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Parte I

somos

Palavra do presidente mundial
Da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn

Carlos Ghosn – Presidente mundial da Aliança Renault-Nissan

Quais são as diretrizes estratégicas mundiais da Renault em relação à responsabilidade
social? Em sua opinião, qual foi o desempenho da empresa no ano de 2011 nesse sentido?
No Brasil, assim como em outros países, a Renault tem em suas equipes profissionais com deficiência
física, visual e auditiva, contribuindo, assim, para sua inserção na sociedade. Em todo o mundo, a Renault
mantém um compromisso com o bem-estar de seus funcionários. Oferecer um ambiente de trabalho
agradável e criativo, gerar oportunidades, estimular o trabalho voluntário e promover o desenvolvimento
de seus colaboradores e da comunidade são princípios que fazem da Renault um exemplo de empresa cidadã.
Em 2011, o programa ‘Segurança para Todos’ completou 10 anos. Em uma década, 12 milhões de jovens
futuros condutores de todo o mundo se conscientizaram da importância da segurança no trânsito.

De que forma as atividades sociais da Renault podem ser uma alavanca de progresso da atividade
da empresa no mundo?
O nível de exigência dos consumidores aumenta consideravelmente no Brasil e em todo o mundo.
A Renault tem certeza de que uma empresa deve investir no desenvolvimento de sua comunidade. Com 122.000
colaboradores, o Grupo Renault está presente nos 5 continentes e em 118 países, desenvolvendo ações
de responsabilidade social em todos eles.
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Como a Renault pretende oferecer veículos elétricos no Brasil e no mundo?
Em março de 2012, foi dado um passo importante na nossa estratégia de desenvolvimento de veículos zero
emissão, por meio da apresentação do ZOE Concept no Salão de Genebra. Esse carro oferece uma solução
de mobilidade ecológica acessível para todos. Ele será comercializado a partir do fim do ano. Já lançamos
o Fluence ZE, no final de 2011, assim como o Kangoo ZE e, recentemente, o Twizy. Disponível na Europa,
essa tecnologia chegará em breve ao Brasil e completará a nossa gama de veículos limpos movidos a biocombustível.
Atualmente, todas as versões comercializadas no Brasil são movidas a combustível contendo um menor teor
de enxofre e, portanto, bem menos poluente.
A inovação é uma característica do Grupo Renault, principalmente no que diz respeito aos veículos limpos,
tanto em relação à gama de produtos que acabamos de ver como em todo o ciclo de vida dos veículos.
O selo ‘Renault Eco2’ foi desenvolvido para garantir o respeito ao meio ambiente desde o desenvolvimento
até a produção. Fabricado no Paraná, o modelo Renault Sandero detém esse selo desde 2009.
O nosso objetivo é ser uma das 3 melhores montadoras em termos de qualidade e valor dos produtos,
em cada região e em cada segmento de mercado, assim como em novas tecnologias, tanto para motorizações
como para qualquer outra solução que preserve o meio ambiente.

Em termos de processos de produção nas fábricas, como o Brasil se posiciona em relação
às outras plantas mundiais da Renault? E em relação às outras montadoras brasileiras?
Desde sua instalação no país, em 1998, a empresa aplicou uma estratégia de respeito ao meio ambiente.
Os resultados obtidos nestes últimos anos fizeram da filial brasileira uma referência no Grupo Renault em termos
de consumo de energia. Esse plano ambiental realizado pela Renault no Brasil foi objeto de prêmios, resultando
em uma notoriedade internacional. Por isso, desde 2003, a empresa obteve a certificação ISO 14001 de gestão
ambiental para todas as suas plantas industriais. No Brasil, a fábrica da Renault tem uma particularidade,
que é motivo de orgulho. O Complexo Ayrton Senna compreende uma área de 2,5 milhões de m2 e 60%
dessa área é protegida, abrigando mais de 140 espécies de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis.
Carlos Ghosn – Presidente

Carlos Ghosn, presidente mundial da Aliança Renault-Nissan visita a Borda Viva
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Já transformamos a vida
de muitos brasileiros.
Em 2012,
manteremos
nossa trajetória
para mudar a
vida de milhares
de brasileiros.

O Instituto Renault
completou um ano
de história com
investimentos de R$ 3,5
milhões em projetos
que impactaram mais
de 290.000 pessoas.

Em 2011, recebemos
o prêmio Zilda Arns
em reconhecimento
ao trabalho com a
Associação Borda Vida,
projeto social desenvolvido
pela Renault em São José
dos Pinhais (PR).

RENAULT NO mUNDO
A Renault começou sua história, em 24 de dezembro de 1898,
quando Louis Renault colocou em teste em uma rua de Paris
o primeiro modelo criado por ele, construído de forma artesanal
na garagem de sua casa a partir de um triciclo comprado antes
de partir para o serviço militar. Do início artesanal, a montadora
foi, ao longo das décadas, crescendo, abrindo mercados
e instalando operações nos quatro cantos do mundo:
hoje a empresa detém operações em 118 países e emprega
mais de 120 mil pessoas.
Em 2011, a receita global chegou a 42,6 bilhões de euros.

