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Parte I

Quem Somos
Mudar direções para melhorar a vida de milhares
de brasileiros.
Nossa direção é a do futuro. Futuro é tudo que a gente ainda
não viveu, mas pode ser construído em parceria.
Apenas em 2010 foram investidos aproximadamente
R$ 2,8 milhões em ações que beneficiaram cerca de 200 mil
brasileiros. O Instituto Renault nasceu em outubro de 2010
para continuar colaborando para a transformação
de vidas e do país.
“Meu sonho é ver as ações do Instituto Renault
do Brasil transformando vidas. Quero que no futuro
um jovem de 20 anos da comunidade possa contar
que sua vida mudou para melhor graças aos
projetos desenvolvidos pelo Instituto.”
Jean-Michel Jalinier, Presidente da Renault do Brasil
e do Instituto Renault.

Apoiar ações sociais e ambientais faz parte do DNA da Renault.
Ao criar o Instituto Renault, a empresa dá mais um passo nessa
direção e reforça seu compromisso em fazer ainda mais pelos
brasileiros, com iniciativas planejadas nas áreas de Educação,
Segurança no Trânsito, Desenvolvimento Social e Diversidade,
e Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade, diz o Presidente
da Renault e do Instituto, Jean-Michel Jalinier, em entrevista.
Leia a seguir:

Como o senhor avalia a publicação deste relatório?
Sr. Jalinier: Estamos comprometidos em mudar a direção das comunidades
em que estamos presentes no Brasil. Neste nosso relatório, temos o prazer
de mostrar como buscamos fazer isso, apresentando nossas crenças, nossos
valores, nossas políticas de investimento, como gerimos nossos projetos,
e, principalmente, destacando nossas ações sociais e ambientais e seus
resultados. Em 2010, nossas iniciativas beneficiaram cerca de 200 mil
brasileiros em diversas cidades, principalmente São José dos Pinhais e Curitiba.
Nesta publicação, não focamos apenas as iniciativas para o público externo, mas
também damos ênfase às políticas de valorização de nossos colaboradores
e nosso relacionamento com os fornecedores, o que demonstra nossa ambição
de crescer de forma sustentável, fortalecendo a cadeia produtiva, gerando
oportunidades para nossos colaboradores e para as comunidades de que
participamos. Cabe frisar que, com esta publicação, queremos reforçar o nosso
diálogo com os públicos de interesse para podermos, com a ajuda deles, sempre
melhorar nossas iniciativas, ampliando nossos resultados sociais e ambientais.
A partir de agora, iremos publicar anualmente um relatório apresentando nossas
ações de forma transparente.

Por que criar o Instituto Renault? É uma forma de estar ainda mais
comprometido com suas operações no Brasil? Nos países em que
está presente, a Renault também atua por meio desses Institutos?
Sr. Jalinier: A criação do Instituto Renault é a forma que a empresa encontrou
de contribuir efetivamente com a sociedade e com o planeta. O Instituto vai
abrir caminhos para que indivíduos possam ter suas vidas positivamente
transformadas não apenas através de educação e de cursos profissionalizantes,
mas pela conscientização de que é preciso preservar o planeta e contribuir para o
desenvolvimento da sociedade como um todo. Com o suporte do Instituto, essas
pessoas, ao receberem a oportunidade do conhecimento, podem tornar-se cada
vez mais fortes e sustentáveis. Nesse sentido, o Instituto Renault trabalha em
quatro frentes de atuação: Educação, Segurança no Trânsito, Desenvolvimento
Social e Diversidade, e Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade.
Com relação a outros países onde atua, o Grupo Renault já realiza um intenso
trabalho na área de Responsabilidade Social Empresarial. Posso citar França,
Espanha, Argentina, Romênia, Turquia, entre outros, sempre seguindo nossa
diretriz comum, devidamente adaptada às necessidades de cada região.
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A criação do Instituto é recente, tendo sido colocada em prática
em outubro do ano passado, mas já se consegue avaliar seu impacto?
Sr. Jalinier: Sim. Nossas ações de Responsabilidade Social Empresarial no Brasil
acontecem desde a chegada da empresa no país, em 1998. Porém, foi a partir
de 2005 que a Renault passou a mensurar melhor essas ações, como,
por exemplo, o projeto Renault Experience, do eixo Educação, que já atendeu
mais de 10.000 jovens universitários desde 2009. Outro exemplo é o atendimento
diário para mais de 200 crianças na Associação Borda Viva, no eixo
Desenvolvimento Social. Na verdade, o Instituto Renault veio sistematizar
os eixos de atuação da Renault para ações que já desenvolvíamos, dando foco
a elas, com uma visão de futuro.

Como tem sido a recepção da criação do Instituto Renault
na sociedade? As comunidades das quais a Renault participa
têm se sentido mais próximas da empresa?
Sr. Jalinier: Sem dúvida. Com o Instituto Renault, as comunidades onde já
atuamos têm uma oportunidade real de planejar as ações e visualizar melhor seu
resultado no futuro. O papel do Instituto é orientar os projetos desenvolvidos por
essas comunidades para que elas se tornem cada vez mais autossustentáveis
a médio e longo prazos. Dessa forma, naturalmente, tanto a empresa quanto
a comunidade ficam mais envolvidas e próximas nos seus objetivos e metas.

Em 2011, quais devem ser as principais linhas de atuação
do Instituto Renault?
Sr. Jalinier: O Instituto Renault continuará intensificando projetos atuais
e desenvolverá novas ações que estejam dentro dos eixos de atuação.
Por exemplo, no eixo Educação, o Instituto Renault formalizará o apoio a uma
nova escola de ensino fundamental na cidade de São José dos Pinhais (PR).
A iniciativa converge com o trabalho que a empresa já realiza na área
de educação infantil na mesma cidade, com o projeto Árvore dos Sapatos,
que atende mais de 200 crianças por mês.

Inicialmente, a maioria das ações apoiadas pelo Instituto será
realizada no entorno onde a Renault atua, ou seja, nas cidades de
São José dos Pinhais, Curitiba, Jundiaí e São Paulo. A partir daí,
o Instituto poderá ampliar suas iniciativas para outras partes do país?
Sr. Jalinier: Inicialmente, as ações ficarão concentradas nas regiões
onde a Renault do Brasil possui operações, uma vez que há muito a ser
desenvolvido nessas localidades a médio prazo. Algumas frentes, porém,
já são bem desenvolvidas além das regiões onde a Renault atua, como

em Niterói (RJ), onde há o apoio ao programa GRSP (Global Road Safety
Partnership), projeto mundial da Cruz Vermelha de apoio à segurança no trânsito.
No eixo Educação, o projeto Renault Experience, voltado para o público
universitário, já contou com a participação de mais de 10 mil estudantes em
várias cidades brasileiras, como Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Curitiba (PR)
e São Paulo, desde 2009. Ainda este ano, o projeto vai aportar em outras cidades
como Rio de Janeiro e Fortaleza.

A empresa anunciou, recentemente, o plano estratégico “Renault
2016 – Mude a Direção”, no qual aponta a ambição de manter-se
forte na Europa e crescer internacionalmente, com foco no Brasil,
China e Índia. A empresa continuará buscando aumentar sua
presença no mercado nacional a partir da fabricação de veículos
seguros, confortáveis e com baixo impacto ambiental?
Sr. Jalinier: Claro! Pois para a Renault do Brasil, o crescimento passa pelo
desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades das pessoas
e respeitem o meio onde elas vivem. Para conquistar cada vez mais o mercado
brasileiro, o objetivo da marca é produzir soluções em mobilidade que sejam
seguras, confiáveis e próximas das pessoas. O crescimento, para a Renault,
deve ser assim.
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Renault 2016

Mude a Direção
Destaques do Plano 2016

Rumo a uma mobilidade acessível e sustentável
para que todos possam viver o amanhã.
Ser socialmente responsável significa ir além do cumprimento das
obrigações legais. Significa contribuir na mudança de direção em que
o mundo vai e transformar a sociedade por meio de um conjunto
de ações, em prol do benefício do planeta.

Inovação

Para contribuir com a preservação do planeta, a Renault continuará
investindo em tecnologias inovadoras, como o desenvolvimento do carro
elétrico a um preço acessível e com emissão zero de poluentes.

Planejamento

Por meio de parcerias com organizações sociais e governos, a empresa
trabalha para que a nova linha de veículos elétricos seja acessível
a milhões de pessoas no mundo.

Fortalecimento da marca

• Pessoas (diversidade, educação, segurança no trânsito).
• Desempenho econômico (compartilhar o lucro por meio de investimentos
em ações planejadas).
• Planeta (defesa da preservação do meio ambiente pela mobilidade
sustentável).

Cliente satisfeito

Buscar sempre a máxima satisfação do cliente. No Brasil, a empresa
é a única montadora a oferecer garantia de três anos em toda a gama
de veículos de passeio.

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento
Vi s i t

en
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r Renault Região Américas
.
– Líde

A empresa buscará continuar investindo em inovação para oferecer
veículos de alta qualidade ao mercado.

Custos competitivos

Redução de custos de produção. No Brasil, a empresa buscará aumentar
as isenções fiscais para uso nas leis de incentivo, estimulando as ações
apoiadas pelo Instituto Renault.
No início de 2011, o Grupo Renault anunciou o plano estratégico
“Renault 2016 – Mude a Direção”, com sete estratégias para crescer
no Brasil e no mundo a partir da produção de veículos competitivos,
de alta qualidade e com baixo impacto ambiental.

Brasil, mercado prioritário

A Renault pretende manter sua posição de segunda marca na Europa
e reforçar sua presença internacional no Brasil, Índia e Rússia.
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O Planeta, o Brasil e a Renault

Construindo o futuro
com pessoas de 118 países
Mais de 120 mil colaboradores trabalham todos
os dias para deixar a Renault cada vez mais próxima
dos seus clientes nos quatro cantos do mundo.
Criada e com sede na França, em 1898, a Renault é uma das maiores
fabricantes de automóveis do mundo. Com mais de 350 fábricas
e pontos de venda em 118 países, a empresa desenha, desenvolve,
produz e vende uma ampla gama de veículos. Emprega mais de
120 mil pessoas em suas operações na Europa, Américas, Ásia,
África e Oriente Médio. Em 2010, seu faturamento atingiu cerca
de 40 bilhões de euros. A Renault é também uma das pioneiras
mundiais no desenvolvimento do carro elétrico.

