, França,
Colômbia e Itália.

EM SITUAÇÕES REAIS

Ninguém quer presenciar um acidente de
trabalho na vida real. Dentro do contexto
da Indústria 4.0, a Renault do Brasil oferece
aos operadores em 2017 o treinamento em
segurança do trabalho por meio de realidade
virtual e realidade aumentada, onde o operador
pode experimentar as consequências de
negligenciar o uso dos EPIs em suas atividades
quotidianas. O dispositivo, que simula a
realidade do posto de trabalho, assemelhase a um jogo e em um minuto e meio o
colaborador deve realizar todas as tarefas.

III. RENAULT DESIGN AMÉRICA LATINA
Em 2017, a equipe de design da Renault do Brasil comemorou
o lançamento do novo Renault Captur – o time participou do
desenvolvimento do modelo, em parceria com o Technocentre
Renault. O modelo impressiona à primeira vista graças a seu design
sensual e elegante e oferece as maiores medidas de sua categoria
em altura do solo, posição de direção, comprimento e entre-eixos.
A Renault do Brasil abriga o único estúdio de estilo da marca
no continente americano, situado em São Paulo. Os sete
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 contribui para a

O centro brasileiro integra a rede de design mundial da marca, que
conta com estúdios de estilo situados na França, Índia, Romênia
e Coreia do Sul e 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, para 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.
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RENAULT EXPERIENCE
768 PROJETOS

150 VEÍCULOS EM
CIRCULAÇÃO NO
BRASIL

PARTICIPANTES
MAIS DE

2.800

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

131

INÍCIO

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR

O TRÂNSITO
E EU

139.842
CRIANÇAS
2.717 ESCOLAS
PÚBLICAS
MUNICIPAIS
3.742 PROFESSORES
CAPACITADOS
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3. Cidades
sustentáveis

Em um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, mais da
metade vivendo em cidades, o automóvel precisa reinventar-se
sem cessar, 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.
Cidades sustentáveis devem conciliar as necessidades em
mobilidade e a melhoria da qualidade de vida. Para a Renault,
respostas a esse desafio incluem a oferta de uma gama de
veículos 100% elétricos, com Zero Emissão em uso, mas
passam igualmente pelo estímulo de soluções inovadoras no
ambiente acadêmico e o preparo das futuras gerações para
construir o conceito de mobilidade responsável.

Força (CPFL) Energia, Grupo TPC, Correios, FedEx, Companhia
Energética de Brasília (CEB) e Itaipu. Vinte veículos elétricos
Zoe da Renault passaram a integrar a frota da Itaipu
Binacional em 2017. Com o acréscimo das unidades do Zoe,
que agora tem autonomia de 300 km, a frota da empresa
passa a contar com cerca de 100 veículos elétricos usados
para diferentes finalidades – a exemplo do Renault Twizy,
utilizado no programa interno de compartilhamento de
veículos.

INÍCIO

I. MOBILIDADE SEM EMISSÕES
O veículo elétrico Zero Emissão em uso é uma realidade no
presente. A Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi já comercializou
em todo o mundo cerca de 500 mil veículos elétricos. O Grupo
Renault é líder na comercialização de veículos elétricos no
mundo. No Brasil, a Renault realiza parcerias para desenvolver
projetos ligados à mobilidade Zero Emissão, com um volume
de 150 veículos elétricos comercializados no país até
o momento. O veículo elétrico integra a frota de empresas
e instituições pioneiras como: Companhia Paulista de Luz e
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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. Além do motor elétrico zero emissão, com suas dimensões
compactas, o Twizy vem contribuir para a melhoria da mobilidade em grandes metrópoles.
Em 2017, a Porto Seguro adquiriu 16 unidades do Twizy, como forma de diminuir o impacto ambiental, mas também
o impacto no trânsito da cidade, garantindo agilidade e eficiência em seus atendimentos na cidade de São Paulo. Os
veículos já estão em operação, e chamam a atenção no trânsito pela agilidade e pelo seu caráter inovador.

COLABORAÇÃO
COM ITAIPU

INÍCIO

No âmbito do acordo de cooperação técnica firmado entre a Itaipu e a Renault do Brasil, 14 unidades do Twizy foram
montadas e adaptadas nas instalações da Itaipu. Trata-se de veículos destinados ao Sistema de Compartilhamento
de Veículos Elétricos da Itaipu, que começou a operar no início de 2017 para atender aos deslocamentos dos
colaboradores da empresa.
O compartilhamento de veículos constitui uma das tendências em direção a cidades inteligentes e sustentáveis, para
cada veículo compartilhado estima-se que 8 deixam de circular.
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II. MOBILIDADE
RESPONSÁVEL

INOVAÇÃO PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Renault Experience | renaultexperience.com.br

A mobilidade é indispensável ao desenvolvimento
econômico e à criação de vínculo entre as pessoas,
mas também constitui um instrumento de liberdade e
de prazer, tanto quanto um elemento funcional e de
inclusão social. Todavia, a ela ainda estão associados
impactos sobre a saúde e à segurança. Fabricante
de automóveis responsável e pioneira em mobilidade
sustentável para todos, a Renault tem como desafio
elaborar ofertas de mobilidade acessíveis a um maior
número de pessoas, criar tecnologias inovadoras e
estar atenta à evolução dos comportamentos e dos
costumes. O objetivo é transformar a mobilidade
sustentável em vetor de desenvolvimento para o
mundo e de progresso para todos.

Fruto de uma parceria do Instituto Renault com a Hotmilk, uma
das maiores aceleradoras de startups do Paraná, o Renault
Experience é um programa de inovação e empreendedorismo
no modelo de startups, voltado a estudantes universitários
de todo o Brasil que oportuniza o empreendedorismo
inovador e a multidisciplinaridade no contexto da Mobilidade
e da Conectividade. Em sua segunda edição, o programa já
mobilizou mais de 2.800 estudantes de 131 instituições
de ensino superior em 14 estados. Foram 768 projetos
de startups inscritos, dentro do tema “Mobilidade Urbana
– a chave para uma sociedade mais eficiente e consciente”.
Empregando o conceito de ‘gameficação’, uma plataforma
on-line especialmente desenvolvida para o programa orienta
os estudantes na ideação, concepção, desenvolvimento e
aceleração de seus projetos.

INÍCIO

Este propósito se traduz em iniciativas e soluções,
como o veículo elétrico com emissão zero em uso,
a busca de um melhor desempenho dos motores a
combustão, tecnologias de prevenção de acidentes
e proteção aos ocupantes em caso de colisão.
Da mesma forma, ações destinadas a estimular o
envolvimento das novas gerações com os conceitos
de mobilidade sustentável e responsável, como o
Renault Experience e o programa O Trânsito e Eu.

Businness Lab – os 30 times selecionados participarão
de um programa intensivo, onde a ideia ganhará corpo e se
tornará um negócio com força para entrar no mercado. Por
meio de mentorias de executivos da Renault, da Hotmilk e de
outras organizações, as equipes agora terão à sua disposição
o conhecimento e energia de pessoas que transformaram o
mundo à sua volta. Após uma primeira triagem de 10 projetos,
somente 3 equipes passarão para a fase final.
Aceleradora Renault – as 3 equipes que chegarem até
aqui serão convidadas a ir a Curitiba onde encontrarão seus
mentores e participarão da aceleradora. As equipes receberão
ainda um aporte financeiro da Renault do Brasil, em forma de
premiação, para se tornar um negócio de verdade.

O programa se desenvolve em três fases. 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:
Ideathon – os 328 times inscritos em 2017 têm acesso desde
o início, na plataforma on-line, às ‘caixas de ferramentas’
com conteúdos educacionais produzidos pelo Instituto
Renault - vídeos, guias e templates - para que a equipe possa
desenvolver a ideia inscrita e até para outros projetos que
tenham em mente para o futuro.
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O TRÂNSITO E EU: PREPARANDO
AS CIDADES DO FUTURO
Com o propósito de sensibilizar nossas crianças para
a convivência segura no trânsito e contribuir para a
construção da cidadania, o Instituto Renault trouxe para
o Brasil o programa “O Trânsito e Eu”, elaborado pelo
Grupo Renault e que, em 17 anos já beneficiou mais de 15
milhões de crianças e jovens em 35 países.
No Brasil desde 2012, o programa está voltado a crianças
de 7 a 11 anos. Adaptado à realidade local e tendo em vista
a legislação brasileira, o programa aborda leis do trânsito e
condutas responsáveis, a convivência segura e harmônica
entre os diversos usuários através do respeito ao outro,
à diversidade e ao meio ambiente. Contribui ainda para
assegurar segurança dos pequenos nos percursos que
realizam como pedestres ou pequenos ciclistas, uma vez
que passam a compreender a sinalização e a respeitá-la.

INÍCIO

Voltado a crianças de 7 a 11 anos por meios de atividades
pedagógicas em sala de aula e prática vivencial nas
minicidades, o projeto privilegia a parceria com escolas
públicas.
Recursos digitais e conteúdos educacionais –
O material pedagógico disponibilizado pelo programa
inclui cartilhas, avaliações e cartaz para utilização
em sala de aula, além de jogos e aplicativos digitais:
Serious Game on-line
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(http://seguranca-mobilidade-para-todos.com), Cartilha

Digital
O Trânsito E Eu (Disponível no iBooks), Aplicativo O
Trânsito E Eu e Game Realidade Virtual (disponíveis
na App Store e Google Play).
Minicidade: educação e cidadania na prática
(203-1)
Uma experiência prática sobre Cidadania, Segurança
no Trânsito, Mobilidade Urbana, Sustentabilidade
e Respeito às Diferenças. Aqui as crianças terão a
oportunidade de praticar o que foi aprendido na sala
de aula, obedecendo à sinalização, aprendendo a
conviver com respeito, vivenciando a inclusão e a
diversidade. Elas se revezam nos diversos papéis dos
usuários do trânsito: motorista, pedestre, deficiente
motor ou visual, idoso, ciclista.
Atualmente o programa “O Trânsito e Eu” está
presente em 8 municípios brasileiros, (São José
dos Pinhais-PR, Curitiba-PR, Pelotas-RS, MaringáPR, São Paulo-SP, S. Bernardo do Campo-SP, S.
Bárbara d’Oeste-SP e Cabedelo-PB). 139.842
crianças já foram beneficiadas no Brasil desde
2013, ano de início do programa que alcançou 2.717
escolas públicas municipais e capacitou 3.742
professores.