Louis Renault em sua Voiturette, 1899

Desde 1999, a Renault mantém uma operação conjunta com a Nissan, o que a posiciona
com destaque na área de veículos elétricos, um exemplo do compromisso de criação de soluções
sustentáveis de transporte. Graças a essa aliança, a Renault é a única montadora do mundo que oferece
uma gama completa de carros com zero emissão, que podem ser recarregados com energia renovável.
A meta é vender um total de 1,5 milhão de carros de zero emissão até 2016.
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REnAUlt nO BRASil
Em 2011 celebramos 15 anos de história no país.
Em março de 1996, o município de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, foi escolhido
pela Renault como pedra fundamental de sua história no Brasil. Com a decisão, a montadora
se tornou a primeira “newcomer” a confiar no potencial brasileiro. Hoje, a Renault é a segunda
maior empresa em faturamento do Paraná e a maior exportadora do Estado. A expansão
dos negócios beneficiou outros elos da cadeia, atraindo 55 fornecedores para a região.
nosso segundo maior mercado do mundo.
O Brasil já é o segundo mais importante mercado no planeta para a Renault,
que produziu no país, em 2011, 256 mil veículos. Uma das cinco mais
importantes marcas de veículos comercializadas no Brasil, a montadora
fechou o ano de 2011 com a participação de 5,7% do mercado nacional,
alta em relação aos 4,8% apurados um ano antes. Hoje a empresa
conta com mais de 6 mil empregados, gerando mais de 25 mil postos
de trabalho indiretos.
Entre 2010 e 2015, a Renault prevê investir R$ 1,5 bilhão no Brasil,
o que trará um acréscimo de 100 mil veículos em sua produção anual
e dará à empresa a capacidade de fabricar 383 mil automóveis
em um ano. O crescimento terá reflexo sobre o mercado de trabalho:
até 2015, a previsão é de empregar 7 mil colaboradores, um aumento
de mil postos de trabalho.

mil novos
empregos
até 2015:
mais renda para
essas famílias.

Willys Gordini, o primeiro modelo Renault
fabricado no Brasil – anos 60

A Renault do Brasil em números – 2011
• Produção de mais de 256.000

veículos em 2011 (aumento de 65.000 veículos em relação a 2010).
• Produção de mais de 332.000 motores.
• Fábrica de Veículos de Passeio (CVP) atingiu a marca de 1 milhão de veículos vendidos desde sua inauguração.
• Fábrica de Motores (CMO) atingiu 2 milhões de motores produzidos desde sua inauguração.
• Número de colaboradores: 6.050.
• Número de fornecedores: cerca de 200.
• Rede de Concessionárias Renault: 204 unidades, distribuídas em todo o Brasil.
• Emplacamentos de mais de 194.000 carros em 2011.
• Exportação de veículos para 7 países da América Latina.
• Exportação de motores para Mercosul, Colômbia, México e Romênia.
• Investimento de US$ 1,35 bilhão (parque de fornecedores, CVP, CMO, CVU, desenvolvimento
e implantação de rede).

• 10 anos da CVU (veículos utilitários) em dezembro de 2011.

• Lançamento do modelo Duster no Brasil em setembro de 2011.
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Grupo Renault em números – 2011
• Vendas mundiais: 2.722.062 veículos.
• Faturamento: 42,628 bilhões de euros.
• Resultado líquido: 2,139 bilhões de euros
• Crescimento de 19% das vendas do grupo fora
da Europa, principalmente no Brasil e na Rússia.
• liderança da marca Renault na França e posição
de n°- 2 na Europa.

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.

RENAULT S.A.
NISSAN mOTOR

AB VOlVO
Além disso a Renault possui
participação acionária
em várias outras empresas.
Vendas mundiais em 2011: 7.392.433 veículos.

RENAULT s.a.s

DACIA

RCi BAnQUE

RENAULT
SAmSUNG
mOTORS

DAImLER AG

AVTOVAZ

Onde estamos
Complexo Ayrton Senna – São José dos Pinhais – Paraná

Escritório central, que abriga os principais executivos da empresa, além do Instituto Renault.
Reúne 3 fábricas (veículos de passeio, motores e veículos utilitários), armazém de peças
e um parque com mais de 200 fornecedores.

São Paulo – SP

Nessa cidade estão as Diretorias Comercial e de Relações
Institucionais, Área de Imprensa, parte do Instituto Renault,
parte da Direção de Produto, além do Centro de Design
da América Latina.
Complexo Ayrton Senna

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 o Armazém Central de Peças de Reposição.
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Rede de concessionárias
Formada por 204 concessionárias, distribuídas em 82% do território brasileiro.

Concessionária BR France Taguatinga

Presidência
Gestão
Como alcançamos os melhores
resultados sociais, ambientais
e econômicos.
O modelo de gestão está baseado
na interação direta entre o presidente
da empresa com os vice-presidentes
e principais diretores, o que permite
a tomada de decisão a partir de um
processo participativo e equilibrado,
sempre tendo como premissa
o crescimento sustentável das
operações, de seus colaboradores,
clientes e das comunidades
de que participa.