Recordes sucessivos no Brasil, que ganha mais importância
para o Grupo no mundo.
Com uma produção de cerca de 190 mil veículos e o emplacamento de 160 mil
carros no mercado brasileiro em 2010, a Renault é uma das cinco principais
montadoras em vendas no Brasil, hoje o terceiro maior mercado para o Grupo
no mundo, atrás apenas da França e da Alemanha. Em 2010, sua participação
no mercado brasileiro ficou em 4,8%, uma alta de 0,9 ponto percentual em relação
a 2009. Em dezembro de 2010, a empresa empregava mais de 5 mil colaboradores
diretos, gerando outros 25 mil postos de trabalho indiretos. A rede comercial
alcança mais de 180 concessionárias em todo o país.

Estrutura acionária do Grupo no mundo.
A Aliança Renault-Nissan é um modelo de negócio único que combina duas
companhias globais ligadas por acordos acionários e gerenciadas por um
conselho que reúne comitês executivos das duas empresas.
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RENAULT SA

“Os 10 + da Renault Bra
sil”.

Brasil, terceiro maior mercado mundial.

NISSAN MOTOR

RENAULT s.a.s

Uma história de sucesso iniciada em 1995, quando a empresa
foi a primeira newcomer a investir no Brasil.
A história da Renault no Brasil começou há 16 anos, quando
a empresa decidiu investir no país para produzir localmente.
Em março de 1996, foi iniciada a construção da fábrica de veículos
de passeio em São José dos Pinhais (PR), inaugurada em dezembro
de 1998. Um ano depois, em 1999, foi erguida a unidade de motores
e, em 2001, a fábrica de veículos utilitários. Essas três fábricas
estão instaladas no chamado Complexo Ayrton Senna, que ocupa
uma área total de 2,5 milhões de metros quadrados, com 60%
de preservação ambiental.

VOLVO

RCI BANQUE

RENAULT
SAMSUNG
MOTORS

DACIA

Lada
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Governança Corporativa da Renault no Brasil

Onde estamos no Brasil

Gestão da empresa

São José dos Pinhais – PR – Complexo Ayrton Senna.

Escritório central, que abriga os principais executivos da empresa.
Reúne três fábricas (veículos de passeio motores e veículos utilitários)
um parque com mais de 200 fornecedores e um Armazém de Peças.
DIREÇÃO SERVIÇOS À EMPRESA
Direção de Recursos Humanos
Direção de Produto
DIREÇÃO DE COMPRAS
DIREÇÃO DE FINANÇAS e Controle de Gestão

Jean-Michel Jalinier
Presidente da Renault
do Brasil

Onde fazemos nossos produtos e treinamos nosso pessoal.

Direção de Informática

São Paulo – SP.

Abriga parte da Direção Comercial da empresa, a Direção de Relações Institucionais,
Área de Imprensa, parte da Direção de Produto, além do Centro de Design
da América Latina.

Jundiaí – SP – Centro de Treinamento e Armazém de Peças.

O Centro de Treinamento da Renault foi fundado em 1997 para capacitar a rede
de concessionárias a prestar atendimento de alta qualidade aos clientes. Além disso,
também abriga um Armazém de Peças.

Rede de Concessionárias.

A rede é composta por 175 concessionárias, sendo 43 nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, 82 na região Sudeste e 50 na região Sul.
15

DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO

No que a Renault acredita

Direção de Programa

Visão de Futuro.

Direção de Qualidade
Direção de Engenharia
DIREÇÃO COMERCIAL
Direção de Supply Chain

A Renault do Brasil tem um modelo de gestão em que a Presidência da empresa
interage diretamente com os Vice-Presidentes e com os principais Diretores.
Essa estrutura organizacional permite a tomada de decisões a partir de um
processo coletivo e equilibrado.
A Renault busca sempre alinhar sua estratégia para alcançar bons resultados
econômicos, sociais e ambientais no Brasil, compartilhando seu sucesso
com as comunidades de que participa.

Uma Renault sustentável preparada para os desafios ambientais e energéticos
do século XXI.

Crença.

Não é mais papel das pessoas se adequar ao automóvel, é papel do automóvel
se adequar às pessoas e ao planeta.

Missão.

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

Linha do tempo
112 anos de transformações para melhorar
a vida das pessoas e das cidades.
Uma história só tem sucesso quando
o respeito ao cliente e ao planeta
vem em primeiro lugar.
1905

1914

1924
1929

A Renault alcança
2010
seu melhor
desempenho
no Brasil.
Em outubro é lançado
o Instituto Renault.

1898

Em 24 de dezembro,
Louis Renault colocou em teste
na íngreme ladeira da rua Lepic,
em Paris, o Voiturette, o primeiro
modelo criado por ele e construído
de forma artesanal na garagem
de sua casa a partir de um triciclo
que ele havia comprado antes
de partir para o serviço militar.

Para atender às encomendas de táxis feitas
pelas cidades de Paris, Londres e Nova York,
a Renault deixa de fabricar os veículos
artesanalmente e passa a produzi-los em série.

Requisição de mil táxis Renault para transportar
soldados até o front da batalha de Marne.

O logotipo Renault adquire a forma de um losango.

A Bolsa de Nova York quebra, mas não chega
a prejudicar a marca Renault, que mostra sinais
de amadurecimento e solidez.

1945

Após cinco anos de ocupação estrangeira,
a França inicia um período de reconstrução
de sua economia, que inclui a estatização
de empresas estratégicas, como a Renault.

1955

A empresa atinge a marca de 1 milhão
de veículos produzidos em dez anos.

1959

O Renault 4cv faz sucesso
não apenas na França: mais
da metade dos veículos
produzidos é embarcada
para o exterior, dos quais
118 mil para os EUA.

2007

Lançamento dos modelos
Logan e Sandero no Brasil.

Iniciada a produção do
motor 1.6 16v bicombustível.



2004

Entra em operação a Fábrica de Veículos
Utilitários no Complexo Ayrton Senna;
inauguração do Armazém Central de Peças em Jundiaí.

2001

Inauguração da Fábrica de Motores no Complexo
Ayrton Senna; assinatura da Aliança Global Renault-Nissan.

1999

1998


Inauguração da Fábrica de Veículos de Passeio em São José
dos Pinhais, marcando o início da produção da montadora no Brasil.

Em março, a Renault lança a pedra fundamental
da Fábrica de Veículos de Passeio em São José dos Pinhais,
na região metropolitana de Curitiba.

Abertura de capital da Renault na Bolsa de Valores;
a empresa decide investir no Brasil com
a construção de uma fábrica.

Lançamento do Renault Espace,
o primeiro monovolume da indústria
automobilística mundial.

O motor turbo torna-se referência
com a primeira vitória
da Renault na Fórmula 1.

Introdução do motor
turbo na Fórmula 1.

1977

1979

1984

1995

1996
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No que o Instituto acredita
Crença.

Com o envolvimento de todos
é que se constrói um país melhor
A Renault está mais próxima de seus clientes,
fornecedores, parceiros, colaboradores e das
comunidades em que atua. Assim, cria oportunidades
para que milhares de pessoas transformem
suas vidas.

Para dar uma chance ao planeta e às pessoas e mudar
a direção do futuro, é preciso investir em ações
planejadas que preservem o meio ambiente e criem
oportunidades para crianças, jovens e adultos
melhorarem de vida. É isso que faz o Instituto Renault.
A Renault acredita que cada pessoa que tiver sua vida
transformada pelas suas iniciativas provocará um efeito
dominó na sociedade que resultará em comunidades
mais desenvolvidas, fortes e sustentáveis.
O Instituto atua em quatro eixos: Educação, Segurança
no Trânsito, Desenvolvimento Social e Diversidade,
e Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade.

É papel da Renault dar oportunidades de desenvolvimento para as pessoas
e para a preservação do planeta.

Missão.

Contribuir para a transformação da sociedade por meio de ações planejadas,
centradas no progresso das pessoas e da comunidade, através de qualificação
da Educação, Segurança no Trânsito, Desenvolvimento Social e Diversidade,
e Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade.

“Eu tenho dois sonhos com o Instituto Renault: primeiro,
que ele seja parte integrante da marca Renault no Brasil
e, também, que seja cada vez mais uma ferramenta para
colaborar na educação dos jovens e, em particular, dos
menos favorecidos. Como costumo dizer: é ótimo saber que
cada cliente que compra um dos nossos carros também
leva um pouco do Instituto Renault.”
Alain Tissier, Vice-Presidente da Renault do Brasil
e do Instituto Renault.
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Apresentação
Dirigimos o mundo para um lugar melhor.
Quando a Renault investe em um país, ela não olha só
o resultado econômico, mas trabalha para transformar
a realidade social e ambiental das regiões em que atua.
A cada ano, a Renault vem evoluindo suas práticas sustentáveis
e de responsabilidade social.
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O lançamento do Instituto Renault.

Em outubro de 2010, houve uma série de eventos que contou com a presença
da VP Mundial de Responsabilidade Social Renault, Claire Martin, envolvendo
diversos públicos e autoridades, nas comunidades apoiadas pela Renault
em São José dos Pinhais, na Universidade Federal do Paraná, na ESPM
São Paulo e, finalmente, no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo,
onde foi oficialmente lançado o Instituto Renault.

“O Instituto Renault é a materialização das ações socioambientais já praticadas
pela Renault do Brasil. Além disso, reforça a diretriz mundial de promover
o desenvolvimento humano através de projetos social e ambientalmente
responsáveis.”
Claire Martin, Vice-Presidente mundial de Responsabilidade Social Renault,
Conselheira do Instituto Renault.

Com o Instituto, a empresa trabalhará ainda mais para mudar a direção
das comunidades de que participa, a partir de uma série de programas
estruturada e de impactos mensuráveis, com foco em quatro áreas
de atuação:

Educação

Segurança no Trânsito
Desenvolvimento Social
e Diversidade
Sustentabilidade
Ambiental e Mobilidade
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Educar

Trazer a prática do dia a dia do mercado para o público universitário,
fortalecer a educação infantil e fundamental pela formação
de educadores e gestores, e possibilitar a formação profissional
para jovens.