Em 2017, alinhado com o objetivo de
promover o acesso do público infantojuvenil a temas como inovação, tecnologia,
mobilidade urbana, meio ambiente, energias
renováveis, aproveitamento de resíduos,
educação para o trânsito e cidadania, o
Instituto Renault apoiou a primeira edição
do programa iCities Kids, promovido pelo
iCities, empresa de projetos e soluções para
cidades inteligentes.
A estrutura do iCities Kids é composta por uma
“minicidade inteligente”, na qual as crianças
podem experienciar uma cidade do futuro. A
estrutura conta com uma pista onde as crianças
têm aulas de educação no trânsito, no papel
do motorista dirigindo miniveículos elétricos, na
situação de ciclista com bicicletas e passando
pela experiência do pedestre. Durante a sessão,
as crianças têm ainda acesso a conteúdos
relacionados à tecnologia em cidades, como
robótica, educação ambiental, separação dos
resíduos sólidos e energias renováveis.

(http://institutorenault.com.br/pagina/item/pt/o-transito-e-eu-pt)
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CANAL DE
OUVIDORIA

CRIAÇÃO DO
COMITÊ DE

ÉTICA
RENAULT 25
INÍCIO

AUDITORIAS
EM 3 ANOS

COMPLIANCE

TREINAMENTO
ÉTICA E COMPLIANCE
PARA 93% DOS
COLABORADORES
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4. Ética,
compliance e
direitos
humanos
(102-16)

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 por meio
do qual a Renault reafirma seu compromisso em instaurar e
conservar essa confiança.
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, 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;

INÍCIO

• Estimular o respeito de critérios éticos compartilhados em
toda a cadeia (inclusive direitos sociais fundamentais).
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POR UMA ÉTICA COMPARTILHADA
(102-16, 205-2)

CANAL DE DENÚNCIAS
(102-17)

Para a Renault do Brasil, “ser e estar em Compliance” é
conhecer a ética, os valores e as normas do Grupo Renault,
seguindo os procedimentos de forma mandatória e agindo
com idoneidade em todas as atividades. Disseminar
a cultura de compliance em toda a cadeia é uma
determinação da alta direção da empresa e as iniciativas
implementadas no Brasil tornaram-se benchmarking para
as demais empresas do Grupo.

Desde 2015 a empresa mantém o canal exclusivo de
ouvidoria “Ética Renault”, por intermédio do qual,
colaboradores, profissionais terceirizados, fornecedores e
estagiários, podem comunicar eventuais irregularidades.
As denúncias podem ser feitas por telefone, fax, e-mail
ou via website. Operado pela empresa Resguarda, o canal
assegura que as denúncias sejam encaminhadas para
a Renault do Brasil de maneira anônima, confidencial e
segura. Atualmente, entre as empresas do Grupo Renault o
Brasil é o país que mais recebe denúncias, encaminhadas
em sua totalidade ao Comitê de Ética e Compliance da
empresa, e relatadas à matriz.

O código de ética do Grupo Renault pode ser consultado
on-line em português por todos os stakeholders da Renault
do Brasil. A Renault do Brasil compartilha suas boas
práticas com as demais montadoras locais na Comissão
Permanente de Compliance da Anfavea, que ser reúne
mensalmente. Em abril de 2017 93% dos colaboradores
recebeu o treinamento Ética e Compliance, ao final do
qual foram avaliados; caso o colaborador não apresentasse
um bom aproveitamento, deveria repetir o treinamento.

INÍCIO

Clique aqui para
baixar o Código
de Ética Renault
www.sourenault.com.
br/upload/uploaded/
codigodeetica2015.pdf

fornecedores em todo o mundo. Por meio dos 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.

A cada ano o canal “Ética Renault” é objeto de uma
campanha interna de comunicação dirigida a todos os
colaboradores.
Também foi elaborado o guia “Ética em prática” que orienta
a aplicação concreta dos princípios.
PRÁTICAS RESPONSÁVEIS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
(308-1, 414-1)
A Renault do Brasil aplica a 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 integrou exigências sociais
e ambientais aos padrões éticos comunicados a seus
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A avaliação das práticas de Responsabilidade Social
(RSE) faz parte dos critérios de seleção, comunicado aos
fornecedores por meio de diversos documentos:
• 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.

INÍCIO

Atualmente, cerca 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, conforme previsto em
contrato nas condições gerais de compras.
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 já certificou cinco

fornecedores locais de matéria-prima reciclada (plásticos).
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 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. (102-11)
DUE DILIGENCE
(308-2, 414-2)

critérios trabalhistas, ambientais, de direitos humanos e de
combate à corrupção, de acordo com as diretrizes da matriz
e é destinado a cobrir 100% dos fornecedores da operação
brasileira. Totalmente desenvolvido em caráter interno, o
sistema é referência para a região Américas e benchmarking
mundial do Grupo Renault.
Cada fornecedor recebe um questionário cujas respostas
determinarão uma nota a ser atribuída pelo sistema. De acordo
com a nota recebida pode ser iniciada uma investigação mais
aprofundada do fornecedor em relação aos critérios de ética
e compliance contemplados no sistema, alinhados com as
melhores práticas do mercado automotivo.
Fornecedores que apresentam risco de irregularidades são
objeto de análise por parte do Comitê de Compliance, que
inclui dois diretores membros do CODIR. Os fornecedores
em foco poderão ser submetidos a inspeção ou auditoria,
conforme a decisão do comitê e caso sejam comprovadas as
irregularidades há inclusive o risco de descadastramento.

Em uma ação pioneira entre as montadoras brasileiras, a
Renault do Brasil desenvolveu no ano de 2017 um sistema
próprio de due diligence voltado para fornecedores,
compartilhado com a Nissan do Brasil, no âmbito da Aliança
Renault Nissan visto que as áreas de compras das duas
empresas estão unificadas a nível mundial. O sistema inclui
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ATERRO
ZERO

100% DOS RESÍDUOS
RECICLADOS OU
REUTILIZADOS

INÍCIO

NENHUM RESÍDUO ENVIADO
PARA ATERRO SANITÁRIO

64.223

TONELADAS DE RESÍDUOS

REINSERIDOS
NO CICLO PRODUTIVO,
30,8% A MAIS QUE O ANO ANTERIOR.
PRINCIPAIS MATERIAIS:
PAPELÃO, MADEIRA, PLÁSTICOS,
BATERIAS, ÓLEO LUBRIFICANTE E METAIS

REDUÇÃO
DO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
POR UNIDADE FABRICADA

CVP -4%
CMO -23%

SELO CONPET

2017

• SANDERO 1.0
• SANDERO
STEPWAY 1.6
• LOGAN 1.0
• KWID 1.0
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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.
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, 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. 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 foram selecionados pelo Grupo Renault entre

as áreas prioritárias com impacto na redução de custos
operacionais para alcançar os objetivos de rentabilidade do
grupo.
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 em 2018 pela nova versão da norma ISO
14001:2015 que substitui a versão ISO 14001:2004.
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.
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5. Gestão de
resíduos e
economia
circular
(306-2)

De acordo com o Relatório Brundtland, elaborado pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
em 1987, o desenvolvimento sustentável é na essência
um processo de mudança no qual a exploração dos
recursos, o direcionamento do investimento, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional
estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para
satisfazer as necessidades humanas.
Acompanhando o posicionamento do Grupo Renault, parceiro
da Fundação Ellen MacArthur, a equipe de Resíduos da Renault
do Brasil, vem aplicando em escala industrial, com base nos
Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dos
conceitos de Economia Circular, um processo de mudança
alinhado com a essência do desenvolvimento sustentável.

INÍCIO

As iniciativas resultantes desse esforço trouxeram mudanças
permanentes no processo interno com efeitos relevantes na
política de resíduos da empresa.
A gestão de resíduos é vista pela RdB 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 investimento na aplicação de conceitos da
economia circular se mostrou rentável, além de promover a
redução de geração de resíduos e impactos ambientais.

Durante o ano de 2017, a empresa obteve uma economia de
cerca de 15 milhões de reais.

I. ATERRO ZERO
O Complexo Ayrton Senna alcançou uma marca emblemática
para o meio ambiente: a reciclagem de 100% dos resíduos
gerados no processo de produção. O complexo industrial
instalado em São José dos Pinhais (PR) tornou-se, em
dezembro de 2016, a primeira unidade da Renault fora da
Europa com aterro zero. Contribuiu para esse resultado a
internalização da gestão de resíduos por meio de uma equipe
dedicada a este fim. O resultado, consolidado em 2017,
constitui um programa de gestão contínua que abrange todas
as atividades do Complexo Industrial Ayrton Senna, inclusive a
nova fábrica, CIA - Curitiba Injeção de Alumínio que inicia sua
operação em março de 2018.
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PESO TOTAL DE RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO
(306-2)

3

RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS (TONELADAS)

2013

2014

2015

2016

2017

VARIAÇÃO
(16/17)

Reutilização

-

-

122

550

1.473

+168%

6

Reciclagem

53.432,4

49.572

43.667,6

44.505,8

56.516,1

+27%

7

Coprocessamento

-

-

-

181,6

1.389

+765%

Aterro sanitário

443

565

560,8

446,8

0

-100%

Total*

53.875,4

50.137

44.350,4

45.684,2

59.378,1

+30%

4
5

8

ÍNDICE DE RECICLAGEM DA RENAULT DO BRASIL

9

RESÍDUOS RECICLADOS

ENVIO PARA ATERRO

10

2013

96,5%

3,5%

11

2014

98,6%

1,4%

RESÍDUOS
PERIGOSOS (TONELADAS)

2013

2014

2015

2016

2017

VARIAÇÃO
(16/17)

2015

98,8%

1,2%

Reciclagem

106,1

181

142

150,1

1.676,6

+1.017%

2016

97,5%

2,5%

Incineração (queima de massa)

0,4

0,7

0,5

0,5

0,4

+20%

2017

100%

0%

Coprocessamento

1.548,0

1.459,9

1.247,8

3.238,9

3.118,6

-4%

Rerrefino

10

34,3

30,6

28,9

49,7

+72%

Total*

1.664,5

1.675,9

1.420,9

3.418,4

4.845,3

+42%

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

O alcance da meta estabelecida de aterro zero consequentemente eleva a quantidade de
resíduos destinada para coprocessamento. Verificou-se ainda melhorias decorrentes de