Direção Serviços à Empresa

Direção de Recursos Humanos

Direção de Produto

Direção de Compras

Direção Financeira
e Controle de Gestão

Direção de informática

Direção de Fabricação
de Veículos

Direção de Fabricação
de motores

Direção de Qualidade

Direção de Engenharia

Direção Comercial

Direção de Supply Chain

Direção de Comunicação

Direção Jurídica

Direção de Relações
institucionais e RSE

Direção de Programa
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Palavra do presidente
da renault do brasil
e do Instituto renault,
OlivieR MuRGuet
Qual a importância do Brasil para os negócios da Renault no mundo?
Em 2011, a Renault comemorou mais de 1 milhão de unidades vendidas e o mercado
brasileiro é o segundo maior da Renault no mundo, ficando atrás somente da França.
Nos primeiros nove meses de 2012, por exemplo, a Renault apresentou um
crescimento de 36% em relação a 2011. Diante disso, a manutenção do crescimento
da marca fora da Europa, sobretudo no Brasil e na Rússia, é uma de nossas prioridades. Para sustentar o crescimento,
vamos dar continuidade aos planos de renovação e ampliação da gama, expansão da nossa capacidade produtiva
e da rede comercial, que já ultrapassou a marca das 210 concessionárias. No ano passado foram abertos 31 novos
pontos de venda e, até o fim de 2012, pretendemos chegar a 235.

A segurança e o baixo impacto ambiental continuam sendo preocupações prioritárias
para a empresa?
Nosso crescimento continuará sendo pautado pela preocupação com o meio ambiente e a segurança. No Brasil
desde 2004, a empresa vem intensificando suas ações na área de segurança no trânsito, com a realização de campanhas
de prevenção a acidentes e com o lançamento de publicações.
Olivier Murguet – Presidente da Renault do Brasil

Crianças na Borda Viva
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Em 2011 o presidente mundial da Renault, Carlos Ghosn, esteve no Brasil e visitou o projeto
da Associação Borda Viva. Como a direção mundial tem avaliado as ações do instituto Renault
no Brasil?
A avaliação é de fato muito positiva, e o presidente Ghosn ficou impressionado com o que viu. O trabalho é tão bem
executado que serve de referência para ações em outras partes do mundo. A Borda Viva, por exemplo, desenvolve
programas que beneficiam mais de 140 crianças e jovens por dia, além de oferecer cursos de capacitação profissional
às mulheres da região. Ao todo, mais de 40.000 pessoas, entre crianças, jovens e mulheres, foram beneficiadas
nos últimos 5 anos. O objetivo do Instituto Renault, que é parceiro da Associação, é fazer o projeto caminhar para
a autossustentabilidade, meta que deve ser atingida até o fim de 2013.
Olivier Murguet – Presidente da Renault do Brasil

Carlos Ghosn, presidente mundial da Aliança Renault-Nissan visita a Borda Viva

...quando eu olho para essas crianças e vejo o que a gente está fazendo aqui,
valeu a pena e continua valendo. Isso pra mim é a minha vitamina diária, que me mantém
cada vez mais em pé e faz a gente dar continuidade ao projeto. A parceria com o Instituto
Renault está mudando a minha vida e a de muitas mulheres e famílias da comunidade.
Rose de Fatima O. Santos – Presidente da Associação Borda Viva
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Quais são os reflexos das ações do instituto para a marca Renault?
O Instituto Renault completa neste ano dois anos de atividades, mas a responsabilidade social é valorizada pela
Renault desde que começou a instalar sua fábrica no Brasil, em 1998. Para nós, da Renault, o ser humano está em
primeiro lugar. Por isso, o Instituto prioriza as ações nas áreas de educação, segurança no trânsito, desenvolvimento
social e diversidade, e sustentabilidade ambiental e mobilidade. A Renault acredita que cada pessoa que tiver sua vida
transformada pela educação, pelas iniciativas profissionalizantes e pela conscientização de que precisamos preservar
o planeta, provocará um efeito dominó que resultará em comunidades mais desenvolvidas, fortes e sustentáveis.
No fim, todos saem ganhando.
Olivier Murguet - Presidente da Renault do Brasil

Atletas do time de Vôlei Sentado patrocinado pelo Instituto Renault

Esse compromisso com o resultado e com a viabilidade é um dos aspectos
da nossa parceria que sempre deu certo. O que me surpreende no Instituto
Renault é a escolha, o critério de como eles vão trabalhar e a forma como
eles trabalham porque eles exigem uma profissionalização das instituições
do terceiro setor para que os recursos investidos pela empresa não se percam,
que se transformem realmente em ações que vão fazer uma intervenção
em uma realidade. Isso pra gente é muito importante que aconteça.
Andrea Koppe – Presidente da Unilehu, organização parceira do Instituto na promoção da valorização
da diversidade, por meio de ações inovadoras para inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho

14

Como o Sr. avalia a atuação do Instituto
Renault e quais são as suas expectativas
para os próximos anos?
O Instituto Renault completou o primeiro
ano de vida em 2011, com investimentos
de R$ 3,5 milhões em projetos que impactaram
diretamente mais de 290 mil pessoas.
Tais números demonstram o quanto essas ações
são valorizadas pela empresa. A meta é continuar
integrando cada vez mais a comunidade às ações
do Instituto. A área da educação deve continuar
sendo valorizada. O Instituto acredita que
só com educação se faz um futuro melhor,
por isso continuará apoiando projetos
de educação infantil, ensino fundamental,
formação universitária e ensino profissionalizante.