Proteger

Estimular ações educativas para prevenir acidentes e a violência
no trânsito.

Transformar

Melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, com a criação
de oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e social.

Preservar

Melhorar a qualidade ambiental, defesa da mobilidade sustentável
e responsabilidade com as gerações futuras.

Em 2011, o foco do Instituto é nas cidades de Curitiba, São José dos
Pinhais, São Paulo e Jundiaí. Todas as iniciativas de Responsabilidade
Social da empresa são mapeadas e de conhecimento do Instituto,
que assim poderá ter um quadro completo de tudo o que a empresa
faz para contribuir com as comunidades locais.
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“Nosso grande objetivo é que o Instituto Renault seja um
congregador das ações sociais, educacionais, de segurança
no trânsito e de sustentabilidade da Renault no Brasil,
direcionando as estratégias e propiciando foco de atuação
com eficácia nas nossas ações.”
Antonio Cândido Prataviera Calcagnotto.
Vice-Presidente do Instituto Renault e Diretor de Relações
Institucionais, Governamentais e RSE.

“A Renault tem uma história de compromisso com o Brasil.
Com o Instituto Renault, queremos avançar e utilizar esta mesma
força estratégica com que atuamos para lidar com o nosso
negócio em prol dos desafios maiores da nossa sociedade.”
Vanessa Castanho.
Gerente do Instituto Renault.
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“Há muitos anos pensamos e agimos junto com a comunidade.
Com a estruturação e as diretrizes do Instituto Renault, a nossa
contribuição será mais efetiva e poderemos oferecer através
de nossas iniciativas oportunidades de desenvolvimento para
as famílias, mulheres e crianças de baixa renda.”
Cristina Gonçalves.
Responsável pelo eixo Transformar do Instituto Renault.

“Gostaria que a atuação social e ambiental da Renault pudesse
influenciar toda a cadeia de fornecedores, indicando caminhos
e dando uma nova direção.”
Ana Paula Camargo.
Diretora de RH da Renault.
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Parte II

O que Fazemos
Acreditar é o primeiro passo para realizar um sonho.
E tornar o mundo um lugar melhor é o nosso sonho.
Com oportunidades à mão, toda vida pode ser melhorada.
w Fornecedores

Abaixo, pode-se conhecer os destaques
da Política de Responsabilidade Social:

1. Segurança e Qualidade

w Voluntariado corporativo

• Compreender as necessidades do consumidor para oferecer produtos
e serviços que as atendam, que possam ser utilizados por qualquer
pessoa, que poupem energia, recursos ou limitem seu impacto
no meio ambiente.

w Público externo

• Garantir a segurança e oferecer informação sobre produtos e serviços.

w Público interno

O olhar Renault sobre a responsabilidade social empresarial
A Renault se preocupa em fazer diferença na vida das pessoas. Além de trabalhar
para fazer os melhores veículos e produzi-los com o mais baixo impacto ambiental possível,
a empresa tem em sua Política de Responsabilidade Social uma série de diretrizes sobre
direitos humanos, valorização do colaborador e cumprimento das normas e legislações,
como regras que impedem a corrupção.

Fornecedores

• Produzir e oferecer produtos e serviços de qualidade, que sigam
as leis e as regras de segurança de cada país e região.
• Estabelecer e operar mecanismos de garantia de qualidade
em toda a empresa.

2. Direitos Humanos e Trabalho

Construindo uma cadeia de valor.

Discriminação.
Não discriminar o colaborador em nenhum aspecto do trabalho baseado
em critérios de raça, nacionalidade, gênero, religião, deficiência, idade,
origem ou qualquer outra razão.

A Renault trabalha os conceitos de produção limpa
entre todos seus prestadores de serviço.

Respeitar os direitos humanos.
Não permitir nenhum tipo de constrangimento no local de trabalho.

A Renault tem como meta criar relações de longo prazo com seus fornecedores,
promovendo oportunidades de negócios, assegurando metas de desempenho
para as duas partes e disseminando as práticas de sustentabilidade ao
longo da cadeia. Assim, com base em diálogo aberto com seus prestadores
de serviço, a Renault faz sua parte e estimula outros a adotarem o mesmo
caminho rumo às práticas sustentáveis.
Nos contratos assinados com fornecedores, a empresa inclui cláusulas
trabalhistas que impedem a contratação de mão de obra infantil e de trabalho
forçado. A Renault trabalha para que seus produtos saiam das fábricas com
alta qualidade e baixo impacto ambiental, dois requisitos que são também
desenvolvidos com seus prestadores de serviço.

Proibir o trabalho infantil.
Não permitir o emprego de menores que não atendam à idade legal
mínima para trabalho em cada país e região e em todos os casos
em que os menores estiverem abaixo da idade de 15 anos.
Remuneração e horas de trabalho.
Obedecer às leis de cada país e região em relação aos salários mínimos,
horas de trabalho e horas extras, deduções de salário, comissões e outras
remunerações, garantia de folgas agendadas e férias anuais remuneradas.
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3. Meio Ambiente
Gestão do ambiente.
Obedecer às leis vigentes e tentar antecipar mudanças ou tendências
nas leis de cada país e região. Desenvolver mecanismos de gestão
para alcançar uma variedade de atividades ambientais.
Reduzir as emissões de gases que produzem efeito estufa.
Obedecer às leis vigentes e tentar antecipar mudanças ou tendências
nas leis de cada país e região. Controlar as emissões de gases que
produzem efeito estufa das atividades e perseguir esforços de redução
dessas emissões. Empenhar-se para usar a energia de maneira efetiva.

Economia de recursos e redução dos resíduos.
Obedecer às leis de cada país e região de operação em relação ao descarte
apropriado e à reciclagem. Comprometer-se a reduzir os resíduos.
Manuseio de substâncias químicas.
Obedecer às leis vigentes e tentar antecipar mudanças e tendências nas leis
de cada país e região. Especificar e manusear com segurança as substâncias
com potencial para poluir o meio ambiente e que apresentem risco para
os colaboradores e os ocupantes de um veículo. Não incluir substâncias
químicas proibidas pelas leis de cada país e região nos processos
de produção. Registrar e reportar às lideranças e autoridades relevantes
as quantidades de emissão de substâncias químicas designadas pelas
leis de cada país e região.
27
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Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Assegurar que a saúde e a segurança dos colaboradores sejam
prioridade, e prevenir acidentes de trabalho.

Evitar a poluição do ar, da água e do solo.
Obedecer às leis vigentes e tentar antecipar mudanças ou tendências nas leis
de cada país e região em relação à prevenção da poluição do ar, da água
e do solo. Monitoramento e redução de poluentes.

Co

Diálogo e conversa com colaboradores.
Considerar as conversas com colaboradores, reconhecer seu direito
de se associar ou não, baseado nas leis de cada país e região de operação.
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4. Cumprimento de Normas e Legislação
Cumprimento da lei.
Obedecer às leis de cada país e região. Estabelecer e operar políticas, sistemas
e outros mecanismos para garantir seu cumprimento por toda a empresa.
Cumprimento das leis de concorrência.
Obedecer às leis de concorrência de cada país e região. Não se envolver com
práticas como monopólios privados, restrição imprópria de comércio, práticas
injustas de negócio ou abuso de poder.
Impedir a corrupção.
Empenhar-se para moldar relações justas com políticos e oficiais e fazer
contribuições políticas e doações baseadas nas leis de cada país e região.
Não aceitar ou promover a aceitação de presentes ou dinheiro cuja intenção
seja ganhar ou reter benefícios impróprios.
Administrar e proteger informação confidencial.
Obter informações pessoais e confidenciais através de métodos apropriados.
Controlar e proteger essas informações rigorosamente.
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Gerenciar exportações.
Empreender medidas apropriadas e administrar exportações de tecnologias
e bens restritos às leis de cada país e região.
Proteger a propriedade intelectual.
Proteger os direitos de propriedade intelectual próprios ou em associação
com a empresa. Não obter ou usar inadequadamente a propriedade intelectual
de terceiros ou infringir os direitos de terceiros.

5. Divulgação de Informações
Divulgação de informação aos stakeholders.
Divulgar informações sobre situação financeira, resultados e atividades
de negócios para os stakeholders de forma adequada. Empenhar-se para
manter e desenvolver entendimento mútuo e relações de confiança
com os stakeholders por meio de comunicação aberta e justa.

Ação voluntariado Renault.

Público interno
Na Renault, qualidade de vida e condições de trabalho
são duas faces da mesma moeda.
No final de 2010, a Renault já contava com cerca de 5 mil colaboradores,
seu grande diferencial.
O bem-estar de cada um dos seus colaboradores é tratado com carinho
pela Renault. Desde outubro de 2002, os colaboradores têm acesso gratuito
ao Centro de Preparação Física, uma área de 300 metros quadrados,
onde podem fazer musculação ou usar aparelhos sob supervisão de
professores de educação física. A empresa também apoia a participação
de seus colaboradores em eventos esportivos.
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A saúde de seus colaboradores é outro tema levado a sério. A Renault oferece
programas de reeducação alimentar e acompanhamento aos que precisam mudar
seus hábitos à mesa, seja por problemas de saúde ou por excesso de peso.
Para os colaboradores com hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes,
existe um programa de Acompanhamento e Orientação de Doenças Crônicas.

A empresa também oferece o Renault com Vida, programa de prevenção e reabilitação
dos colaboradores dependentes químicos. Todo colaborador usuário de drogas
e/ou álcool que desejar pode solicitar o tratamento, que será realizado em regime
de internação ou em nível ambulatorial. A Renault mantém convênios com clínicas
especializadas nessa área e esse atendimento é totalmente gratuito e sigiloso.
Para iniciar o tratamento é necessário somente marcar uma consulta médica
no ambulatório.

Lista de políticas e processos
• Recrutamento

A Renault tem diversas maneiras de recrutar colaboradores:
Programa de Inclusão e Retenção de Pessoas com Deficiência.
C
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Capacitação de pessoas com deficiência e adaptação das instalações. Em 2010,
a empresa mantinha aproximadamente 200 colaboradores com deficiência.

ores.