INÍCIO

projetos relacionados ao programa Economia Circular. Em 2017, o cavaco de ferro e alumínio
passou a ser classificado como resíduo perigoso, pois possui cerca de 10% do peso referente
à emulsão oleosa, essa nova classificação ocasionou aumento na quantidade de resíduos

perigosos enviado para reciclagem em relação aos anos anteriores, em que estão apontados como
resíduos não perigosos.
O aumento de produção registrado em 2017, próximo à 30%, causou um impacto na geração
global de resíduos que também apresentou crescimento. Todavia, o índice de geração de
resíduos por veículo fabricado foi reduzido em 20%.
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II. ECONOMIA CIRCULAR
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(306-2)

5

Baseado em reaproveitamento de materiais que seriam
descartados, o Projeto Economia Circular consolidou-se
em 2017 como uma importante ferramenta de apoio à
competitividade da empresa com a redução da geração de
resíduos e redução de custos com compra de materiais
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O compromisso com a reutilização dos resíduos alcança
todos os colaboradores da Renault do Brasil, por meio do
Ateliê de Resíduos. Criado em 2015, o programa permite
propor e implementar projetos voltados para o tema com o
apoio da empresa. Um Catálogo de Resíduos que lista os
materiais descartados pela atividade industrial passou a ser
divulgado às áreas da empresa, que compram embalagens
e componentes, visando a identificar oportunidades de
reuso em substituição a compras de novos materiais
e incentivando as áreas a identificar oportunidades de
melhoria na gestão dos resíduos decorrentes de suas
atividades.
A empresa investiu 110 mil reais na instalação de porta
pallets para acondicionar materiais em boas condições,
nas 5 áreas de segregação de resíduos, que contam com
uma estrutura de entrega e carregamento de embalagens.
Os colaboradores receberam qualificação e treinamento
sobre as características dos diversos tipos de embalagens e
componentes. Os resultados são visíveis: 1.473 toneladas
de material reutilizado ou vendido em 2017, evitando

O TAMANHO DA RECICLAGEM
Alguns exemplos de destinação circular dos
principais resíduos gerados pelo processo
industrial no Complexo Ayrton Senna em 2017:

assim o descarte. Esse montante superou em 167% o número
alcançado no ano anterior.
Entre a redução na compra de embalagens e componentes
e a receita proveniente da comercialização de materiais que
antes eram considerados resíduos, o projeto representou uma
economia superior a 4 milhões de reais no ano.
Além dos ganhos para o meio ambiente, a implementação de
um fluxo permanente de diminuição de geração de resíduos
proporcionou um ambiente de trabalho melhor e mais seguro
para os colaboradores.

MATERIAL

ORIGEM

DESTINO

QUANTIDADE
(TONELADAS)

ISOPOR

Embalagens

Reciclado na fabricação de sancas e
rodapés

12,7

COPOS
PLÁSTICOS

Copos de água e cafezinho

Reciclado como resina para
fabricação de cadeiras plásticas

51,5

BORRA DE ÓLEO

Reciclagem do óleo da
usinagem de motores

Coprocessada para fabricação de
cimento

1.122,5

BATERIAS

Peças usadas ou recusadas

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

96,3

“BITUCAS” DE
CIGARRO

descarte nos locais
apropriados dispostos pela
empresa

Reciclado em hidrossemeadura para
revegetação de taludes.

0,3

PAPELÃO

Conjuntos de embalagens

Reciclado na fabricação de papelão

5.793,3

MADEIRA

Pallets e sucata de madeira

Reciclada para diversos processos
que utilizam madeira

5.613,8

PLÁSTICOS EM
GERAL

Conjuntos de embalagens

Reciclado na fabricação de plásticos
em geral

1.234,7

ÓLEO LUBRIFICANTE USADO

Manutenção de
equipamentos industriais e
sobras acumuladas

Rerrefino para produção de graxa e
outros derivados

49,7

METÁLICOS EM
GERAL

Fabricação de veículos e
motores

Reciclado como matéria-prima
metálica para outros processos fabris

43.921,8

RENEGOCIAÇÕES DE DESTINAÇÃO
Durante o ano de 2017, um esforço de renegociação junto
aos destinadores de resíduos, além de mudanças no processo
de destinação e venda de materiais obsoletos possibilitou
à equipe de Meio Ambiente da Renault do Brasil obter um
ganho estimado de 15 milhões de reais por meio da gestão de
resíduos.
GESTÃO ON-LINE
A Plataforma Verde é um sistema eletrônico de gestão de
resíduos que faz o controle documental e de saídas de resíduos.
Foi a principal ferramenta utilizada para controle documental de
fornecedores, emissão de relatórios para análises de processos
e fonte de informações nas auditorias.

OUTROS MATERIAIS

6.326,4

TOTAL DE MATERIAIS REINSERIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO

64.223
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III. CONCESSIONÁRIAS

4

De acordo com o contrato de concessão firmado
com a Renault do Brasil, as concessionárias devem
respeitar e cumprir as exigências do Código de Defesa
do Consumidor e da legislação ambiental. Toda
concessionária, ao integrar a rede Renault recebe
orientações sobre práticas sustentáveis desde a sua
instalação.

5
6

7
8
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INÍCIO

11

Práticas sustentáveis na construção de uma
concessionária devem ser pensadas desde a concepção
do projeto, aumentando a eficiência econômica,
reduzindo o impacto ao meio ambiente e favorecendo
a qualidade de vida. Construir de forma responsável,
atendendo à legislação trabalhista, fiscal e ambiental,
deve estender-se inclusive aos fornecedores e parceiros.
As concessionárias são orientadas a assegurar a gestão
adequada dos resíduos da obra, buscar sistemas de
energia que reduzam o consumo e o desperdício,
privilegiando as soluções de menor impacto como a
aplicação de sistemas de Iluminação LED e sensores
de movimento e fotocélula, adotar sistemas de reuso
de água como captação e reaproveitamento de água
de chuva que reduzem o consumo da rede pública
e priorizar dispositivos que promovem economia de
consumo da água como em torneiras, chuveiros e

descarga de vasos sanitários. O guia traz ainda uma lista de
soluções como o uso de claraboias, exaustor eólico, energia
solar, telhas especiais e dispositivos de controle de vazão da
água e as vantagens de sua utilização.
As orientações relativas à sustentabilidade abordam ainda a
gestão ambiental dos resíduos. A concessionária deve manter
um programa de coleta seletiva para retirada periódica dos
materiais, utilizando tambores ou lixeiras para múltiplos
recicláveis. Todo resíduo gerado na prestação de serviços
deve ser encaminhado para reciclagem após uma escolha
criteriosa do fornecedor, assegurando-se de que este dará

o destino correto ao material recolhido. O descarte de lixo
eletrônico, que contém materiais pesados como o chumbo,
podendo contaminar os solos e alcançar os lençóis freáticos,
deve ser realizado à parte, com a correta destinação por
meio de empresas apropriadas e normatizadas. É igualmente
responsabilidade da concessionária providenciar a coleta e
destinação de baterias, pneus e óleo lubrificante contaminado,
conforme as exigências do CONAMA, providenciando a
instalação da caixa separadora de óleo, que garante a
separação do óleo e resíduos sólidos da água que vai para
a rede de esgoto.
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IV. RECICLABILIDADE DO PRODUTO
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.
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.

INÍCIO

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 já certificou 5 fornecedores locais de matéria-prima (plásticos), aptos a
desenvolver formulações a partir de materiais reciclados. Esse trabalho é realizado em conjunto
com a área de compras e contará com a parceria do laboratório local CCDM – Centro de
Caracterização de Desenvolvimento de Materiais, o primeiro laboratório fora da França a obter a
certificação do Grupo Renault para validação de materiais poliméricos em desenvolvimento.
Em 2017 a empresa registrou os primeiros resultados do projeto Filial Plastic: a Renault do Brasil
já produz internamente 8 peças plásticas para o modelo Kwid e já estuda estratégia de valorização
dos resíduos de fabricação destas peças, por meio da venda aos fornecedores validados de matéria
prima reciclada possibilitando seu reaproveitamento na fabricação de novas peças.

FUNDAÇÃO ELLEN
MACARTHUR
Criada em 2010, a Fundação Ellen MacArthur é
a principal organização internacional dedicada ao
tema da Economia Circular. Adotou como missão
acelerar a transição mundial para a economia
circular, atuando junto às empresas, aos governos
e o meio acadêmico. Por meio de seus trabalhos de
pesquisa e análise, a Fundação busca quantificar o
modelo econômico circular e desenvolver práticas
eficientes que conduzam à inovação circular.
Por meio de uma abordagem sistêmica, global e
multissetorial, reúne organizações em diferentes
níveis da cadeia de valor para superarem juntas
as dificuldades que não podem ser solucionadas
individualmente.
A Renault é parceira global da Fundação Ellen
MacArthur desde a sua criação. Criado pela
Fundação Ellen Mac Arthur, o CE100 Brasil reúne
empresas, governos e academia, e visa acelerar a
transição para a economia circular no país.
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Para cada nova versão de veículo lançada, o Grupo determina
como objetivo aumentar em 20% o volume de plásticos
reciclados do veículo. Em 2017, pela primeira vez na Renault
do Brasil, utilizou-se matéria prima reciclada de fornecedor
local validado em peça do interior do carro com exigência
de cor.

8

VOLUME DE
PLÁSTICOS
RECICLADOS

9

10
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Em 2017 a Renault do Brasil esteve representada pela
primeira vez no CE100 Acceleration Workshop, promovido
pela Fundação Ellen MacArthur em Brasilia, já em sua
3ª edição. O evento teve como tema “Desafiar estruturas
lineares com políticas públicas” e discutiu como acelerar
a transição para uma economia circular no país.
A participação neste evento oferece à Renault do Brasil a
oportunidade de desenvolver uma rede de fornecedores
na região possibilitando a realização do objetivo global
que é de incrementar a utilização de plásticos reciclados
nos veículos em 50% até 2020, em relação a 2013.
Além disso, oportuniza a identificação e aproximação
com outras empresas que praticam a economia circular
e assim mapear novas oportunidades e viabilizar projetos
que hoje ainda não podem ser implementados.