Estação da Sabedoria, São José dos Pinhais - PR

Olivier Murguet – Presidente da Renault do Brasil

A Renault tem essa parceria desde o início junto com a Prefeitura. Com a criação
do Instituto Renault, a parceria com a Escola Árvore dos Sapatos se fortaleceu.
Procuramos responder juntos ao desafio de ofertar qualidade para a educação infantil
no nosso município. Se não fosse a Renault, talvez esse CMEI nem existisse.
Você tem uma empresa que se preocupa com o seu entorno. Isto é muito especial.
luiza Carla da cruz – Diretora da CMEI Árvore dos Sapatos
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Um ano após a criação do instituto, como você analisa
seus resultados no Brasil?

A estrutura criada no Brasil tem servido como fonte de inspiração

a outros países. A Renault na Espanha acaba de inaugurar sua fundação.
O ano de 2011 também foi marcado pelo desenvolvimento da ferramenta
Women@Renault, implementada em 10 países em que a empresa atua
e que já conta com 3.200 membros.

Quais as diferenças entre as atividades
realizadas no Brasil e em outros países?
Diferente do que acontece em outros países,
o Instituto no Brasil, além do apoio a ações
nos 4 eixos estratégicos, executa iniciativas
esportivas ou culturais para responder mais
especificamente às demandas sociais locais.

Quais as diretrizes de responsabilidade social corporativa desenhadas para 2012?

Com a obtenção da norma ISO 26000, a Renault dispõe de uma estrutura que responde melhor às demandas
de todas as partes interessadas: fornecedores, clientes, parceiros, acionistas, setor público, consumidores
e os cidadãos. Sem esquecer também dos colaboradores, que são beneficiados e atores número 1 dos avanços
da empresa rumo a se consolidar como uma empresa responsável e cidadã. Para 2012, devemos buscar
que todos os países em que estamos inseridos trabalhem para atingir essa certificação e que ela esteja
em vigor e seja compartilhada com toda a nossa cadeia. Além disso, queremos cada vez mais sermos incubadores
de projetos inovadores nos 4 eixos em que desenvolvemos iniciativas, trabalhando para colaborar
com cada Instituto de cada país para que eles possam criar ações adaptadas à realidade local.

Claire Martin – Diretora mundial de Responsabilidade Social
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Premiações e destaques
As ações econômicas, sociais e ambientais da Renault tiveram amplo reconhecimento
público em 2011, com diversos prêmios:

Recursos Humanos

• A Renault do Brasil passou a fazer parte do seleto grupo das “150 Melhores Empresas
para Trabalhar”, conforme pesquisa realizada pela revista Exame.

meio Ambiente

• Prêmio AEA 2011 de Meio Ambiente na categoria
“Responsabilidade Ambiental”.

Responsabilidade Social

• Prêmio de Responsabilidade Social
Zilda Arns Neumann 2011.

Executivos

• Jean-Michel Jalinier, então presidente da Renault do Brasil, recebeu
o título de “Personalidade do Ano 2011” pela revista AutoData.

Produtos

• Melhor Sedã Médio – 2012, da revista Car&Driver, para o Fluence.
• Destaque 2012 – Geral nacional, da revista Motor Show, para o Duster.
• Os Eleitos – 2011, da revista Quatro Rodas, para Novo Sandero e Logan, que aponta
os proprietários mais satisfeitos do país.
• Melhor Compra – 2011, da revista Quatro Rodas, para o Fluence e outros 4 modelos
da marca: Logan, Novo Sandero, Novo Sandero Stepway e Grand Tour.
• Qual Comprar 2011, da revista Autoesporte, para o Fluence.
• Melhor Carro do Brasil, pelo Jornal do Carro, para o Fluence.
• Compra Certa – 2011, pela revista especializada Car & Driver” para os modelos Sandero Expression
1.6 (categoria até R$ 30.000) e Fluence Privilège 2.0 (categoria até R$ 70.000).

Sandero e Logan são Os Eleitos pela Quatro Rodas em pesquisa de 2011

Prêmio AEA 2011 de Meio Ambiente
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Parte II

acreditamos
Crença

Não é mais papel das pessoas se adequar ao automóvel, mas,
sim, 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.

no que
a Renault
acredita.

Criança da Associação Borda Viva durante ação de educação para o trânsito
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Uma renault mais humana
e mais próxima das pessoas
Em 2011, a Renault apresentou uma nova assinatura de marca ao mercado.
Com o lema “mude a Direção”, busca promover uma empresa cada vez mais voltada para as pessoas.
O foco dessa mudança de posicionamento é a crença que não é mais papel das pessoas se adaptarem
ao automóvel, mas, sim, da empresa fabricar automóveis que cada vez mais se adaptem às pessoas,
oferecendo soluções de mobilidade confiáveis, inovadoras, acessíveis e sustentáveis. No Brasil,
para se aproximar ainda mais de seus públicos de interesse, a empresa criou, no fim de 2010,
o Instituto Renault, para avançar na gestão de seus programas socioambientais.

Política de responsabilidade
corporativa
As práticas dos colaboradores da Renault são regidas por uma série
de regras, que procuram valorizar a segurança e a qualidade no
ambiente de trabalho, a diversidade e as boas condições de trabalho.
Buscamos ir além das normas e da legislação vigente no Brasil,
respeitando os direitos humanos, sociais, ambientais e econômicos,
a empresa e trabalhar para ter uma relação próxima
e transparente com seus stakeholders.

Trabalhamos em prol
da sociedade cumprindo
a legislação vigente
e buscando ir além dela.