Programa de Contratação de Aprendizes.
A Renault oferece um programa de Controle
de Tabagismo, alertando sobre os males
que o fumo causa à saúde. Os executivos
da empresa são incentivados a fazer check-ups
periódicos, com custos integralmente bancados
pela Renault, que ainda concede a todos
os seus colaboradores a opção de utilizar
um convênio com farmácias para compra
de medicamentos com desconto integral
do valor em folha de pagamento.

Desde 2008, a empresa desenvolve o programa Aprendiz em Família, voltado
principalmente a filhos e familiares de colaboradores.

Flash Oportunidade.

Oportunidades de promoção profissional com ampla divulgação das vagas em aberto
nas áreas da companhia. Em 2010, 68% das vagas foram preenchidas por processos
de mobilidade interna.

Contratação de Familiares.

Familiares de colaboradores são incentivados a trabalhar na Renault.
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• Desenvolvimento
Os colaboradores são essenciais para a estratégia de crescimento
sustentável da Renault, que tem diversos programas para
desenvolvê-los profissionalmente.
Programa Trainees.

Todos os trainees que participam do programa de 15 meses são contratados
para trabalhar na empresa.

Programa de Desenvolvimento Gerencial.

Em 2010, foi instituído o programa de gestão Renault Management Way
(RMW), voltado às lideranças, que traduz as atitudes necessárias a cada
gestor para colocar em prática a nossa missão, visão e valores.

Política de Idiomas.

Acompanhamento dos Dependentes Químicos.
Programa de Reeducação Alimentar.
Ginástica Laboral.

Para melhorar a qualidade de vida no trabalho, é realizada, antes do início
das atividades, durante cinco minutos, ginástica de aquecimento.

Centro de Preparação Física – Condicionamento
e Fortalecimento Muscular.
Jornada Anual de Saúde e Segurança do Trabalho.

A Renault concede subsídios para cursos de idiomas para os colaboradores.
33

Acelera Renault.

Programa que premia os colaboradores por suas contribuições
com a implementação de melhorias inovadoras e processos de ruptura.

• Saúde e Segurança do Trabalho

P

A Renault se esforça todos os dias para assegurar as melhores condições
de saúde e bem-estar para cada um dos colaboradores por meio de uma
série de iniciativas.
Programa Controle do Tabagismo.
Programa de Acompanhamento e Orientação de Doenças Crônicas.
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• Remuneração e Benefícios
Ir além do que a legislação obriga. É assim que a Renault
trabalha para atrair e reter os melhores talentos do mercado.
Política de Administração Salarial.

Desde 2004, a empresa realiza comparativos anuais entre o posicionamento
salarial em relação ao mercado e mantém práticas diferenciadas para cada
categoria de profissionais.

Plano Médico.
Check-up Executivo.
Plano Odontológico.
Seguro de Vida.
Previdência Privada.
Transporte.

Associação de Colaboradores.

A Associação Colibri foi criada para
oferecer qualidade de vida e bem-estar
aos colaboradores da Renault, da Nissan
e da RCI, através do incentivo à prática
regular de atividades esportivas e de lazer.

Brinquedos de Natal.

Alimentação.

Complementação
do Auxílio-Doença.

Auxílio-Creche.
Convênio Farmácia.
Carro de Função.

Corrida da Saúde Colibri Sipat.

Venda de Veículos
para Colaboradores.

Programa Empresa Cidadã.
35

Serviço Social.
Cesta de Natal.
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• Comunicação
Uma série de publicações é produzida periodicamente pela Renault
para circular entre seus colaboradores e familiares, que assim podem
ter contato com a estratégia da empresa e com as novidades.
8 Páginas.

Boletins informativos com 8 páginas, para deixar todos os colaboradores
a par de informações estratégicas da empresa e do mercado.

Gente Renault Express.

Voluntariado corporativo
Aproximando colaboradores e a comunidade.
Desde novembro de 2009, a Renault mantém um Programa de Voluntariado,
em que apoia seus colaboradores a usarem parte do seu tempo livre
em atividades de educação e desenvolvimento da comunidade local.
Coordenado pelo Instituto Renault, o programa prioriza o trabalho
voluntário nas entidades já apoiadas pela empresa, o que permite melhor
acompanhamento das ações desenvolvidas. O interessado pode obter
mais informações pelo e-mail: voluntariado@renault.com

Informativo quinzenal para retratar a vida da empresa, novidades, conquistas
das áreas e novos programas.

Gente Renault em Família.

Direcionado aos colaboradores e seus familiares, para acompanhar as novidades
sobre a Renault, benefícios e eventos na empresa.

Visita de Familiares.

Visitas para promover a integração da família à empresa.

Veja como a Renault acompanha os projetos:
w Promove reuniões mensais, durante o horário de expediente.
w Disponibiliza recursos humanos, materiais e financeiros.
w Monitora com instrumentos específicos de gestão.
w Observa os requisitos legais nas atividades do voluntariado.
w Respeita as afinidades do grupo nas atividades exercidas.

Painéis informativos.

Nas paredes das fábricas ou unidades, são afixadas informações da empresa,
dicas sobre saúde e outros assuntos de interesse dos colaboradores.

Blog Fala Renault.

(www.falarenault.com.br)
Site interativo para contato e relacionamento com colaboradores e seus familiares.

Ilhas de Comunicação.

Notícias atualizadas semanalmente sobre a Renault, seus produtos e benefícios,
oportunidades, além de informações sobre o mercado.

Cafezinhos.

Encontros informais, sem tema predefinido, promovidos pelos Diretores
com grupos de até 10 colaboradores de diferentes áreas.

Estímulo à solidariedade.
A Renault também incentiva a solidariedade realizando campanhas entre
seus colaboradores e nas redes de concessionárias, para arrecadar
mantimentos e alimentos. A atuação filantrópica é um complemento
à visão de responsabilidade social, que procura ir muito além da doação
pura e simples.
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Público externo
Campanhas realizadas em 2010 ajudaram diversas comunidades.

Visão de futuro.

Em 2010, a Campanha “Agasalho do Programa de Voluntariado Paranaense”
(Provopar) contou mais uma vez com o apoio da Renault, que participa
da iniciativa desde 2003. Além de campanhas para estimular a doação de agasalhos
entre colaboradores e em alguns pontos da rede de concessionárias, a empresa
tem contribuído nos últimos anos com veículos em comodato que auxiliam
na arrecadação de roupas e donativos, bem como na entrega de alimentos.

A Renault trabalha para construir um mundo preparado
para os desafios ambientais e energéticos do século XXI.

No fim de 2010, o Instituto Renault promoveu o “Natal Solidário”, uma campanha
realizada entre seus colaboradores, que arrecadou mais de 5.500 brinquedos,
distribuídos nos arredores do Complexo Ayrton Senna.

O crescimento mundial da frota de veículos e a elevação
das emissões de poluentes exigem uma mudança de direção
da indústria automotiva e da sociedade. A Renault vem
desenvolvendo uma série de iniciativas para liderar a mobilidade
com emissão zero, como o desenvolvimento e a comercialização
da mais completa linha no mundo de veículos e utilitários elétricos
a preços acessíveis.

As fortes chuvas que caíram sobre o litoral do Paraná no verão de 2010/2011
fizeram a empresa criar a campanha “O Litoral do Paraná Precisa de Você”,
pela qual as concessionárias Renault de Curitiba e de São José dos Pinhais
disponibilizaram pontos de coleta de mantimentos doados tanto por colaboradores
quanto por clientes.
As chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro no início de 2011
fizeram a empresa mobilizar uma campanha interna com seus colaboradores
para recolher donativos para os milhares de desabrigados. Foram enviadas
para a região mais de três toneladas de roupas, alimentos não perecíveis,
água e produtos de higiene pessoal.

Os carros elétricos representam mudança na direção da indústria
automotiva mundial.

Para direcionar os consumidores dos quatro cantos do mundo
rumo à emissão zero de poluentes, a Renault trabalha para
mobilizar a sociedade. Até o momento, já foram firmadas mais
de 50 parcerias com governos e organizações de todo o mundo.
A intenção é de que, até 2016, estejam circulando 1,5 milhão
de veículos elétricos no mundo, com emissão zero de poluentes.
Para envolver a sociedade em prol de um futuro melhor, a Renault
trabalha para estar mais presente nos países de que participa,
como o Brasil, aliando o bom desempenho econômico às
dimensões social e ambiental. A criação do Instituto Renault vem
nessa direção. A empresa também buscará otimizar as isenções
fiscais para uso nas leis de incentivo, estimulando atividades
sociais e culturais alinhadas aos eixos estratégicos do Instituto.
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Emissão zero de poluentes.

São apoiadas ações que estejam alinhadas às seguintes diretrizes:

Na maior cidade da América Latina, todos os dias, a Renault trabalha para
reduzir a poluição dos automóveis.

1. Devem estar inseridas nos quatro eixos de atuação: Educação; Segurança
no Trânsito; Desenvolvimento Social e Diversidade; Sustentabilidade Ambiental
e Mobilidade.

A Aliança Renault-Nissan está trabalhando para que o carro elétrico possa
ser uma realidade em São Paulo. Em parceria com a prefeitura da cidade
anunciou, em abril de 2010, iniciativas para possibilitar o uso na capital paulista
de automóveis elétricos que não emitem poluentes e não têm escapamento,
reduzindo também a poluição sonora. Assim, São Paulo tornou-se a primeira
cidade na América do Sul a assinar uma parceria desse tipo. Serão analisadas
a implementação e a manutenção de uma rede de recarga; incentivos para facilitar
a adoção de carros elétricos e campanhas educativas sobre as vantagens
que os veículos elétricos trazem para a cidade, sua população e o meio ambiente.

Forma de atuação
Gestão do Instituto.
Resultados para o agora e para o futuro.
Como a Renault trabalha para transformar a realidade dos brasileiros.