PESO (KG)/
PERCENTUAL

2016

2017

Sandero/Stepway

13,9 / 11,5%

14,6 / 12,3%

Logan

12,1 / 10,1%

12,1 / 10,1%

V. A COMUNIDADE DO ENTORNO

Duster/Oroch

17,8 / 12,7%

18,7 / 13,4%

Captur

-

7,4 / 5,3%

Kwid

-

5,0 / 7,1%

A equipe de Meio Ambiente da Renault do Brasil
desenvolve ações e palestras dirigidas à comunidade do
entorno em São José dos Pinhais, bem como palestras
sobre Gestão Ambiental em universidades. A iniciativa
tem como objetivo contribuir para a educação ambiental
e promover a aproximação com a população local e o
setor acadêmico. Dúvidas ou reclamações relacionadas a

impactos ambientais decorrentes da produção industrial,
quando recebidas por meio de contato telefônico ou
diretamente nas portarias da fábrica são imediatamente
encaminhadas à equipe de Meio ambiente para
tratamento e resposta. Em 2017 a Renault do Brasil não
recebeu queixas ou reclamações nem sofreu sanções ou
multas referentes a impactos ambientais.
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6. Gestão
da energia

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.
Já na atividade fabril, o Atelier de Energia implementou
76 ações de eficiência energética que vieram contribuir para
uma economia de 33.105GJ ao longo de 2017. Dentre as
iniciativas mais significativas estão:
• Criação da Equipe Caça e Mata vazamentos de ar
comprimido na área de manutenção central – uma
equipe fixa de três integrantes que monitoram e corrigem
continuamente os vazamentos de ar comprimido nas
fábricas. A ação resultou na minimização das perdas de
ar por vazamentos e consequente redução do consumo
de energia elétrica dos compressores de ar.

• Otimização dos trocadores de calor de água gelada da
Pintura CVP.
• Reestruturação do processo de desligamentos das áreas
e equipamentos em tempo não produtivo.
Fatores pontuais tiveram impacto significativo no consumo
de energia no decorrer do ano:
• Retomada dos volumes de produção nas fábricas de
Veículos de Passeio (CVP) e de Motores (CMO);
• Redução dos volumes de produção na fábrica de Veículos
Utilitários (CVU);
• Um turno a mais de produção na fábrica de motores
(CMO).
A intensificação das ações de eficiência energética logrou
mitigar o impacto desses fatores nos indicadores de
consumo, reduzindo o consumo nas Fábricas de Veículos
de Passeio (CVP) e Motores (CMO) e obtendo índices muito
próximos de 2016 na de Veículos Utilitários (CVU).

INÍCIO

• Balanceamento aerólico nas estufas da pintura CVU –
implementado pelas equipes de manutenção central e
manutenção pintura da CVU, foi realizado um ajuste de

vazão de ar nas estufas de cura da pintura da unidade
para o nível estrito necessário ao processo, reduzindo o
excesso de ar que gerou como resultado a redução do
consumo de gás natural na área de pintura.
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CONSUMO DE ENERGIA POR VEÍCULO PRODUZIDO:

4
GÁS NATURAL

ENERGIA ELÉTRICA

5
6

2013

2014

2015

2016

2017

Variação

2013

2014

2015

2016

2017

Variação

7

CVP (kWh/veículo)

263,1

281,1

302,6

296,6

284,51

-4,1%

CVP (m³/veículo)

10,5

10,2

10

9,8

9,57

-2,3%

8

CVU (kWh/veículo)

707,4

744,3

718

757,7

988,41

+30,4%

CVU (m³/veículo)

25,5

23,3

21,1

22,4

22,9

+2,2%

CMO (kWh/motor)

110,3

123,5

142,5

159,6

122,55

-23,2%

CMO (m³/motor)

0,1

0,1

0,2

0,2

0,14

-30%

2014

2016

2017

9

(302-1)

10
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Graças aos projetos de eficiência
energética e à retomada dos volumes
de produção, o consumo de energia
elétrica por unidade fabricada
foi reduzido em 4,1% na CVP e
em 23,2% na CMO. Da mesma
forma o consumo de gás natural
sofreu redução de 2,3% e 30%
respectivamente. Já a CVU, mesmo
com a queda acentuada de 32% no
volume de produção, registrou um
aumento de apenas 2,2% no consumo
por veículo. O aumento registrado de
12% no consumo global de energia se
deve ao início das atividades do 3º turno
de produção na CMO e do 4º turno na
Estamparia CVP.

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA:
2015

Variação
(16/17)

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA* GJ

2013

FONTES NÃO RENOVÁVEIS
(GÁS NATURAL)

484.061

376.317 285.585 319.863 364.932

+14%

FONTES RENOVÁVEIS
(ENERGIA ELÉTRICA)

531.558

441.934 386.308 430.516 476.966

+11%

CONSUMO TOTAL

1.015.619

818.251 671.893 750.379 841.798

+12%

(302-1)

A matriz energética da
empresa manteve-se
inalterada em 2017:

57%

43%

ENERGIA ECONOMIZADA COMO RESULTADO DE INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E CONSERVAÇÃO (GJ)
REDUÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA* (GJ)

2013

2014

2015

2016

2017

Variação
(16/17)

14.291

26.983

60.200

71.490

33.105

-53,69%

(302-4)

Energia elétrica de origem
hídrica (renovável)
Gás natural (não renovável)

*O cálculo dos indicadores considera todo o consumo de energia elétrica e gás natural do complexo Ayrton Senna, excluindo-se os consumos de terceiros e projetos independentes cujas atividades estão localizadas dentro do complexo industrial. Fonte dos fatores de conversão (MWh para GJ): https://
www.converter-unidades.info
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I. CONSUMO DE ÁGUA
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(303-1)
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7. Gestão
da água

Preservar o recurso hídrico é uma preocupação
permanente para a Renault tanto para garantir a
durabilidade de seus suprimentos como para reduzir seus
impactos sobre os ecossistemas.O cenário econômico
do mercado automotivo em 2016 e 2017 inviabilizou a

adoção das medidas previstas de recuperação de água
das bacias de contenção para água da chuva, todavia,
medidas compensatórias por meio de reutilização de
águas descartadas no processo de montagem estão
em estudo.

9

10
11

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE EM m3

2013

2014

2015

2016

2017

Variação
(16/17)

Concessionária/empresa de abastecimento

592.708

425.031

341.770

359.833

458.110

+27%

(303-1)

INÍCIO

CONSUMO DE ÁGUA POR POR UNIDADE FABRICADA
2013

2014

2015

2016

2017

Variação
(16/17)

CVP (m³/veículo)

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3

+8%

CVU (m³/veículo)

4,7

4,2

4,6

4,6

4,9

+7%

CMO (m³/motor)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

+100%

O aumento da
produção em
2017 teve um
impacto de 27%
no uso de água
para o processo
produtivo
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II. DESCARTE DE ÁGUA / EFLUENTES

4

(306-1)

5

Em 2017, 313.448m³ de água utilizada no processo
fabril da Renault do Brasil foram encaminhados às
elevatórias da 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 (Companhia de
Saneamento do Paraná), responsável pelo tratamento
final apropriado.

6

7
8
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procede a estudos e verificações sempre que algum
processo possa representar risco ambiental, mesmo
que ainda não comprovado ou sem determinações
regulatórias.

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.
O Programa de Monitoramento contempla também
o acompanhamento de ruídos limítrofes e emissões
atmosféricas.

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

EFICIÊNCIA
(102-11, 306-3)
Aplicando o princípio de precaução, a Renault do Brasil

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 foram registrados vazamentos significativos de
produto em solo ou corpo hídrico no ano de 2017.
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.

INÍCIO

VOLUME TOTAL DE DESCARTES DE ÁGUA
DESTINAÇÃO

2015

2016

2017

SANEPAR (PLANEJADO)

262.858

276.143

313.448

BACIAS DE CONTENÇÃO (NÃO PLANEJADO)*

321.355

230.960

131.035

(306-1)

Todo efluente descartado é devolvido à rede
pública após receber o tratamento correto,
assegurando a qualidade da água dentro dos
parâmetros estabelecidos pela Sanepar.

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

4

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.
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8. Emissões

A Renault foi o primeiro fabricante de veículos em nível
mundial a assumir publicamente um compromisso com
a redução de sua pegada de carbono. Em 2017 o Grupo
Renault anunciou a meta de redução de 25% até 2022 em
relação a 2010. 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 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.

EFICIÊNCIA
(302-5)
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 2017, o índice ficou em 128,2
gCO2/km, uma redução de 14,4% entre 2010 e 2017, para
o parque total de veículos do grupo no mundo, em grande
parte graças à linha de produtos Z.E. (Zero Emissão).

INÍCIO

Em 2017 a Renault do Brasil trouxe para o mercado um
carro que surpreendeu o mercado pelo baixo nível de
consumo e emissão de CO2: 86 gCO2/km.
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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;

9

10

• redução de perdas térmicas e de atritos mecânicos.

11

O ano de 2017 marcou o último ano do programa
Inovar Auto, política governamental para a indústria
automotiva brasileira instituída em 2013. A conquista
mais expressiva foi o índice médio de 15% de
melhoria na eficiência energética dos veículos
fabricados no Brasil.