A criação do Instituto Renault e a publicação
anual deste Relatório reforçam o compromisso
da empresa de crescer com um relacionamento
direto e aberto com todos os seus colaboradores,
parceiros, clientes e comunidades em que atua.

Alunos do CMEI Árvore dos Sapatos
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Conheça nossa Política de Responsabilidade Corporativa

Segurança e Qualidade
• Compreender as necessidades dos consumidores
para oferecer produtos e serviços que os atendam,
que possam ser utilizados por qualquer pessoa, que
poupem energia, recursos ou limitem seu impacto no
meio ambiente.
• Assegurar a segurança e oferecer informação sobre
produtos e serviços.

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

Direitos Humanos e trabalho
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.

Respeitar os direitos humanos

• Não permitir nenhum tipo de
constrangimento no local de trabalho.

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.

Proibir o trabalho forçado

• Garantir que todo trabalho é opcional e que os
colaboradores são livres para deixar seus trabalhos.

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.

Diálogo e conversa com colaboradores
• Considerar as conversas com
colaboradores, reconhecer seu direito
de se associarem ou não, baseado nas
leis de cada país e região de operação.

Garantir um ambiente de trabalho
seguro e saudável
• Assegurar que a saúde e segurança
dos colaboradores sejam prioridade
e prevenir acidentes de trabalho.

Fábrica do Complexo Ayrton Senna – São José dos Pinhais – PR
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meio Ambiente
Alinhada à meta de produzir com o menor impacto sobre as comunidades
em que atua, a Renault busca obedecer às leis vigentes e tentar antecipar
mudanças ou tendências nas leis de cada país e região
Gestão do ambiente

• Desenvolver mecanismos de gestão para alcançar uma variedade de atividades
ambientais. Reportar à Renault quando a informação for pedida.

Reduzir as emissões de gases que produzem efeito estufa

• 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.
Reportar à Renault quando a informação for pedida.

Evitar a poluição do ar, água e solo

• Evitar a poluição de ar, água e solo.
Monitoramento e redução de poluentes.
Reportar à Renault quando a informação
for pedida.

Economia de recursos e redução do lixo
• Descarte apropriado e para reciclagem.
Comprometer-se a reduzir o lixo.
Reportar à Renault quando a informação
for pedida.

Manuseio de substâncias químicas

• Especificar e manusear com segurança
as substâncias com potencial para poluir
o meio ambiente e que apresentem risco
para os colaboradores e 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.
Renault Sandero Eco2
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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 cumprimento por toda a empresa.

Cumprimento das leis de concorrência

impedir a corrupção

• 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.

• 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
presente ou dinheiro cuja intenção seja
ganhar ou reter benefícios impróprios.

Administrar e proteger informação confidencial

• Obter informações pessoais e confidenciais por meio
de métodos apropriados. Controlar e proteger essas
informações rigorosamente.

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 própria empresa.
Não obter ou usar inadequadamente a propriedade
intelectual ou infringir os direitos de terceiros.

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
stakeholders por meio de comunicação aberta e justa.

Informativo Bimestral
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inStituto Renault Receb
e
tRoféu top Social zilda
aRnS
de ReSponSabilidade
Social.
O Prêmio Zilda Arns

Ronie Pires, vice-presidente

da ADBV, Alessandra
N. Stutz, neta de Zilda
Arns, Rosali dos
Santos, da Borda Viva
e Alain Tissier, vice-presidente
da Renault do Brasil

bRuno Senna
doa capacete
autogRafado
paRa o inStituto
Renault.
O piloto Bruno Senna,
da equipe
Lotus Renault GP, visitou
as instalações da Renault
em
São José dos Pinhais (PR)
e doou
um capacete autografado
para o Instituto Renault.
O capacete será leiloado
e sua
renda será revertida para
uma
entidade social.

tem o objetivo de selecionar
e valorizar as empresas
que contribuem, através
de projetos de longo
prazo na área social,
a construção de uma
para
sociedade melhor. No
dia 30 de novembro,
Renault foi premiado
o Instituto
pelo projeto da Associação
Borda Viva, que transforma
vida de mulheres e famílias
a
no entorno da fábrica
Renault.

Mobilização na SeMa

na do deficiente.

Para promover e apoiar
o Dia da Pessoa com
Deficiência, uma série
ações foi realizada na
de
semana de 3 a 9 de dezembro,
e na Regional de São
na fábrica Renault
Paulo.
A Associação Cruz Verde,
uma entidade que presta
assistência a portadores
de paralisia cerebral
grave, em
recebeu doações de alimentos sua maioria crianças de 0 a 12 anos,
e notas fiscais sem CPF,
uma campanha com os
provenientes de
colaboradores Renault
de São Paulo.
Outra ação foi a envolvente
demonstração do time
Instituto Renault. Os colaboradore
de Vôlei Sentado, apoiado
pelo
s do Complexo Ayrton
a habilidade dos atletas
Senna ficaram encantados
com deficiência física
com
e também
conquistados, incluindo
uma medalha no Pan-American com os troféus e medalhas
foi tanta que o time
o de Guadalajara. A integração
de vôlei da Renault
foi
desafiado pelo time
Os colaboradores se divertiram
do Vôlei Sentado.
muito na torcida.
O Open Fórum Mirella
Prosdócimo também fez
muita gente interagir.
com a presença de 100
A palestra contou
colaboradores que se
envolveram com o tema
pessoas com deficiência
“Como auxiliar
a se integrar novamente
à sociedade”.