2. Acontecerem no entorno das unidades Renault: Curitiba, São José dos Pinhais,
São Paulo e Jundiaí.
3. Devem ser conduzidas de modo participativo junto a ONGs, iniciativa pública e privada.
4. O impacto das iniciativas deve ser mensurável.
5. Devem gerar transformação para autossustentabilidade com prazo determinado.
Mensalmente, coordenadores de cada um dos quatro eixos estratégicos se
reúnem e elaboram relatórios sobre as ações implementadas, podendo aprimorar
processos ou corrigir falhas.
Para ampliar o resultado de suas iniciativas, o Instituto cria sinergia entre
os programas desenvolvidos em cada um dos seus quatro eixos de atuação.
Um exemplo é o programa Renault Experience, voltado para universitários
conhecerem o dia a dia do desenvolvimento de um automóvel. Durante o evento,
os participantes ouvem palestras de segurança sobre o trânsito e a importância
de um futuro a partir da mobilidade sustentável.

A área de Relações Institucionais, Governamentais e Responsabilidade Social
da Renault gerencia o Instituto, que investe cerca de R$ 2,8 milhões anuais
para desenvolver projetos, incluindo os recursos a serem captados pelas
leis de incentivo.
Ren
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EDUCAR

EDUCAR

Por que educar?

O conhecimento é a ferramenta certa
para mudar vidas e transformar pessoas.

Investir em educação é cuidar das bases da sociedade como um todo.
Quando crianças e jovens recebem educação de qualidade, abrem-se
novas oportunidades de transformar o futuro de um país.
O Instituto Renault acredita nisso e apoia iniciativas importantes
nessa área.

A Renault apoia iniciativas de educação infantil, fundamental,
universitária e ensino profissionalizante, criando oportunidades
para que crianças e jovens possam desenvolver seus potenciais
e ter condições de um melhor futuro profissional.

O Instituto Renault tem o objetivo de colaborar para melhoria dos indicadores
educacionais brasileiros, como estes:

Centro de Educação Infantil
Árvore dos Sapatos.
Transformando a educação de base.

“Trabalho tranquila porque sei que meu
filho está aqui do lado.”
Sirlei Correa, 13 anos na Renault,
mãe do Eduardo.
“Todo dia ele traz uma coisa nova, isso
é muito bacana, deixa a minha mulher
e eu super-realizados.”
Rodrigo Ribeiro, pai do Cauã, uma das
crianças atendidas pela escola apoiada
pela Renault.

Voltada ao atendimento de crianças
de 0 a 6 anos, a escola atende
aproximadamente 230 alunos por dia.
Desde 2003, a Renault apoia a escola
Árvore dos Sapatos, localizada em São José
dos Pinhais e que atende em sua maioria
crianças carentes que necessitam de um local
para ficar em período integral enquanto os pais
trabalham. Além de ter patrocinado boa parte
dos investimentos na construção da escola
e contribuir com ajuda financeira, a Renault
participa das atividades educacionais
desenvolvendo e implantando projetos.
Um exemplo é o “Brincando de Aprender”,
que incentiva o prazer da leitura por meio
de contadores de histórias e que inclui uma
biblioteca, desenvolvida e montada pela
empresa. Também são realizadas palestras
para funcionários da escola e pais de alunos
sobre a importância da preservação do meio
ambiente pela coleta seletiva, armazenamento
adequado e reciclagem dos resíduos. A Renault
ainda apoia a venda dos resíduos recicláveis,
em parceria com a empresa GRI, que compra
esses resíduos, gerando receita para a escola
e promovendo o desenvolvimento do meio
ambiente, em forma de educação.

• O ensino infantil (0 a 5 anos) cresce em termos de frequência, mas apenas
30,9% das crianças mais pobres frequentam creches ou pré-escola.
• 81% dos jovens (de 15 a 17 anos) mais pobres frequentam a escola enquanto
94% dos mais ricos estão matriculados.
• 22,2% dos jovens (de 16 a 24 anos) sem acesso à educação profissional
de qualidade recebem apenas meio salário mínimo no mercado.
Entre as ações desenvolvidas pelo Instituto Renault, destaca-se um conjunto
delas voltadas para São José dos Pinhais, que deverão contribuir para
a melhoria dos indicadores do município.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na cidade paranaense
está em 5,1, sendo que o objetivo do Ministério da Educação é de que chegue
a 6 até 2022. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,796,
enquanto o da região Sul está em 0,829.
Dados IBGE (1999-2009).
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Hora do Conto, Cor e Encanto.

Adolescente Aprendiz.

Reforço do ensino fundamental. Valorização do gosto pela leitura
em crianças e adolescentes.

Novo futuro para os jovens. Promoção da cidadania entre jovens.

Voltado para crianças entre 7 e 14 anos da rede municipal de São José
dos Pinhais (PR), o projeto, feito em parceria com a prefeitura da cidade
e a Faculdade Metropolitana de Curitiba (Famec), estimula o gosto
e o interesse pela leitura. Semanalmente, os alunos participam de encontros,
em um espaço próprio dentro da biblioteca, com funcionários da Famec
e voluntários que leem textos utilizando sempre livros educativos.
Durante uma hora, as crianças e os adolescentes escutam histórias
com um fundo psicológico, emocional, ético, moral, ambiental e social.

Realizado na comunidade de Borda do Campo, o programa promove
a cidadania e a formação técnica e profissional de adolescentes.
Feito em parceria com a prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), a iniciativa incluiu uma sala de informática com móveis
adaptados e 35 computadores, de forma a facilitar o ingresso desses
jovens no mercado de trabalho.

Aprendiz em Família.
Oportunidades para familiares de colaboradores. 60 jovens
têm a oportunidade de ingressar em cursos de mecânica
e administração.
Uma das formas de contribuir para a redução da desigualdade social
do jovem é assegurar melhores condições para sua inserção no mundo
do trabalho. Desde 2008, a Renault desenvolve o programa Aprendiz em
Família, voltado principalmente a filhos e familiares de colaboradores.
Por meio de um “vestibulinho”, realizado em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a cada um ano e meio,
60 jovens têm oportunidade de ingressar em cursos de mecânica
e administração para formação e aprendizado na Renault e suas
fornecedoras em São José dos Pinhais.
Aluno

s do pro

jeto Árvore dos S

apatos.

Colégio Sesi.
Bolsas de estudo para mudar vidas.
A Renault concede 5 bolsas de estudos a adolescentes vindos de escolas
das comunidades carentes de São José dos Pinhais, selecionados por
entrevistas e critérios como renda familiar, rendimento escolar e interesse.
A empresa também disponibiliza motores, peças e carcaças de carros
para equipar os laboratórios do Colégio Sesi.
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Renault Experience.
Dar uma oportunidade para que os
universitários possam aumentar seus
conhecimentos da indústria automobilística
e conhecer os processos de criação, desenvolvimento, produção e venda
de seus produtos. Esse é o objetivo do Renault Experience, que já contou
com a participação de mais de seis mil estudantes. Para 2011, o Renault
Experience será expandido para outras capitais brasileiras, como
Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza.
“O Renault Experience tem trazido oportunidade e conhecimento a milhares de jovens no país.”
Antonio Calcagnotto, Diretor de Relações Institucionais e Vice-Presidente do Instituto Renault.
“Tudo que eu estudei, tive a oportunidade de ver na prática no Renault Experience.”
Luiz Izo, participante do Renault Experience.
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Inclusão Digital.
Combatendo o analfabetismo digital.
Entre 2006 e 2009, a Renault doou 90 computadores para projetos
de educação digital em comunidades carentes, beneficiando cinco
Telecentros no Paraná e um no Rio Grande do Sul.

2

Proteger

Boas práticas no trânsito protegem as vidas
de quem amamos.
A Renault usa seu conhecimento sobre automóveis e normas de segurança
para ajudar a reduzir o número de acidentes.
Com diversas ações, a Renault trabalha para mudar a direção de uma triste realidade:
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2010 apontam que os acidentes
rodoviários são a principal causa da morte de jovens entre 5 e 29 anos.
A estratégia da Renault em relação ao tema tem quatro focos:
prevenir pela educação,
corrigir pelo comportamento,
proteger com a produção de um veículo mais seguro e com ações educativas
para redução de acidentes,
capacitar com treinamento os profissionais envolvidos.
Além de produzir veículos seguros e prevenir acidentes por meio de ações internas,
é preciso executar ações externas para reforçar nas pessoas conceitos como usar
o cinto de segurança, parar na faixa de pedestres e respeitar os limites de velocidade.
A Renault também participa da formação de bombeiros, disponibilizando veículos
para que esses profissionais possam treinar a retirada de vítimas presas
em acidentes de trânsito.

2
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Por que proteger?
Por ano, mais de 34 mil pessoas perdem a vida em acidentes
de trânsito no Brasil, segundo dados do relatório 2010 da
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).
A taxa de sinistros é de uma morte para cada 260 veículos,
média sete vezes maior do que a registrada nos países
desenvolvidos, que é de uma morte para cada 2.000 veículos.
Além da perda de vidas e das sequelas causadas pelos
acidentes, há um custo elevado para a sociedade. Segundo
pesquisas realizadas por especialistas na área, cerca de
90% das vítimas dos acidentes de trânsito são atendidas
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ocasionando elevados
gastos para o Estado.
O governo brasileiro busca diminuir em 50% o índice
de mortes nos próximos dez anos, o que pode salvar a vida
de cinco milhões de pessoas.
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GRSP.
Educar

para prevenir e corrigir.
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A adoção do GRSP na cidade de Niterói (RJ) contribuiu para a redução
de 17,8% de mortos ou vítimas graves no trânsito. A Renault mantém parceria
com o GRSP (Global Road Safety Partnership), instituição com sede em Genebra,
na Suíça, ligada à Cruz Vermelha Internacional e especialista em prevenção
de acidentes de trânsito. Em 2010, pela parceria, a empresa realizou o evento
“Semana do Trânsito”, em Niterói (RJ), em que 300 pessoas participaram das
atividades. O evento também contou
com uma apresentação do Centro
de Pilotagem Roberto Manzini,
que mostrou ao público importantes
conceitos de direção segura.
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Centro de Pilotagem
Roberto Manzini.
Direção segura e responsável salva vidas.
Primeiro centro de pilotagem a contar com o apoio
de uma montadora de automóveis no Brasil,
e que já diplomou mais de 37 mil alunos.
Parceria existente desde 2003 entre a Renault
e o ex-piloto de competição e psicólogo
Roberto Manzini, o Centro realiza várias modalidades
de treinamento de direção, da tradicional pilotagem esportiva a cursos de direção
defensiva. Os participantes também recebem noções sobre como dirigir de maneira
consciente, zelando pela economia, segurança e integridade do veículo.