2017

manual

-

86

-

1.0

manual

100

93

-7%

1.6

manual

117

102

-13%

1.6

robotizado

125

108

-14%

1.6

Manual (GTline)

117

104

-11%

2.0

Manual (RS)

148

148

0%

1.0

manual

116

93

-20%

1.6

manual

117

99

-15%

1.6

robotizado

125

106

-15%

1.6

manual

123

111

-10%

1.6

robotizado

125

113

-10%

1.6

Manual

-

121

-

1.6

Automático

-

122

-

2.0

Automático

-

141

-

1.6

manual

135

128

-5%

1.6

automático

-

126

-

2.0

manual 4x2

139

122

-12%

2.0

manual 4x4

141

132

-6%

2.0

automático

153

142

-7%

1.6

manual

133

130

-2%

2.0

manual 4x2

137

120

-12%

2.0

automático

-

144

-

CAIXA DE CAMBIO

KWID

1.0

LOGAN
SANDERO
STEPWAY
CAPTUR

DUSTER

INÍCIO

2016

MOTOR

SANDERO

OROCH

gCO2/KM

REDUÇÃO
EMISSÃO CO2

VEÍCULO

• 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;

8

ÍNDICES DE REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 EM 2017 PARA OS MOTORES PRODUZIDOS NO BRASIL:

(302-5)
Dados PBEV 2018 (ano referência 2017). Última atualização: 05/04/2018.
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CARBON DISCLOSURE PROJECT - CDP

O Carbon Disclosure Project (CDP), fundado em 2000,
Alinhada com os esforços da ANFAVEA e as políticas é uma organização sem fins lucrativos mandatada por
um grupo de investidores institucionais para melhorar
nacionais de inovação e eficiência energética,
a compreensão do impacto das questões climáticas
a Renault participa do Proconve (Programa
sobre o valor dos ativos administrados por seus
de Controle de Poluição do Ar por Veículos
signatários. Desde 2002, o CDP solicita todos os anos
Automotores) e do PBEV (Programa Brasileiro de
às empresas que relatem suas emissões de gases
Etiquetagem Veicular).
de efeito de estufa e a sua política de combate às
Quatro versões dos modelos da marca foram
alterações climáticas. O CDP abrange, em particular,
destaque em 2017 e receberam o selo do CONPET
membros do FT500 (as 500 maiores empresas do
(Programa Nacional de Racionalização do Uso dos
mundo em termos de capitalização de mercado).
Derivados de Petróleo e Gás Natural):
De acordo com suas respostas ao questionário
Sandero 1.0 12v, Sandero Stepway 1.6 16V,
Climático do CDP Exchange, disponível no site
Logan 1.0 12V e Kwid 1.0 12V. Figuram ainda
entre os aprovados no programa, os elétricos Zoe e www.cdproject.net, o Grupo Renault obteve notação
A-, o que lhe permite manter sua posição na “Lista
Twizy.
A”, empresas consideradas pelo CDP como líderes
mundiais na luta contra as alterações climáticas.

II. CONTROLE DE EMISSÕES
(305-1, 305-2)
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.
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. (ver página 63)
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11

PROGRAMAS BRASILEIROS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
(302-5)
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MONITORAMENTO DE EMISSÕES

4
5
6

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE
EFEITO ESTUFA POR FONTE (ESCOPO 1)

2013

2014

2015

2016

2017

VARIAÇÃO
(16/17)

(em toneladas de CO2 equivalentes)

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE, CALOR OU
VAPOR1

27.927,3

20.433,3

15.453,5

17.560,9

19.920,1

+13%

OUTROS PROCESSOS DE COMBUSTÃO2

27.927,3

20.433,3

15.453,5

17.560,9

19.920,1

-13%

9

TRANSPORTE DE MATERIAIS, PRODUTOS,
RESÍDUOS, EMPREGADOS E PASSAGEIROS3

3.282,8

1.430

1.918,9

2.131,7

4.613

+116%

10

EMISSÕES FUGITIVAS4

5.805

1.248

2.119,7

812,1**

1.260,6

+55%

11

TAXA DE EMISSÃO DE GÁS METANO (CH4)
EQCO2/KG*

0,025

0,025

0,028

0,028

0,028

-

2013

2014

2015

2016

2017

VARIAÇÃO
(16/17)

19.228

10%

7
8

(305-1)
EMISSÕES INDIRETAS DE GASES DE
EFEITO ESTUFA POR FONTE (ESCOPO2)
Geração de eletricidade, calor ou vapor

A abertura de um turno a
mais de produção produziu
forte impacto, aumentando
significativamente os indicadores
de emissões de CO², notadamente
no transporte de 1.300 novos
colaboradores.

(em toneladas de CO2 equivalentes)

12.176,2

7.807,6

13.337,4

17.483,8

INÍCIO

(305-2)
* De acordo com a alteração das diretrizes do IPCC em 2013
**Valor corrigido. Foi verificado que o valor reportado em 2016 estava com divergência na correção das unidades assim como não estava considerando
as duas fontes de emissões fugitivas.
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 anuais 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. Emissões fugitivas: são consideradas as emissões de GEE associadas a carga dos climatizadores dos locais e processos + Climatizadores dos
veículos.
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

2017

AS PESSOAS
9. Saúde, segurança e ambiente de trabalho
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10. Diversidade e igualdade de oportunidades
11. Desenvolvimento da comunidade do entorno
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94% DOS

COLABORADORES

RECOMENDAM A RENAULT COMO UM
BOM LOCAL PARA SE TRABALHAR

65.271
HORAS DE TREINAMENTO
70%

INÍCIO

E
DOS COLABORADORES
FORMADOS

ABERTURA DO
3º TURNO GEROU

1.300

NOVOS POSTOS DE
TRABALHO

CENTRO MÉDICO
ZILDA ARNS NO
COMPLEXO AYRTON
SENNA CERTIFICADO
COM O NÍVEL MÁXIMO
DE EXCELÊNCIA
DO ONA
ORGANIZAÇÃO NACIONAL
DE ACREDITAÇÃO

62

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

9. Saúde,
segurança e
ambiente de
trabalho
(GRI 103 | 401, 402, 403, 404)

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.
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.

INÍCIO

Na Renault do Brasil, sempre alinhada com os
compromissos do Grupo, promover a saúde, segurança
e bem-estar dos colaboradores constitui uma prioridade
estratégica, objeto constante de iniciativas e investimentos
por parte da empresa.

I. CAPITAL HUMANO
(404-3)
Pelo sétimo 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 que avalia a satisfação e a motivação dos
colaboradores no ambiente de trabalho.
Um reconhecimento que vem valorizar a política de
benefícios da empresa, destinada à integralidade dos
colaboradores, e corroborar os resultados da Pesquisa de
Clima, realizada anualmente pela empresa, destacando-se
em 2017:
• 90% é o índice de engajamento dos colaboradores
Renault, 21 pontos percentuais acima da média do
mercado
• 97% dos colaboradores dizem sentir orgulho de trabalhar
nesta empresa.
• 94% dos colaboradores recomendam a Renault
como um bom local para se trabalhar.

Em 2017 nosso time foi reforçado com a chegada de 2.369
novos colaboradores, na maior parte para integrar o terceiro
turno de produção que criou 1300 novos postos de trabalho.
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COMUNICAÇÃO

4

A comunicação interna constitui pilar essencial na

5

construção de um ambiente saudável, onde todos os

6

colaboradores desfrutam das melhores condições de

7
8
9

trabalho, com segurança e bem-estar. Diversos canais
de comunicação são disponibilizados pela empresa, a
serviço dos colaboradores, desde os sistemas digitais que
asseguram a comunicação interpessoal, como sistema

10

de e-mail, Yammer (rede social interna), Skype, Portal de

11

Comunicação Sou Renault, plataformas colaborativas,
compartilhamento de arquivos e informações, até os
canais que garantem a circulação das informações de
caráter geral: quadro de aviso, boletins de informação,
ilhas de comunicação, pausas quinzenais de informação,
revista Global com periodicidade bimestral e o informativo
interno Gente Renault Express, de publicação semanal.

INÍCIO

Ocorrem ainda, periodicamente, os cafezinhos entre

colaborador, como a divulgação do Canal de Ouvidoria para
combate à corrupção e práticas que contrariem o código de
ética da organização.
Além do Canal de Ouvidoria, que assegura o anonimato e
o sigilo das denúncias recebidas, os colaboradores podem
encaminhar suas queixas ou reclamações à sua gestão
direta ou à equipe de RH.
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.
Aplicado em todas as unidades do Grupo, o Renault
Way é um documento corporativo dirigido a todos os
colaboradores e gestores que formaliza o comportamento
e as competências de liderança que a empresa preconiza e
que, em 2017, passou por uma atualização. O Renault Way
reflete os cinco princípios que definem o jeito Renault de
trabalhar.

colaboradores, gerentes e diretores, como forma de

RENAULT WAY

aproximação entre a alta gestão e as equipes.

• Tenha sempre o cliente em mente

Os temas de maior envergadura e que dependem de

• Dê sua contribuição

engajamento são objeto de campanhas de comunicação

• Fale com transparência

interna, como é o caso de lançamentos de ações

• Aprenda continuamente

mobilizadoras, como a Copa Redução de Custos ou de
temas que demandam especial atenção por parte do

• Faça simples

Todos os colaboradores da empresa, independente de
categoria profissional, 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. (404-3)
FORMAÇÃO E TREINAMENTO
(404-1)
Oportunizar aos colaboradores o acesso ao conhecimento
e ao aperfeiçoamento é um dos eixos do novo plano
estratégico do Grupo Renault – “Drive the future” – que
estabeleceu como meta global formar 13.000 colaboradores
em competências digitais e de engenharia, fazendo da
organização uma empresa com foco no desenvolvimento de
competências.
No Brasil, sob a coordenação da Direção de RH, a empresa
conta com polos de aprendizagem setoriais, a exemplo da
Escola de Engenharia, que proporciona desenvolvimento a
colaboradores de diversas áreas nas competências relativas
à inovação, criatividade e engenharia, e da área de TI,
que oferece a todos os colaboradores o desenvolvimento
de competências necessárias à transformação digital,
frequentemente a partir de competências dos próprios
colaboradores que compartilham seus saberes.
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A Fábrica de Conhecimento Renault é uma das iniciativas

4

da empresa, voltada exclusivamente à capacitação técnica

5
6

7

na área fabril que, a partir de sugestões dos próprios
colaboradores, em 2017 ganhou novo modelo Express.
O novo programa foi lançado durante o projeto Semanas
do Conhecimento, realizado no mês de outubro, trazendo

8

profissionais do mercado e da Renault do Brasil para

9

palestras de curta duração – 20 a 30 minutos – com

10

espaço para perguntas.

11

2014

2015

2016

2017

105.298

83.642

71.538

65.271

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO POR COLABORADOR

17,9

15,9

12,5

8,82

COLABORADORES FORMADOS

96%

55%

61%

70%

TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO
O projeto Semanas do Conhecimento proporcionou
ainda palestras inspiradoras para os colaboradores da
área administrativa, apresentadas no âmbito do Renault

INÍCIO

Talks, no mesmo formato, que reuniram mais de mil

(404-1)

participantes de diversas áreas.
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4

PERFIL DOS COLABORADORES

5

O número total de colaboradores da Renault do Brasil ao

6

final de 2017 corresponde a 7.396 pessoas.