nunca fui a uma linha
de produção antes e fiquei
impressionado com o que
vi.
a recepção que tive foi
muito
calorosa e é um incentivo
para
as corridas. Bruno Senna

Mirella é a idealizadora
do projeto “Essa vaga
não é sua nem por um
das pessoas que podem
minuto!”, que ajuda a
utilizar as vagas especiais
proteger os
nos estabelecimentos.
e é apoiada pelo Instituto
A campanha tem abrangência direitos
Renault. Os colaboradores
nacional
participantes se sentiram
embaixadores dessa causa.
“Além da emoção de
toda a história de vida
da Mirella, sentimos
realizações profissionais,
a força dessa mulher
seus projetos empresariais,
que nos conta
direitos da pessoa com
sua vida pessoal! Vale
deficiência”, disse Maisa
a pena cobrar da sociedade também suas
Capelotti, assistente de
o respeito aos
RH.

unileHu HoMenage

ia Renault.

No dia 13 de dezembro,
o Instituto Renault foi
homenageado pela UNILEHU
– como “Empresa Parceira
– Universidade Livre para
2011”. Essa iniciativa
Eficiência Humana
foi um reconhecimento
voltadas à diversidade.
ao engajamento do Instituto
nas ações sociais

6 ambulâncias para
No dia 16 de novembro,
o Instituto Renault disponibilizo
6 Master Ambulâncias para
u
atendimento durante a
Operação
Verão Paraná, entregues
ao governador do Paraná,
Beto Richa.

o paraná.

A Renault é nossa parceira
e mais uma prova disso
investimento social,
é esse
que trará muitos benefícios
para os turistas
e a população do litoral.
Beto Richa, governador
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do Paraná.
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Visão de futuro
Uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, a Renault tem consciência
de que pode contribuir para um futuro mais sustentável, ao criar soluções inovadoras
de mobilidade urbana, como o carro elétrico, com zero de emissão. isso criará um novo
paradigma na indústria.
Hoje a população mundial está em cerca de 7 bilhões de pessoas, número que deverá
aumentar para 9 bilhões até 2050, segundo projeções da Organização das nações
Unidas (ONU).
O crescimento deve
se pautar por soluções
inovadoras e sustentáveis.
Por isso, a Aliança
Renault-nissan quer criar
um novo paradigma
na indústria com
o carro elétrico.

Esse crescimento virá de nações emergentes e será impulsionado
pela migração de pessoas das zonas rurais para as cidades. Em 2009,
pela primeira vez na história, metade da população mundial se concentrou
em cidades e a outra metade no campo. Até 2050, essa relação mudará:
segundo projeções da ONU, dois terços do planeta habitará a zona urbana.
Diante desse contexto, a empresa desenvolve uma série de iniciativas para
que o crescimento dessas economias emergentes e das cidades do futuro
possa ser feito com automóveis que não emitam poluentes.

A Renault trabalha no desenvolvimento
e na comercialização da mais completa
linha no mundo de veículos e utilitários
elétricos a preços acessíveis.
Até o final de 2011 já haviam sido
firmadas mais de 50 parcerias
com governos e organizações de todo
o mundo. A intenção é que, até 2016,
estejam circulando 1,5 milhão de veículos
elétricos no mundo, com emissão
zero de poluentes. no início de 2012,
no salão de Genebra, na Suíça, a Renault
apresentou o modelo “Zoe”, o primeiro
veículo popular 100% elétrico lançado
no mundo.

Novo Renault ZOE, veículo elétrico
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Parte III

fazemos
Fazendo mais
pelo Brasil e pelos
brasileiros em 4
eixos estratégicos.

Criança da Associação Borda Viva, São José dos Pinhais - PR

Apoiar ações sociais e ambientais sempre integrou o DnA da Renault no Brasil.
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Em 29 de outubro de 2010 reforçamos esse compromisso lançando
o instituto Renault, uma forma encontrada pela empresa para contribuir
ainda mais para a melhoria de vida dos brasileiros e para a preservação
da rica biodiversidade brasileira.
Com o Instituto, a empresa fica mais próxima das comunidades de que participa e pode traçar ações
planejadas que tragam ainda melhores resultados para crianças, jovens e adultos transformarem
suas vidas. Ao assumir uma postura mais pró-ativa, que busca construir soluções para um mundo
preparado para os desafios ambientais e energéticos do século XXI, a Renault acredita que está
contribuindo para que as próximas gerações possam desfrutar de melhores condições de vida.
As atividades do Instituto se concentram em 4
eixos estratégicos, a partir de ações estruturadas
que são periodicamente avaliadas, para que seus
resultados possam ser sempre os melhores possíveis.

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.

SEGURANÇA NO TRâNSITO
Estímulo às práticas educativas
para incentivar a harmonia
no trânsito, focando
a conscientização e a prevenção
de acidentes e de violência.

Em 2011, a Renault investiu R$ 3.500.000 em
iniciativas dos 4 eixos de atuação, beneficiando
116.800 pessoas diretamente, incluindo crianças,
jovens, mulheres e famílias do entorno da fábrica
em São José dos Pinhais, Jundiaí e São Paulo.

DESENVOLVImENTO
SOCIAL E DIVERSIDADE
Melhoria da qualidade de vida
das comunidades locais,
com a criação de oportunidades
de desenvolvimento pessoal,
profissional e social.