Ações educativas.
Educar é a melhor maneira de evitar acidentes. Blitz em São José dos Pinhais
para crianças, jovens e adultos.
Em junho de 2010, a Renault ajudou o Departamento Municipal de Trânsito
de São José dos Pinhais a realizar uma blitz educativa com o intuito de mostrar
aos cidadãos a necessidade de se adequar à resolução que torna obrigatório o uso
de cadeirinhas adequadas para o transporte de crianças menores de sete anos.
A empresa disponibilizou um carro para demonstrar a importância do uso da cadeirinha.
Também em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito de São José
dos Pinhais, a Renault realizou aula educativa sobre trânsito com as crianças
do Centro Municipal de Educação Infantil Árvore dos Sapatos. Em seguida,
uma blitz explicativa abordou os motoristas que circulavam próximos ao CMEI
para orientá-los sobre segurança no tráfego. Dados da prefeitura
apontam que o fluxo próximo à escola atinge a média
de 6 mil veículos por dia, exigindo dos
motoristas, pais e crianças
atenção redobrada no
horário de pico que
coincide com a saída
da escola.

Atividade Segurança no Trânsito,
alunos do projeto Árvore dos Sapatos.
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Desenvolvimento Social
e Diversidade
Um mundo mais justo.
É isso que nos motiva a seguir em frente.
Ações para melhorar a qualidade de vida e dar condições
de desenvolvimento pessoal, profissional e social.
Com uma série de projetos sociais, privilegiando iniciativas com caráter
transformador e duradouro, em vez de ações puramente assistencialistas,
a Renault oferece condições para que os participantes dos projetos possam
mudar suas vidas. Assim, a empresa abre oportunidades para jovens
que antes não tinham perspectivas de bons empregos, mulheres que só
conheciam o trabalho doméstico e pessoas com deficiência especiais
que sentiam dificuldades de ingressar no mercado de trabalho.

.
Projeto Borda Viva

Por que transformar?
Para transformar é preciso plantar uma esperança e promover
uma mudança real. O Instituto Renault tem transformado a vida
das mulheres que moram nas comunidades no entorno
das fábricas, oferecendo treinamento, desenvolvimento pessoal
e a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho.
Além do mais importante: independência e dignidade.
Tudo isso para mudar uma realidade em que 44% da população
do entorno das fábricas não trabalha, apesar de a maioria
das pessoas ter o desejo de trabalhar em empresas da região.
Quando olhamos para o público jovem, os números são
igualmente preocupantes: entre os jovens de 16 a 24 anos,
a taxa de desocupação é quase duas vezes maior do que
a da população em geral (Dieese). E apenas 1% do total
de empregos do mercado formal é ocupado por portadores
de necessidades especiais (RAIS/2008).
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“Eu adoro o que faço, esse projeto mudou a minha vida,
eu tenho meu dinheiro e garanto o sustento da minha casa.”
Cirlene Martins – projeto Borda Viva.

“Hoje eu já tenho minha vida garantida pelo meu trabalho
e acredito muito nesse projeto, porque eu saí do emergencial
para o sustentável e acredito que outras famílias também
seguirão esse caminho.”
Rosali Santos – Coordenadora da Associação Borda Viva.

“Comecei como voluntária, fui crescendo, eles me
deram oportunidade para entrar na panificadora, fiz
um curso gratuito. Acho maravilhoso trabalhar aqui.”
Noeli de Oliveira – projeto Borda Viva.
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Borda Viva.
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Oportunidades de crescimento pessoal pela economia solidária.
A cozinha da escola comunitária oferece comida diariamente para
200 crianças. A Renault é a principal parceira da Associação Borda Viva,
que desenvolve diversas ações que atendem a milhares de moradores
carentes da comunidade Borda do Campo, em São José dos Pinhais.
A Borda Viva compra a produção de pequenos agricultores da região,
doa uma parte para instituições beneficentes, e o restante é destinado
à cozinha da escola comunitária, onde 200 crianças almoçam diariamente.
Na cozinha, além de alimentarem as crianças carentes da comunidade,
as mulheres aprendem uma profissão e podem gerar renda complementar com
a venda de marmitas. Já foram formadas 29 mulheres na cozinha comunitária.
A iniciativa também organizou uma padaria exclusiva para gerar renda.
O Instituto Renault está trabalhando para definir um contrato de parceria
com a Associação para estipular indicadores de performance e um plano
de ação para ampliar ainda mais os resultados da iniciativa. Também está
sendo desenvolvido um sistema de monitoramento do projeto, para viabilizar
a sua sustentabilidade.
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Valorização da diversidade.

transformar

A Renault vai além das obrigações legais, incluindo socialmente a pessoa com
deficiência por meio de iniciativas que valorizam sua integração dentro da equipe.

Além de capacitar, a empresa investe na melhoria de sua infraestrutura para
receber esses novos colaboradores. No Complexo Ayrton Senna funcionam
aparelhos especiais de telefone para uso exclusivo de seus colaboradores
com deficiência auditiva.

A Renault mantém, em sua equipe, deficientes físicos, auditivos e visuais e investe
em sua capacitação para facilitar sua inclusão social.

O gráfico abaixo mostra a evolução do número de pessoas

A Renault é mantenedora do Projeto Unilehu (Universidade Livre para a Eficiência
Humana), organização sem fins lucrativos, criada em 2003, que promove a transformação
social pela sensibilização, mobilização e capacitação da sociedade em prol da diversidade.
Cerca de 600 pessoas com deficiência se formam anualmente na Unilehu. A entidade
atua em benefício de pessoas com deficiência, mulheres, idosos, negros, homossexuais
e aprendizes.
A Renault também investe em outra frente: a empresa contrata a mão de obra que se
qualifica na Unilehu, oferecendo oportunidades reais de esses colaboradores mudarem
a direção de suas vidas. Internamente, para seus colaboradores, a Renault oferece
um programa de inclusão e retenção de pessoas com deficiência, com ações em diversas
áreas como:
• Informação e sensibilização interna.
• Adaptações físicas e recursos.
• Ações de desenvolvimento e retenção.
• Implantação de veículo Renault Master adaptada para transporte interno e externo
para os empregados com deficiência (principalmente cadeirantes).
• Capacitação externa/interna.
• Apoio e patrocínio de ações de inclusão.

com deficiência nos quadros da Renault entre 2004 e 2010.
200
189

191

176
150
145

100
100

59
50
50
10
0
dez/04

dez/05

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

Depoimentos de colaboradores participantes do Programa de Inclusão
e Retenção de Pessoas com Deficiência.
“O portador de deficiência se sente integrado na equipe e tem
ótimas condições para fazer um bom trabalho. A empresa também
investiu para adaptar suas unidades para nos receber bem.”
Cristina Silva – colaboradora Renault.

“Aqui me encontrei profissional e humanamente.
Aqui desenvolvi muitas coisas e tive oportunidades.”
Luiz Rodrigo – colaborador da Renault há cinco anos.
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Valorização das mulheres.
Em 2010, cerca de 60 colaboradoras participaram do Salão do Automóvel
para levar sua contribuição com o olhar feminino no desenvolvimento
de novos automóveis.
A Renault busca ainda valorizar as mulheres tanto em sua equipe, criando
oportunidades iguais para todos seus colaboradores, como nas comunidades
em que atua, oferecendo condições para que elas tenham fontes complementares
de renda.
Apesar de as mulheres não representarem a maior parcela de colaboradores
da empresa no Brasil, a Renault vem aos poucos buscando meios de integrá-las
mais aos processos do Grupo. Em 2011, iniciou-se um projeto para aumentar
a representatividade das mulheres na área de produção na Renault do Brasil.
Também está sendo executado um projeto para tratar a evolução da carreira
das mulheres em cargos de liderança.
Vale ressaltar que mulheres e homens são remunerados igualmente,
afirmação que pode ser confirmada a partir do gráfico abaixo:

transformar

A preocupação da Renault com as mulheres se estende também às
consumidoras dos automóveis. Test-drives voltados para as mulheres vêm
sendo realizados a cada novo lançamento de modelo da Renault, para que
cada vez mais a opinião feminina seja levada em conta na concepção e no
desenvolvimento de um novo carro.
Por saber da importância da mulher no desenvolvimento da sociedade,
o Instituto Renault possui alguns programas de incentivo para o crescimento
pessoal delas. Em março de 2011, o Instituto realizou, em parceria com
a Câmara Municipal de São José dos Pinhais, uma palestra gratuita sobre
o câncer de mama, tipo mais comum da doença entre as mulheres. No evento,
foram abordadas questões sobre o diagnóstico precoce e a importância
da qualidade de vida como método de prevenção. Cerca de 250 mulheres
estiveram presentes na palestra.
Com o apoio do Instituto Renault, a Unilehu promoverá, em 2011, 4 palestras
em capitais brasileiras para uma reflexão sobre o papel da mulher na transformação
das empresas e da sociedade. Na primeira etapa, realizada em Curitiba,
estiveram presentes 180 mulheres, entre empresárias, promotoras públicas
e lideranças comunitárias.
“Muitas ações estão sendo desenvolvidas para dar maior visibilidade à mulher,
com foco no maior desenvolvimento pessoal e profissional.”
Maristela Castanho – Diretora de Produtos na América.
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Carros em comodatos para apoio à sociedade local.
A Renault oferece veículos da marca, em regime de comodato,
às instituições que apoia:
Borda Viva – 1 Renault Master Carga, para transporte de hortifrutigranjeiros,
de doações, bem como atendimento à cozinha da escola comunitária.
ADFP (Associação Deficientes Físicos do Paraná) – 1 Renault Master
Adaptada, para transporte dos pacientes carentes – adultos e crianças
– em processo de reabilitação, para fisioterapia, atendimento médico, psicológico
e odontológico.
Hospital Pequeno Príncipe – 2 Ambulâncias UTI, para transporte dos pacientes
de média e alta complexidade para fazer exames, assim como buscar pacientes
em estado grave nos postos de saúde.
Maternidade Mater Dei (Curitiba) – 1 Renault Master Carga, para transporte
de material e roupa de pacientes para lavar externamente.
Provopar – Programa Voluntariado Paraná – 2 Renault Master, para transporte
de doações recebidas no Estado do Paraná, bem como de agentes comunitários
para atender populações em estado de risco e vulnerabilidade no interior do Estado.
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PrESERVAR

Sustentabilidade
Ambiental e Mobilidade
Preservar o planeta: essa prática a gente
segue à risca. Todos os dias.
A Renault trabalha na redução de emissões, na racionalização
dos recursos naturais e no tratamento de resíduos.
É preciso mudar radicalmente a direção da sociedade para dar uma chance
real para que as futuras gerações possam usufruir do planeta, investindo
em mobilidade sustentável, educação ambiental e tratamento de resíduos.
Nesse contexto, a Renault, pioneira no mundo ao lançar carros elétricos
com emissão zero de poluentes, tem uma ampla gama de iniciativas.