7

A abertura do 3º turno de trabalho na fábrica de motores

8

em 2017, decorrente dos lançamentos do Kwid e do

9

Captur e a previsão de início das operações da CIA –

10

Curitiba Injeção de Alumínio tiveram impacto significativo

11

no número de contratações durante o período. Esse
crescimento vem se contrapor à alta rotatividade
ocasionada pelos ajustes à redução de volumes do
mercado em 2014 e 2015.

INÍCIO

TOTAL DE COLABORADORES EM 2017*
2013

2014

2015

2016

2017

DISTRIBUIÇÃO POR
TIPO DE CONTRATO/GÊNERO/REGIÃO

Sul

Sudeste

Sul

Sudeste

Sul

Sudeste

Sul

Sudeste

Sul

Sudeste

TEMPO INDETERMINADO (CDI)

4.555

206

3.984

211

4.081

189

4.857

171

5.414

205

HOMENS

4.094

141

3.548

140

3.601

135

4.308

125

4.775

149

MULHERES

461

65

436

71

480

54

549

46

639

56

TEMPO DETERMINADO (CDD)

2.045

21

1.665

36

969

33

646

35

1.732

45

HOMENS

1.847

12

1.505

19

847

22

516

19

1.534

28

MULHERES

198

9

160

17

122

11

130

16

198

17

TOTAL

6.600

227

5.649

247

5.050

222

5.503

206

7.146

250

(102-8)
* Dados extraídos do sistema oficial da Renault de cadastro de colaboradores. / Todos os contratos de trabalho da Renault do Brasil são de jornada integral.
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CONTRATAÇÕES, DESLIGAMENTOS E TAXA DE ROTATIVIDADE
(401-1)

RELAÇÕES TRABALHISTAS
(102-41, 401-2, 402-1)

CONTRATAÇÕES
POR GÊNERO

2013

2014

2015

2016

2017

HOMENS

882 / 79%

936 / 81%

279 / 63%

816 / 77%

2.023 / 85%

MULHERES

229 / 21%

218 / 19%

162 / 37%

247 / 23%

346 / 15%

TOTAL

1.111

1.154

441

1.063

2.369

CONTRATAÇÕES POR
FAIXA ETÁRIA

2013

2014

2015

2016

2017

ABAIXO DE 30 ANOS

830 / 75%

726 / 63%

335 / 76%

659 / 62%

1.363 / 58%

9

ENTRE 31 E 50 ANOS

279 / 25%

406 / 35%

101 / 23%

401 / 38%

999 / 42%

ACIMA DE 50 ANOS

2 / 0%

22 / 2%

5 / 1%

3 / 0%

7 / 0%

10

TOTAL / PERCENTUAL

1.111

1.154

441

1.063

2.369

11

CONTRATAÇÕES
POR REGIÃO

2013

2014

2015

2016

2017

REGIÃO SUL

1.069 / 96%

1.081 / 94%

374 / 85%

995 / 94%

2.290 / 97%

REGIÃO SUDESTE

42 / 4%

73 / 6%

67 / 15%

68 / 6%

79 / 3%

TOTAL / PERCENTUAL

1.111

1.154

441

1.063

2.369

partes.

DESLIGAMENTOS POR
GÊNERO

2013

2014

2015

2016

2017

O Acordo Coletivo não estabelece prazo para a notificação de mudanças operacionais

HOMENS

615 / 9%

1.823 / 31%

882 / 17%

450 / 8%

503 / 7%

significativas, porém, a Renault respeita a legislação em vigor e, adicionalmente,

MULHERES

156 / 2%

266 / 5%

179 / 3%

174 / 3%

178 / 2%

TOTAL / ROTATIVIDADE

771 / 11%

2.089 / 35%

1.061 / 20%

624 / 11%

681 / 9%

mantém a prática do diálogo constante e construtivo com os representantes de seus

DESLIGAMENTOS POR
FAIXA ETÁRIA

2013

2014

2015

2016

2017

ABAIXO DE 30 ANOS

395 / 6%

940 / 16%

474 / 9%

320 / 6%

374 / 5%

ENTRE 31 E 50 ANOS

362 / 5%

1.111 / 19%

566 / 11%

286 / 5%

289 / 4%

ACIMA DE 50 ANOS

141 / 0,2%

38 / 1%

21 / 0,4%

18 / 0,3%

18 / 0,2%

TOTAL / ROTATIVIDADE

771 / 11%

2.089 / 35%

1.061 / 20%

624 / 11%

681 / 9%

DESLIGAMENTOS POR
REGIÃO

2013

2014

2015

2016

2017

REGIÃO SUL

702 / 10%

2.025 / 34%

983 / 19%

552 / 10%

621 / 8%

REGIÃO SUDESTE

69 / 1%

64 / 1%

78 / 1%

72 / 1%

60 / 1%

de proteção da saúde e bem-estar dos colaboradores e vai muito além das

TOTAL / ROTATIVIDADE

771 / 11%

2.089 / 35%

1.061 / 20%

624 / 11%

681 / 9%

exigências regulatórias do setor industrial.

5
6

7

INÍCIO

8

Todos os colaboradores Renault estão cobertos por acordos de negociação coletiva. No
acordo de Data-base, 100% dos empregados estão cobertos pelas cláusulas sociais,
e 90,2% estão cobertos pelas cláusulas econômicas (reajuste salarial, PPR, Vale
Mercado, etc.). Para os demais 9,8%, que são empregados em funções administrativas
a nível de gestão ou confiança, as questões econômicas são gerenciadas de acordo
com políticas internas da empresa.
A empresa estabelece um calendário de reuniões e promove encontros periódicos com
os representantes internos dos colaboradores, bem como com o sindicato externo,
na busca de promover o diálogo constante, a proximidade e respeito mútuo entre as

empregados, proporcionando assim a atualização periódica das informações.

II. SAÚDE E SEGURANÇA
(403-2)
O equilíbrio entre a qualidade de vida no trabalho e os objetivos de desempenho
profissional norteia a política da empresa, que prioriza medidas preventivas
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PREVENÇÃO = SAÚDE

• Reeducação Alimentar

4

O início de cada turno de trabalho nas fábricas é

• Antitabagismo

5

marcado pela ginástica laboral preventiva. Todos os

6

postos de trabalho passam por avalição ergonômica.

• Renault com Vida (voltado à prevenção e
combate de dependências)

No Centro de Preparação Física (CPF), os novos

• Conservação Auditiva

colaboradores que irão atuar nas linhas de produção

• Apoio às gestantes e recém-nascidos

7
8
9

frequentam por 20 dias o programa de reforço muscular
conduzido por professores de educação física e

10

fisioterapeutas. O CPF oferece também programas de

11

reabilitação e fisioterapia.
O programa Bem-Estar no Trabalho reúne as iniciativas
voltadas a esse propósito:

INÍCIO

• Medical Advanced (oferece acesso a equipe médica
internacional, referenciada pela Universidade de
Harvard, a todos os colaboradores e seus dependentes,
com o fim de avaliar diagnósticos e exames como uma
segunda opinião)

EXCELÊNCIA
RECONHECIDA

EM SERVIÇOS DE SAÚDE
AO COLABORADOR

No Complexo Ayrton Senna está o Centro Médico

• Campanhas informativas e de vacinação

Zilda Arns, que concentra todos os atendimentos

Os exames periódicos dos colaboradores foram substituídos

relativos ao programa Bem-Estar. Há três anos é

por mini check-ups, que auxiliam no mapeamento de grupos
de risco e a prevenção de males ocupacionais e a partir de
2017 passaram a incluir uma microfilmagem da cavidade
bucal para prevenir doenças por meio de mapeamento
dessa região.

o único centro ambulatorial no Brasil pertencente
a empresa a receber a certificação pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA),
e em 2017 recebeu a Acreditação Nível 3 - nível
máximo de avaliação da assistência prestada e
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

• Pró-Saúde (voltado a doenças crônicas ou seus indícios)

numa estrutura de 800m² com funcionamento

• 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)

ininterrupto e conta com duas unidades de UTI
móvel para atendimento de urgência no complexo
e áreas de acesso.

• Saúde Psicológica
68
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA MÃES

4

Visando proporcionar melhores condições de trabalho às
mulheres que são mães, a empresa mantém os seguintes
programas:

5
6

7
8
9

10
11

• Programa Mama Care, que oferece acompanhamento
na gestação, com visitas domiciliares após o nascimento
do bebê, e atendimento diferenciado à futura mãe,
durante seu expediente de trabalho. O Mama Care
garante ainda a cobertura total das despesas médicas
pré-natais e da internação para o parto.
• Licença Maternidade estendida de seis meses,
possibilitando mais tempo de presença da mãe ao lado
do bebê.
• Sala de Aleitamento, equipada para que as
colaboradoras lactantes possam esgotar e guardar o
leite até o término de seu turno.
• Auxilio Creche.

INÍCIO

A cada ano, a empresa realiza campanhas internas de
prevenção contra o câncer de mama, como parte da
celebração do Outubro Rosa.

PREVENÇÃO = SEGURANÇA
Ao assumir a presidência da empresa em julho de 2017,

Luiz Pedrucci declarou seu compromisso com a segurança
do trabalho no complexo industrial Ayrton Senna: “Temos um
time com muita garra, e garantir para estas equipes ambiente
de trabalho seguro é fundamental. Nossa missão, como
gestores, é fazer com que nossos colaboradores voltem bem
para suas casas e familiares. Segurança é prioridade e uma
responsabilidade de cada um de nós.”
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.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Com o propósito de prevenir acidentes, em 2017 o Programa
Zero Acidente reuniu ações como a Tolerância Zero. A ação
contemplou maior rigor na aplicação e cobrança das regras de
segurança, reunião extraordinária ou parada da linha em caso
de qualquer acidente com afastamento ou dois acidentes em
menos de 24h e o treinamento de reciclagem em segurança
para os colaboradores.
Outras iniciativas do programa Zero Acidente foram:
• reorganização da equipe de segurança;
• melhorias na comunicação com novos banners
divulgando condutas seguras e o lançamento do
livreto 10 Mandamentos da segurança;
• reconhecimento às equipes pelos bons resultados;
• revisão dos EPIs (equipamentos de proteção
individual) anticorte;
• quadro dojô da ergonomia, simulando situações de
trabalho.