SUStEntABiliDADE
AMBiEntAl E MOBiliDADE
Melhoria da qualidade ambiental,
defesa da mobilidade sustentável
e responsabilidade com as
gerações futuras.
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Gestão do Instituto
O papel do instituto Renault é fazer a gestão e a comunicação de todas as ações
de Responsabilidade Social Empresarial da Renault, estruturadas em 4 eixos
estratégicos: Educação, Segurança no trânsito, Desenvolvimento Social,
Sustentabilidade Ambiental e mobilidade.

Transformando
vidas e preservando
o meio ambiente.

Crianças da Associação Borda Viva, São José dos Pinhais - PR

O Instituto foi criado para termos uma relação de maior proximidade
com as comunidades em que atuamos e também com clientes, parceiros
e colaboradores. Os resultados são visíveis e muito gratificantes.
vanessa Castanho – Gerente do Instituto Renault – 2011

Desde 1998, quando iniciou as operações em sua fábrica no Paraná, a Renault tem se envolvido
em ações socioambientais, que foram ganhando maior alcance nos últimos anos, o que levou
à criação, em 2010, do Instituto Renault.
A gestão do instituto é feita pela diretoria de Relações institucionais e Governamentais,
que se reúne, periodicamente, com os coordenadores dos eixos estratégicos.
Esses coordenadores elaboram análises sobre o andamento das iniciativas, para analisar a condução
dos projetos e realizar eventuais ajustes.
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A cada dois meses, a área de Relações Institucionais também se reúne com o presidente da Renault
no Brasil, para discutir os rumos e as decisões tomadas pelo Instituto. Ao envolver a alta direção
nas suas iniciativas, a Renault demonstra a importância que dá ao Instituto e às suas ações.

Apoiamos ações que estejam alinhadas às seguintes diretrizes:
Devem estar inseridas nos 4 eixos de atuação: Educação, Segurança no trânsito,
Desenvolvimento Social e Diversidade, Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade.
No entorno de onde estamos,
Curitiba, São José dos Pinhais,
São Paulo e Jundiaí.
impacto das iniciativas
deve ser mensurável.

Atuação de modo participativo junto
a OnGs, iniciativa pública e privada.

Devem gerar transformação para
independência com prazo determinado.

Antes a Renault já tinha ações voltadas à
responsabilidade social, mas eram muito pontuais.
Eram oportunidades que iam aparecendo, tanto
que o Borda Viva já existia. Mas as coisas não
tinham um propósito nem uma estratégia tão claros.
É como se a gente estivesse falando de uma
ação de benfeitoria e não de um projeto. Eu acho
que o que o Instituto trouxe foi essa visão sistêmica,
a estratégia, onde investir, onde não investir, por que investir.
Esse desejo da Renault de transformar o meio em que
ela vive, essa responsabilidade como empresa que é voltada
às pessoas, isso está na nossa missão.
Ana Paula Camargo – Diretora de RH

Em 2011 o instituto criou uma iniciativa inovadora para a avaliação de projetos,
ao permitir a inscrição virtual dos trabalhos.
O novo sistema possibilitou a criação de uma escala qualitativa para enquadramento
dos projetos candidatos a investimento e parceria, reduzindo a subjetividade das avaliações.
No endereço http://www.renault.com.br/institutorenault/patrocinio/, é possível conhecer
a política e as diretrizes de investimento social da Renault, além de inscrever projetos de forma prática,
simples e didática em 3 tipos de apoio: Leis de Incentivo, Projetos Sociais e Patrocínios.
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equipe do Instituto
Quem coordena as iniciativas
Gestão

Olivier murguet
Presidente do I.R.

Alain Tissier
Vice-Presidente do I.R.

Antonio Calcagnotto
Vice-Presidente do I.R.

Vanessa Castanho
Gerente do I.R. 2011

Eliane Tarrit
Coordenadora do I.R. 2012

Conselho Deliberativo

Olivier murguet
Presidente do I.R.

Claire martin
RSE França

Ana Paula Camargo
Recursos Humanos

Dominique Signora
Banco Renault

François David
Financeiro

Gérard Cavé
Compras

Gustavo Schmidt
Comercial

Joaquim Martins
Jurídico

Luiz Quinalha
Fabricação

Pierre-Jean montanié
Engenharia

Conselho Fiscal

Everton Almeida
Financeiro

Jorge luís leverone
Financeiro

Laduir Pinelli
Contabilidade

Rodrigo myssior
Fiscal

Comitê Operacional
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luciana Giles
DRI. Coordenadora do
Comitê Operacional.
Responsável Eixo Educar

Adriana Costa
Imprensa

Carlos de Paula
Relações Institucionais

Carlos Santos
Programa

Cristina Gonçalves
Responsável
Eixo Transformar

Eliane Tarrit
Responsável Eixo Proteger

Elizandra Costa
Banco Renault

Osvaldo Zalewska
Treinamento Rede

Paola Buffa
Compras

Shirley Fuentes
Relações Institucionais

Silvia Barcik
Coordenação Executiva

Valdeni Lopes
Responsável Eixo Preservar

Vanessa Castanho
Comercial

reconhecimento público
Premiação no primeiro ano de vida.
Em novembro de 2011 o Instituto Renault recebeu o troféu Zilda Arns de Responsabilidade Social,
em reconhecimento ao trabalho feito em conjunto com a Associação Borda Vida, projeto social
desenvolvido em São José dos Pinhais.
O prêmio tem como objetivo selecionar e valorizar as empresas que contribuem para a construção
de uma sociedade melhor com projetos de longo prazo na área social.