Renault Eco

2

PrESERVAR

Por que preservar?
O Brasil é o país com a maior diversidade biológica do mundo,
com cerca de 22% do total de espécies mundiais.
Um levantamento do Ministério do Meio Ambiente aponta
a existência de 627 espécies animais ameaçadas de extinção.
No país, quase 22,8 milhões de toneladas de resíduos
(43% do total), volume suficiente para encher 154 Maracanãs,
foram parar em aterros controlados ou lixões.
Para se ter uma ideia, o volume reciclado pela Renault, hoje,
é equivalente aos resíduos produzidos por uma cidade de quase
100 mil habitantes, levando-se em conta que a média de resíduos
produzidos por um brasileiro morador da região Sudeste
é de um quilo por dia, de acordo com a Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico (PNSB).
Segundo o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água,
mais da metade dos municípios brasileiros pode ter problemas
de abastecimento de água até 2015.

Inovando para produzir de maneira mais ecológica.
Nos últimos dez anos, a Renault reduziu, em média, 25% do consumo
de energia, 57% do uso de água e 65% dos resíduos gerados.
As iniciativas Renault Eco² integram um plano mundial para reduzir
os impactos de produção sobre o meio ambiente e as emissões de poluentes.
Ao utilizar essa marca em seus veículos, a Renault demonstra que todas
as etapas do ciclo de vida do veículo (criação, fabricação, utilização e fim
de vida) foram desenvolvidas para mitigar impactos ambientais. A Renault
já eliminou da fabricação de automóveis o uso de substâncias consideradas
perigosas, como o cromo VI, o chumbo e o cádmio.
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Renault Sandero, o Carro Verde do Ano.

O que é Eco ?
2

Eco2 = Econômico + Ecológico
Quando se compra um modelo com esse selo, o consumidor leva para
casa um automóvel comprovadamente com menor impacto ambiental
em sua produção.
1. São produzidos numa fábrica certificada pela norma ISO 14.001, selo que
comprova que os processos de produção são ambientalmente corretos.
2.Funcionam com biocombustíveis, como o etanol, no caso do Brasil.

O modelo, que tem o selo Eco² e é produzido no Complexo
Ayrton Senna, foi escolhido por um júri especializado entre 12 marcas de veículos
de cinco montadoras.
Com 95% dos materiais usados em sua fabricação recicláveis, o Renault Sandero
1.0 16v Authentique foi eleito o Carro Verde de 2010 pela revista AutoEsporte,
da Editora Globo. Vários quesitos foram avaliados, como energia elétrica consumida
por veículo durante a montagem, porcentagem em peso do carro que é reciclada
no final de sua vida útil, entre outros.
Os principais atributos do Sandero destacados foram o fato de ser bicombustível,
ter pintura à base de água, revestimentos livres de metais nocivos ao meio ambiente,
20% do aço da carroceria reciclado e revestimento interno fabricado a partir de fibras
de garrafas PET recicladas.

3.Um veículo Renault Eco² é 95% reciclável no fim de seu ciclo de vida
e mais de 5% dos plásticos utilizados são provenientes de reciclagem.

Reutilizar materiais é uma forma de reduzir impactos.
A Renault trabalha com tecnologias voltadas para o baixo consumo
de combustível e menores emissões de poluentes, o reaproveitamento
de resíduos fabris e o consumo eficiente dos recursos naturais. As águas
pluviais, armazenadas em uma das nove bacias de contenção que
circundam o Complexo, são tratadas e usadas na lavagem de veículos.
O Laboratório de Engenharia de Materiais Mercosul vem trabalhando
no “Programa de Gestão de Ciclo de Vida do Veículo”, cuja meta
é chegar ao ano de 2015 com 95% das peças de um automóvel passíveis
de recuperação. Hoje, os veículos da marca possuem um índice
de aproveitamento de 91%.
A Renault também recicla resíduos gerados no Complexo Ayrton Senna.
Em 2011, a empresa deve chegar à marca de 40 mil toneladas de material
reciclado, o que corresponde a 97% do total de resíduos gerados nas
suas fábricas. Os itens reciclados se transformam em material novamente
útil para a sociedade e poupam recursos da natureza: plástico, madeira,
papelão e tecidos, além de outros itens, como blocos de motor e peças
das mais variadas aplicações, são reaproveitados de alguma forma.
Além da reciclagem de materiais, a empresa investe no tratamento de efluentes
gerados em suas fábricas para reduzir o impacto sobre o meio ambiente.
A Renault possui uma estação de tratamento de efluentes industriais,
com capacidade de tratamento de 40 m³/hora. Na Fábrica de Motores,
a empresa conta com um sistema de evaporadores no qual a água utilizada
nos processos industriais é recuperada e reaproveitada.
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São muitas as espécies preservadas pertencentes à mata que circunda
o Complexo: tatus, gambás, macacos, ouriços, jacus, carcarás, cervos, pacas,
corujas, pica-paus, esquilos, quero-queros e os macacos da família bugio ruivo,
que se encontram em extinção e se transformaram num símbolo da Renault
no país. Segundo levantamento do Departamento de Zoologia da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), foram encontradas 112 espécies de aves
e 28 de mamíferos.

Preservação ambiental
112 espécies de aves e 28 de mamíferos habitam
o entorno do Complexo Ayrton Senna.
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Desde novembro de 2003, a Renault ostenta a certificação
ISO 14.001 de gestão ambiental em todo o Complexo industrial.
O Complexo Ayrton Senna está entre as mais modernas indústrias do mundo
em termos de tecnologia e preservação do meio ambiente. Em uma área
de 2,5 milhões de metros quadrados, cerca de 60% desse total é ocupado
por mata preservada, onde se encontram inúmeras espécies da fauna
e da flora, assim como nascentes, córregos e rios. Cabe destacar que,
antes da construção da fábrica, o percentual de natureza preservada
na região era de apenas 27,78%. Com adoção de ações proativas
e a existência do convênio da empresa com a Embrapa para recuperação
das áreas florestais impactadas antes da instalação da unidade, a área
de preservação foi aumentada para 60%.

A Renault contabiliza o plantio de mais de 40 mil árvores em toda a região
do Complexo e nos locais que eram utilizados como pastagem antes da
instalação da empresa. Há um trabalho permanente de monitoramento
ambiental do Complexo, que envolve a coleta diária de amostras de efluentes
industriais e uma análise completa do material a cada 15 dias, além de análises
de ruídos, da qualidade do lençol freático, das bacias de contenção (águas
pluviais) e do rio que passa na região. A Renault ainda mantém em seu quadro
de colaboradores biólogos, químicos e engenheiros ambientais para ajudar
na conservação desse ecossistema.
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Monitoramento ambiental
Preocupação com o amanhã.
Reduzir o consumo de recursos naturais é uma prática
que tem ganho espaço a cada ano.
A Renault tem conseguido reaproveitar cada vez mais a água das chuvas.
O Complexo Ayrton Senna possui nove bacias de contenção de águas
pluviais, com capacidade de 1.000 m3 cada uma. Depois de coletadas,
as águas são utilizadas com sucesso na lavagem dos veículos que
saem da fábrica com destino às concessionárias. Controles qualitativos
e quantitativos das águas das bacias são efetuados frequentemente.
As bacias também podem reter qualquer tipo de derramamento
ou vazamento que eventualmente possa ocorrer. Essas águas são
analisadas antes de serem liberadas para o descarte no Rio Pequeno.
As principais emissões atmosféricas no Complexo Ayrton Senna são
os COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), que são gerados pela aplicação
de proteção nas carrocerias e pela aplicação de pintura. As emissões
de COVs seguem para os incineradores de gases, presentes nas fábricas
de veículos desde sua instalação, localizados nos prédios de pintura.

Meio ambiente para todos
Todos os anos, a Renault realiza uma série de ações comemorativas
à Semana do Meio Ambiente, celebrada em junho, como as campanhas
“Carona Solidária” e “Dia sem Papel”, além do concurso cultural
“Pegada Ecológica”. A proposta é reforçar entre os colaboradores
e a comunidade a ideia de que simples gestos podem poupar importantes
recursos ao planeta.

“O gratificante é o compromisso com a responsabilidade
ambiental. Os resíduos deixaram de ser vistos como
lixo e têm um valor agregado desde que sejam tratados
de forma apropriada.”
Valdeni Lopes – responsável pela área de meio ambiente.
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“O que mais me inspira é que a Renault ao investir
em soluções ambientais está acreditando
que o futuro pode ser melhor.”
Marina Zempulski – trainee de engenharia.

Segundo resolução ambiental, o limite de emissão é de 120 g de COV/m²
de chapa em um veículo de passeio, e de 140 g de COV/m² de chapa
em um veículo utilitário. No Complexo Ayrton Senna, a emissão
é de 48 g de COV/m², bem abaixo dos limites estabelecidos na legislação.
Alguns fatores contribuíram para esse dado, como a automatização
dos processos, a pintura com base hidrossolúvel, que reduz a emissão
de gás carbônico, e o uso de gás natural nas caldeiras.