Além da CIPA, que conta com 42 funcionários representantes
das diversas áreas da empresa, os temas de saúde e
segurança integram a pauta do Comitê RH Departamentos 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

4
5
6

2013

2014

2015

2016

2017

COLABORADORES*
HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

7

ACIDENTES

8

COM AFASTAMENTO

7

0

7

7

1

8

7

0

7

6

0

6

6

0

6

TAXA COM
AFASTAMENTO***

0,6

0

0,6

0,6

0,9

1,5

0,7

0

0,7

0,6

0

0,6

0,5

0

0,5

SEM AFASTAMENTO

234

8

242

144

8

152

121

5

126

134

10

144

106

11

117

TAXA SEM
AFASTAMENTO***

20

6,2

26,2

12,5

6,9

19,4

11,8

5,2

16,9

12,9

6,4

19,3

9,4

6,5

15,9

TOTAL

241

8

249

151

9

160

128

5

133

140

10

150

112

11

123

COM AFASTAMENTO

11

0

11

14

1

15

11

0

11

11

0

11

32

2

34

TAXA COM
AFASTAMENTO***

0,9

0

0,9

1,2

0,9

2,1

1,1

0

1,1

1,1

0

1,1

2,8

1,2

4

SEM AFASTAMENTO

246

9

255

152

11

163

127

7

134

139

10

149

133

13

146

TAXA SEM
AFASTAMENTO***

21,1

6,9

28

13,2

9,5

22,7

12,4

7,2

19,6

13,4

6,4

19,8

11,8

7,7

19,4

TOTAL

257

9

266

166

12

178

138

7

145

150

10

160

165

15

180

3

0

3

9

0

9

3

0

3

3

0

3

1

1

2

498

0

498

584

14

598

316

0

316

419

0

419

82

70

152

9

10
11

TAXA DE LESÕES

TAXA DE DOENÇAS
OCUPACIONAIS***
TOTAL (LESÕES
OSTEOMUSCULARES)
TOTAL DE DIAS
PERDIDOS
TAXA DE
ABSENTEÍSMO***
HORAS TRABALHADAS /
PERDIDAS

BASE: 6.616 FUNCIONÁRIOS

1,5%

0,2%

BASE: 6.433 FUNCIONÁRIOS

1,7%

1,7%

0,2%

BASE: 5.416 FUNCIONÁRIOS

1,9%

2,1%

0,3%

BASE: 5.380 FUNCIONÁRIOS

2,4%

0

0

BASE: 7.136 FUNCIONÁRIOS

0

1,7

0,3

1,9

INÍCIO

(403-2)
* 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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18,6%
DE MULHERES

EM CARGOS
DE GESTÃO

1ª MULHER DO
GRUPO RENAULT
A ASSUMIR
DIRETORIA DE
VENDAS E REDE
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4 DIRETORAS
E 24 GERENTES
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A Renault acredita que a riqueza cultural e a diversidade de
experiências trazem benefícios duradouros à sociedade e
às instituições. A diversidade é vista como uma ferramenta
fundamental para a performance, a motivação e o
comprometimento e constitui uma vantagem competitiva
fundamental: é da diversidade de formações, de talentos
e de percursos de nossos colaboradores que nasce a
inovação.

I. EQUIDADE DE GÊNERO

tem como meta não apenas aumentar a contratação
de mulheres, mas também seu acesso a cargos de
gestão. Em 2017 oportunizou a 25 colaboradoras um
programa de autoconhecimento destinado a mulheres,
que abordou desafios frequentemente vivenciados
pelas mulheres: desenvolver o protagonismo, vencer
as armadilhas psíquicas da culpa e do perfeccionismo,
o poder da relação, inteligência emocional e postura
assertiva. Ao final do programa, 4 participantes
obtiveram promoção a cargos de gestão.

Signatária da campanha mundial “He for She” (Ele por Ela),
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 em maio de 2017 a medalha de ouro
no Prêmio WEPs Brasil 2016 – Empresas Empoderando
Mulheres, promovido pela Itaipu Binacional, iniciativa da
qual a Renault do Brasil é signatária. Com chancela da ONU
Mulheres e Pacto Global das Nações Unidas, a premiação
visa promover a igualdade de gênero em todas as atividades
sociais e da economia.

INÍCIO

O Women@Renault, que reúne homens e mulheres de
todas as diretorias da empresa, existe desde 2010 e
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O comitê Women@Renault realizou ainda diversas ações ao
longo do ano, com o intuito de inspirar jovens em momento
de escolha de carreira e atrair engenheiras formandas,
proporcionando visitas à Renault e contato com as
engenheiras da empresa. Entre as jovens de 14 a 16 anos,
boa parte mudou sua declaração de intenção profissional
após a visita, passando a optar pelas áreas de ciências
exatas.
Indicador de relevância que a área de Recursos Humanos
reporta mensalmente ao Grupo Renault, em 2017 o
percentual de mulheres em posições gerenciais

alcançou 18,6%, um aumento de 6 pontos percentuais em
relação a 2013.
O programa atua por meio de ações que incluem
treinamento específico com mentoring e coaching visando à
ascensão profissional feminina, palestras e eventos voltados
às profissionais da empresa, programa de atração de
mulheres estudantes de engenharia, grupos de discussão e
o programa de desenvolvimento Mulherar, que orienta sobre
as possibilidades de carreira e oferece suporte na tomada
de decisão em relação à profissão.

As conquistas do programa são acompanhadas por meio
de 4 indicadores:
• Evolução do percentual de mulheres em cada nível
hierárquico;
• Objetivo anual de cada diretoria para a contratação
de mulheres;
• Turnover de homens versus mulheres por área;
• Evolução do número de mulheres com alto potencial
nas listas de RH.
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3

4
2013

5

10

2016

2017

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

DIRETORIA

24

3

24

2

26

3

27

3

29

4

GERÊNCIA

113

10

118

15

115

17

124

20

126

24

CHEFIA/COORDENAÇÃO

69

8

77

13

96

20

111

23

132

26

TÉCNICA/SUPERVISÃO

289

42

262

43

248

46

246

55

295

78

ADMINISTRATIVO

1.249

386

1.120

378

1.125

384

1.158

390

1.299

421

OPERACIONAL

4.292

198

3.545

118

2.909

107

3.190

148

4.451

252

ESTAGIÁRIOS

58

86

66

115

86

90

112

102

154

105

TOTAL POR GÊNERO

6.094

733 (10%)

5.212

684 (11%)

4.605

667 (12%)

4.968

741 (13%)

6.486

910 (12%)

7
9

2015

Homens

6

8

2014

11

TOTAL

6.827

5.896

5.272

5.709

7.396

(405-1)
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Nos recrutamentos externos, os currículos
encaminhados às áreas pelo RH mantêm
equilíbrio entre o número de homens e
mulheres.
As diferenças salariais entre homens e
mulheres são monitoradas pelas áreas de
Recursos Humanos e de Remuneração. As
análises periódicas demonstram que não
existem diferenças entre homens e mulheres no
tema remuneração. (405-2)

No mês da mulher o Instituto Renault levou às redes sociais uma
campanha para quebrar um falso mito: o de que os homens são os
melhores motoristas. A ação apresentou três vídeos com informações
que comprovam que dirigir como uma mulher é um grande elogio.
Por exemplo, 71% dos acidentes de trânsito são causados por homens.
Os motoristas do sexo masculino também são responsáveis por 70%
das infrações de trânsito. A hashtag #EUDIRIJOQUENEMMULHER foi
o tema da campanha.
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II. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Todos os colaboradores da Renault do Brasil receberam
em julho de 2017 um convite a vivenciar as situações

A empresa oferece formação em libras para os gestores e

deficiência é de 2,9% (208 colaboradores) e a meta da

outros colaboradores que tenham interesse em conhecer a

empresa é alcançar 5%.

linguagem de sinais. Em todo treinamento ou reunião que tenha
a presença de pelo menos um colaborador com deficiência

adversas enfrentadas diariamente pelas pessoas com

A Renault do Brasil foi uma das empresas fundadoras e

deficiência, em ação promovida pela empresa em

segue entre as mantenedoras Unilehu.

parceria com a Universidade Livre para a Eficiência

PREOCUPAÇÃO ALÉM DA CONTRATAÇÃO

Desde os primeiros contatos com as pessoas com deficiência,

Indo além do cumprimento de cotas, o desafio da organização

que lhes é oferecido se resume na igualdade em relação aos

Humana (Unilehu), entidade que tem entre seus
propósitos a capacitação de pessoas com deficiência e
sua inserção no mercado formal de trabalho. Junto com
o convite uma carta de indicação para que pudessem

passa pela efetiva inclusão, retenção e desenvolvimento da
pessoa com deficiência no contexto organizacional.

auditiva assegura-se a presença de um intérprete de libras.

ainda na condição de candidatos a emprego, o tratamento
demais. Respeito, atenção e estímulo estão sempre presentes.
Há pessoas com deficiência em praticamente todas as áreas da

encaminhar o currículo de pessoas com deficiência

As instalações do complexo Ayrton Senna oferecem condições

empresa. Os gestores participam de formações para inclusão e

como candidatos às vagas oferecidas pela empresa.

adequadas para o trânsito de pessoas com dificuldades

o Renault Way reforça a abertura à diversidade.

A iniciativa fez parte de um conjunto de ações internas e
externas à organização que resultou na contratação de
70 profissionais e 38 aprendizes com deficiência.

INÍCIO

Atualmente o índice de contratação de pessoas com

de locomoção, contam com elevadores de acesso a pisos
superiores, catraca diferenciada, telefones para surdos e
presença de pessoas capacitadas em libras.

Além da vivência, foram realizadas ações como:

O quadro de colaboradores com deficiência na Renault do

sensibilização de gestores, abertura de vagas exclusivas

Brasil é constituído majoritariamente de colaboradores com

e busca direta por profissionais no mercado, divulgação

deficiência auditiva, que são preferencialmente alocados nas

na mídia dos programas de contratação e das condições

equipes em duplas.

de inclusão por meio de assessoria de imprensa.
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Em 2017 o Instituto Renault promoveu
parceria com a Unilehu para inclusão
econômica de pessoas com deficiência no
projeto Supera – Produtos que Transformam
Vidas. A iniciativa oferece capacitação
profissional em oficinas de costura e
estamparia. Os participantes podem se tornar
produtores certificados dos artigos e brindes
que integram o portfólio de produtos do
programa que disponibiliza infraestrutura de
produção e se responsabiliza pela venda, que
assegura a sustentabilidade do programa e

INÍCIO

reverte em renda para quem produz.
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PARA 78 FAMÍLIAS

148 CRIANÇAS 33.000
ATENDIDAS DIARIAMENTE
REFEIÇÕES
GRATUITAS
460 BENEFICIADOS PELOS
PROGRAMAS CONTÍNUOS

APOIO:
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11.
Desenvolvimento
da comunidade
do entorno

Anunciado em 2017, o novo plano novo plano estratégico
do Grupo Renault, Drive the Future, apoia a mobilidade
sustentável para todos. Alinhada com este plano global, a
estratégia de RSE do Grupo evoluiu, passando a concentrarse principalmente em duas áreas de ação: inclusão e
mobilidade sustentável.

ODS 2017 pela sua contribuição com o
ODS 3 – Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades,
especificamente ao Item 3.6 – Até 2020, reduzir
pela metade as mortes e os ferimentos globais por
acidentes em estradas.

I.

Já no eixo Meio-ambiente e Mobilidade
Sustentável, o Renault Experience é o projeto
de maior relevância (ver pág. 37), que estimula
estudantes universitários ao empreendedorismo
voltado à Mobilidade Sustentável.

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 – inclusão e diversidade
• Meio Ambiente e Mobilidade Sustentável

INÍCIO

O projeto principal do eixo Segurança no Trânsito é O
Trânsito e Eu, voltado para crianças de 7 a 11 anos (ver
pág.38), que recebeu menção honrosa no prêmio SESI

No eixo Capital Humano, o principal projeto está
voltado para a inclusão e o desenvolvimento
socioeconômico da comunidade da Borda do
Campo. Uma aproximação que começou em 2005
e, ao longo de 12 anos evoluiu para uma parceria
bem-sucedida entre empresa e comunidade,
que gerou e consolidou projetos de resultados
gratificantes.

Conheça todos os
projetos do Instituto Renault,
acessando o site:
www.institutorenault.com.br
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II. COMUNIDADE DO ENTORNO
(203-1, 203-2, 413-1)

148 crianças de uma comunidade inserida no bairro
Borda do Campo em São José dos Pinhais, próxima
à unidade industrial da Renault do Brasil, têm hoje
garantida sua principal refeição do dia graças ao
trabalho da Associação Borda Viva, constituída e gerida
pelos próprios moradores da comunidade e apoiada pela
empresa.
Hoje, a parceria vai muito além da segurança alimentar
das crianças: constitui uma ação de investimento social
privado para o desenvolvimento local sustentável que
vem contribuindo na ampliação da escala de ação
da instituição ao disponibilizar, mais do que apoio
financeiro, sobretudo transferência de conhecimento,
profissionalização e inclusão na cadeia de valor da
Renault do Brasil, por meio da implantação de um
modelo de negócio social.

INÍCIO

Oferecendo capacitação profissional e fomento do
empreendedorismo junto às mulheres da comunidade,
em sua maior parte mães, a Associação Borda Viva
promove transformação no ambiente familiar através da
geração de renda.
O projeto foi iniciado espontaneamente pelos
integrantes da comunidade, assim permanece até

hoje. A Associação adota o sistema de gestão colaborativa,
através de diálogos nas decisões que afetam diretamente
o funcionamento da cozinha e da casa da costura, todas
as mães colaboradoras participam desses momentos de
diálogo. Tanto o Conselho como a presidência da Associação
e os colaboradores são integrantes da comunidade
beneficiada - a atual presidente é uma das mães atendidas
logo no início do projeto.
A partir de um diagnóstico da realidade social da
comunidade, foram estabelecidas duas diretrizes para o
projeto: a segurança alimentar infantil e a geração de renda
e capacitação das mães.

OBJETIVOS
DA ASSOCIAÇÃO
BORDA VIVA:
• Garantir a segurança alimentar das crianças da
comunidade em situação de vulnerabilidade e
risco social, de forma a assegurar o seu correto
desenvolvimento físico e mental e a efetividade
do ensino escolar;
• Oferecer formação profissional nas atividades
da cozinha e da costura às mães da
comunidade, que através dessa qualificação
podem aceder mais facilmente ao mercado de
trabalho, de forma a melhorar a qualidade de
vida de toda a família;
• Gerar renda para o projeto e para as mães
envolvidas, através da comercialização de
produtos da costura, refeições e coffee breaks
junto às pessoas e empresas da região.
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A iniciativa se desenvolve em torno de dois eixos de
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capacitação e atividade profissional:
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A Cozinha-Escola, além de capacitar profissionalmente
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mulheres da comunidade, fornece gratuitamente 148
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refeições sociais diárias equilibradas às crianças cadastradas
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no projeto, assegurando um melhor aproveitamento escolar,
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e atende ainda idosos e pessoas com deficiência da
comunidade. Em paralelo, oferece refeições de qualidade a um
preço acessível, na sede da Associação, servindo atualmente
em média 90 refeições por dia. A capacitação profissional e a
inclusão econômica são fatores determinantes nesse processo.
A contribuição do Instituto Renault na divulgação do projeto
atraiu outras empresas que passaram também a contratar os
serviços de alimentação, permitindo consolidar as atividades da

A associação desenvolve paralelamente outras atividades que

mais uma opção de formação profissional e geração de

beneficiam as famílias, tais como: atendimento psicossocial,

renda. Atividade iniciada com o reaproveitamento de banners

projeto Lutando por um mundo melhor (Jiu Jitsu) e Terceira

reciclados em sacolas, conta hoje uma linha de produtos,

Idade Ativa (Parceria com o Município de São José dos Pinhais).

desenvolvida e produzida a partir de sobras de material
utilizados na fabricação dos veículos. Os produtos são
comercializados nas concessionárias da marca em Curitiba
e a partir de 2017 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;

cozinha e assegurar a continuidade de atendimento alimentar

• Cinturões para montagem / pintura;

de todas as crianças em situação de risco na comunidade.

• Cintas para área de pintura;

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

INÍCIO

Na Casa da Costura as mães da comunidade encontram

de coffee-break empresarial e eventos à Renault, Nissan e
diversos fornecedores, como Faurecia e Lavitta, entre outros.

• Espumas para reparos de carroceria;
• Roupas para mini bonecos;
• Suporte para tablet;
• Brindes para eventos.
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que elas precisam, trazendo-as para o convívio saudável,
num ambiente de acolhimento e afeto, junto com suas
famílias.
Desde o início do trabalho, mais de 350.000 refeições
já foram servidas. 1338 crianças, de 446 famílias já

Em geral, elas passam a se envolver mais na comunidade,

A inclusão social e econômica da Associação na região se dá pela

participando ativamente dos trabalhos da associação. Por meio

constituição de uma rede sólida de clientes para seus produtos e

da convivência em torno dos valores de solidariedade, apoio

serviços, de forma contínua, assegurando assim os recursos para a

mútuo e empreendedorismo próprios ao projeto da Associação,

manutenção das atividades sociais – segurança alimentar das

as mulheres da comunidade se fortalecem no sentido de

crianças e capacitação profissional das mães. Em 2017 novas

buscar uma evolução de sua condição, abandonando um

empresas vieram integrar o quadro de parceiros: O Boticário,

caminho muitas vezes marcado pela violência doméstica,

Bematech, Eurolaf e Bello’s car, contribuindo para o resultado

drogadição, etc.

de faturamento do ano: R$ 572.000, um crescimento de 477%
em relação ao faturamento de 2015.

foram atendidas pelo projeto. 32 mulheres passaram
pela formação na cozinha-escola, sendo que 16 foram
contratadas ou encaminhadas para empresas da região.
Em 2017 foram servidas 33.000 refeições, atendendo
148 crianças de 0 a 15 anos.
As mães da Associação tornam-se mais independentes,
passando a tomar nas mãos as rédeas de sua própria
vida e a condução da família e dos filhos, conforme

INÍCIO

constatado durante o acompanhamento das famílias.
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Desenvolvimento da comunidade do entorno

1
2
3

REPLICABILIDADE

4

O modelo da Associação Borda Viva pode ser replicado em
outras comunidades próximas a instalações industriais que
apresentem características similares e já tem sido alvo de
benchmarking para área de RSE de diversas empresas.
A geração de renda por meio do modelo de negócio
social, é o principal fator de replicação, em face do grande
desemprego atual do Brasil, considerando-se ainda os
recursos existentes e o contexto das comunidades visadas.

5
6

7
8
9

10
11

Nas cercanias do complexo industrial, o Instituto Renault
já identificou uma comunidade com as características que
favorecem a implantação de projeto similar ao Borda Viva.

Conheça os produtos
da casa da costura
da Associação
Borda Viva:

INÍCIO

www.catalogobordaviva.com
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1
2
3

4
5
6

7
8

Os projetos conduzidos pela Associação Borda Viva em parceria com
o Instituto Renault, contribuem com os Objetivos de desenvolvimento
Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas ONU- em sua agenda 2030. Veja no quadro abaixo os principais ODS
aos quais o trabalho da associação está vinculado

9

10
11

ODS
CONTEMPLADOS
PELA ASSOCIAÇÃO
BORDA VIVA.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa

Promover o crescimento econômico sustentado,

e de qualidade, e promover oportunidades de

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo

aprendizagem ao longo da vida para todos,

e trabalho decente para todos ao integrar a

pois proporciona aprendizagem às mulheres

cadeia de valor da indústria e pela inclusão no

Acabar com a fome, alcançar a segurança

beneficiadas, nas atividades de cozinha comercial

panorama econômico do município, a atividade da

alimentar e melhoria da nutrição e promover

e costura profissional (meta 4.4).

Associação Borda Viva passa a contribuir com o
crescimento econômico local (meta 8.3).

INÍCIO

a agricultura sustentável.
Acabar com a pobreza em todas as suas

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas

Assegurar padrões de produção e de consumo

formas, em todos os lugares, pois tira da

as mulheres e meninas, pois empodera essas

sustentáveis ao contribuir para a redução de

extrema pobreza as famílias que integram o

mulheres por meio da inclusão econômica e social,

resíduos através da recuperação de sobras do

projeto.

conferindo-lhes autonomia no seio da família, onde

processo industrial (meta 12.5).

na maior parte das vezes se encontravam em
situação de submissão e dependência.
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