Atividade sobre Educação Ambiental com
os alunos do projeto Árvore dos Sapatos.
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Nossos compromissos

Premiações

A Renault tem compromissos com entidades sociais
que buscam melhorar a sociedade.

As ações da Renault para contribuir com o planeta
têm sido premiadas.
w Carro Verde do Ano – 2010 – Sandero – Revista AutoEsporte.

A Renault também contribui socialmente por meio de sua participação
em entidades que defendem o interesse público. A empresa é associada
à Fundação Abrinq, instituição sem fins lucrativos, criada em 1990 –
ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Também integra o Instituto Ethos, uma organização sem fins lucrativos
cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus
negócios de forma socialmente responsável. Participa da Unilehu, que
defende a valorização da diversidade. Em 2011, se associará ao GIFE,
uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem empresarial,
familiar, independente e comunitária, que investem em projetos com
finalidade pública.

w Finalista do Prêmio LIF (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) na categoria
Meio Ambiente, promovido pela Câmara do Comércio França-Brasil.
wP
 rêmio e-Learning Brasil 2010/2011 pelo treinamento a distância
das equipes da rede de concessionárias, sendo considerada
um dos dez casos de maior destaque na utilização de tecnologia para
o aprendizado nos últimos anos. Essa modalidade de ensino ainda ajuda
a preservar o planeta, fazendo uso racional dos meios de transporte:
as pessoas não precisam se deslocar para aprender, economizando
combustível e reduzindo os níveis de poluição.
73

A Renault também se envolve com associações para defender
interesses corporativos.
A empresa participa da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores), AEA (Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva), ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), SINFAVEA
(Sindicato Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), entre outras.

Antonio Calcagnotto, Diretor de Relações Institucionais da Renault do Brasil (dir.)
recebe o Prêmio e-Learning Brasil 2010/2011 das mãos de Ozires Silva (esq.),
fundador da Embraer, padrinho do evento.
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Biodiversidade

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão (implantada em 2005, é oferecida por
entidade fechada e própria, denominada Renoprev. Os recursos acumulados pelo
plano dão origem a duas contas: a de participante (contribuição do colaborador
caracterizada por porcentagem de seu salário) e a de patrocinador (contribuição
da empresa patrocinadora, baseada na idade e tempo de casa do colaborador,
podendo igualar-se a 100% do valor da contribuição do participante)

EN11 Localização e tamanho de área possuída

68 e 69

EN12 Impactos na biodiversidade

64 a 71

EN13 Habitats protegidos ou restaurados

68 e 69

EN14 Gestão de impactos na biodiversidade
EN16 Total de emissões de gases de efeito estufa (ainda não realizou um inventário
de emissários, mas tem projeto para executá-lo em 2011. O inventário de emissões
é uma espécie de raio X que se faz em uma empresa, para se determinar fontes
de gases de efeito estufa (GEE) nas atividades produtivas e a quantidade de GEE
lançada à atmosfera. O que a Renault faz é o monitoramento de alguns processos,
o que não contempla 100% da fábrica)

Impactos econômicos indiretos
EC8 Investimentos em infraestrutura para benefício público (não fez)

DESEMPENHO AMBIENTAL
Materiais
64, 66, 67

Energia

EN18 Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa

2008

2009

2010

2008

2009

2010

NOx

20,11

18,94

21,06

82.793

77.980

90.754

S02

0,15

0,14

0,15

VOC

598,28

630,99

804,60

2008

2009

2010

Geração
de Resíduos

31.000

31.000

45.000

Aterro Comum

2,83%

2,83%

2,00%

Reciclagem

91,50%

92,53%

94,63%

EN4 Consumo de energia indireta
Consumo de energia indireta por fonte primária (MWh)

Energia Elétrica

11, 40, 64, 70

EN20 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso (t)

EN3 Consumo de energia direta
Consumo de energia direta por fonte de energia primária (MWh)

Gás (GNL)

24 a 28; 66 a 71

Emissões, efluente e resíduos

Presença de mercado

EN2 Materiais provenientes de reciclagem

Indicador

EN21 Descarte total de água (sim)

2008

2009

2010

96.879

93.490

96.872

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia
EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta

EN22 Peso, tipo e destinação de resíduos

Ano
11, 40, 64, 66, e 67
11, 40, 64, 66, 67 e 70

Água
EN8 Total de água por fonte
Total de retirada de água por fonte m3

EN23 Derramamentos significativos (não)

Água

2008

2009

2010

360.902

355.209

410.060

EN24 Resíduos transportados: os resíduos são separados por classe e características
e enviados para tratamento externo (coprocessamento, incineração, reciclagem,
fundição). Geração média de 4,5 mil toneladas por mês
EN25 Identificação e status de proteção de fontes hídricas

EN9 Fontes hídricas afetadas
EN10 Percentual de água reciclada e reutilizada (aproximadamente 1% do total)

69 e 70

68 a 71

Produtos e serviços
EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos e serviços

11, 24 a 28; 64 a 71
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EN27 Produtos e embalagens recuperados

64, 66 e 67

Conformidade

Indicador
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Relações entre os trabalhadores e a governança
LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordo de negociação coletiva

EN28 Valor monetário de multas significativas (não houve)
Transporte

Categoria

EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens
e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte
dos trabalhadores (não é feita essa medição)
EN30 Investimento em proteção ambiental

64 a 71

DESEMPENHO SOCIAL
Práticas trabalhistas e trabalho decente
LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região
Total de colaboradores por região

São Paulo

Jundiaí

SJP

125

89

4.877

3.060

2.031

Na Fábrica temos 675 colaboradores com contrato Determinado e 2.385
colaboradores com contrato Indeterminado. No Administrativo só temos contrato
Indeterminado
LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança
e saúde, composto por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento
e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional (12 reuniões
mensais da CIPA previstas, 12 reuniões realizadas; percentual de empregados
representados na CIPA: 34 representantes/4.709 funcionários = 0,73%)

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região

Sexo			

Intervalo			

Feminino

Acima de 50 anos
até 20 anos
de 21 a 25 anos
de 26 a 30 anos
de 31 a 35 anos
de 36 a 40 anos
de 41 a 45 anos
de 46 a 50 anos

Masculino

Administrativo

Saúde e segurança no trabalho

Região

Feminino total

Fábrica

			
Acima de 50 anos
até 20 anos
de 21 a 25 anos
de 26 a 30 anos
de 31 a 35 anos
de 36 a 40 anos
de 41 a 45 anos
de 46 a 50 anos

Total
6
10
50
125
127
88
52
25
483
71
34
535
1.321
1.185
900
419
143

Masculino total

4.608

Total geral

5.091

LA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
relacionados ao trabalho por região (total CAS; Dez/2010 = 2,84%; média
2010 = 3,21%)
LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle
de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares
ou membros da comunidade com relação a doenças graves
LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos
(no Acordo Coletivo, na Cláusula 47ª- informa sobre a CIPA (formação da CIPA,
inscrições, campanha, eleição, curso e posse) 100% atendido)
Treinamento e educação
LA10 Média de horas por treinamento por ano, por funcionário, discriminadas
por categoria funcional. Dados de 2010 seguem abaixo:

Média horas/Colaborador treinado:
Fábrica

Administrativo

Gestor

14,4 horas

23,7 horas

37,7 horas

Taxa de Acesso
Horas realizadas presenciais
Horas realizadas e-learning
Total de horas realizadas
Média hora/colaborador RdB

76%
84.050
358
84.408
17:35

25 a 27; 29 a 36
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LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam
a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim
da carreira

31 a 36

Saúde e segurança do cliente

Diversidade e igualdade de oportunidades

Rotulagem de produtos e serviços

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação
de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros
indicadores de diversidade (área de RH e Instituto Renault)

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos
de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências
60

Indicadores de desempenho referentes a direitos humanos
Forma de gestão

Práticas de investimento e de processo de compra
HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações
referentes a direitos humanos (na área de Compra de Peças, os fornecedores
são avaliados através da “auditoria de desenvolvimento sustentável” que engloba
a questão de direitos humanos. A auditoria é feita pelo é feita pelo Setor de Qualidade
de Compras. Na área de Compras de Serviços e Equipamentos não é feita auditoria
dos fornecedores em relação aos direitos humanos. No momento da concorrência
envia-se um Caderno de Encargos que menciona algumas “Obrigações do
Contratado”, como: respeitar o procedimento de segurança, saúde e higiene
do trabalho para terceiros – SGO-04-RH1201)

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados
à comunicação de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio
(a empresa adere às leis vigentes)
PR7 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos à comunicação de marketing, incluindo publicidade, promoção
e patrocínio, discriminados por tipo de resultado (não há)

Forma de gestão
Comunidade

20, 21; 31 a 71

Corrupção
SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

24 a 28

Políticas públicas
SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas
públicas e lobbies

24 a 28

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos,
ou instituições relacionadas, discriminadas por país

24 a 28

Indicadores de desempenho referentes a responsabilidades sobre o produto

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas
que medem esta satisfação (a Renault pesquisa a qualidade do processo de venda,
a qualidade do serviço prestado nas oficinas e também a percepção dos clientes
sobre as campanhas publicitárias. Os resultados mensais são acompanhados
mensalmente pela Direção de Qualidade e Serviços, que traça planos de ação
para cada concessionária e seus pontos a melhorar, e interferem na remuneração
da rede de concessionários)
Comunicação de marketing

Indicadores de desempenho referentes à Sociedade
SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir
os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, a operação
e a saída

Página

Forma de gestão

PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde
e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços
sujeitos a esses procedimentos

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho
e de desenvolvimento de carreira (100% dos colaboradores)

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional

Indicador

24 a 28; 64 a 71

“Nós prosperamos e sobrevivemos no planeta Terra como uma única família humana.
E uma das nossas principais responsabilidades é deixar um futuro sustentável
para as próximas gerações.”
Kofi Annan – Sétimo Secretário Geral da ONU e vencedor do Prêmio Nobel da Paz
em 2001.

Relatório de Sustentabilidade

Essa é a nossa crença. Essa é a nossa direção.
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