Entrega do prêmio Zilda Arns: Ronie Pires - Presidente da ADVB, Alessandra N. Stuz - Neta de Zilda Arns, Rosali Santos - Presidente da Associação Borda Viva,
Alain Tissier - Vice-Presidente do Instituto Renault
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Alunos CMEI, Árvore dos Sapatos
São José dos Pinhais – PR
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A Renault acredita que 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 do país.

educar

Projetos desenvolvidos

nesse contexto, o instituto apoia iniciativas que contribuem para a melhoria de indicadores
educacionais, principalmente na região de São José dos Pinhais, cujo índice
de Desenvolvimento em Educação Básica (iDEB) está em 5,1 – o objetivo do Ministério
da Educação é que ultrapasse 6 até 2022.
Com iniciativas que vão desde a educação de base até cursos profissionalizantes,
a Renault pretende melhorar os indicadores e criar uma série de oportunidades
para a comunidade local. Além disso, está trazendo a prática do dia a dia do mercado
para o público universitário, unindo a educação à atividade da empresa.

Para mim, a educação é o eixo prioritário pelo qual a iniciativa privada
pode se esforçar para contribuir para a criação de um futuro melhor para jovens
de todas as classes sociais. Na Renault, fazemos isso com ações voltadas
para a comunidade Borda Viva e para os universitários que participam
do Renault Experience.
Alain tissier – Vice-Presidente do Instituto Renault

Eu trabalho como professora há 12 anos e esse é o meu segundo ano na Árvore
dos Sapatos. O meu filho estuda aqui desde agosto de 2011. Comparando com as outras
escolas em que trabalhei e por meio de conversas que tenho nas reuniões pedagógicas
com outros professores, este projeto é diferenciado. Tem a biblioteca, que outras escolas
não têm. Essa estrutura é de escola particular. Outro diferencial também são as áreas
do Solarium para as crianças e o parquinho. E quando a gente vai fazer um trabalho
didático-pedagógico, eu solicito os recursos e já há uma verba separada para comprar
aquilo que a gente deseja. Você pode explorar alternativas para ensinar.
Angélica C. F. Borges

30 anos, mãe
de João Pedro
Ferreira Borges,
de 2 anos,
que estuda
na escola,
e professora
na Árvore
dos Sapatos

Eu gosto de brincar, de estudar os números e de conversar
com os meus amiguinhos. Gosto de fazer roda de conversa,
gosto de história, de desenho e de comer no refeitório.
E também gosto da biblioteca e do parquinho.
luisa Diniz Pimentel

5 anos, está na escola desde bebê e tem um irmão de 1 ano no berçário
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Eu gosto de
tudo na escola.
Maiza Rodrigues
5 anos

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁRVORE DOS SAPATOS
Atendemos 210 crianças de 0 a 6 anos.
Voltado a atender 210 crianças de 0 a 6 anos, o Centro
recebe, desde 2003, tanto filhos de colaboradores que não
têm com quem deixar seus filhos até a comunidade carente
de São José dos Pinhais.
A escola municipal de educação infantil é mantida por meio
de uma parceria entre a Renault e a Secretaria Municipal
de Educação.
O primeiro projeto em conjunto foi o programa “Brincando
de Aprender”, que incentiva o prazer da leitura por meio
de contadores de histórias e que conta com uma biblioteca,
desenvolvida e montada pela Renault em 2006.
Além do maior acesso aos livros, o projeto propõe atividades
criativas para envolver crianças e jovens e auxilia na formação
de agentes multiplicadores e pessoas envolvidas com a biblioteca.
Aluna CMEI Árvore dos Sapatos na Biblioteca

O conteúdo didático oferecido aos jovens também
envolve a educação ambiental, com ações sobre
reciclagem e a importância da coleta seletiva.
No fundo da escola, há uma horta, que serve
como projeto educativo para as crianças
entenderem a importância da alimentação sadia.

Horta Árvore dos Sapatos

Temos vários projetos em parceria com a Renault e eu acabo sendo o interlocutor de todos eles. Um deles
é a Árvore dos Sapatos. A escola é municipal e a Renault presta um auxílio importante, ajudando na reforma,
nas ampliações, na manutenção, na compra de brinquedos e equipamentos. Em março de 2012, no Terminal
Central Urbano, inauguramos uma biblioteca em parceria com a Renault. A Prefeitura entrou com o local
e a Renault entrou com o recheio. Colocou os mobiliários em geral, os livros, os computadores e os softwares que
vão gerenciar a biblioteca. Vamos promover em breve o Festival Literário e também estamos criando o vale-livro.
Todas as crianças que forem ao evento vão receber um. É mais uma preocupação da Renault com a questão
da cultura geral e da educação. Fica bem claro o trabalho do Instituto e o direcionamento que eles têm.
Christian Frederico – Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais
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HORA DO COntO, COR E EnCAntO
Semanalmente, a Renault oferece lanche gratuito para crianças na faixa etária de 7
a 14 anos da rede municipal de ensino para que elas participem de um encontro lúdico
em uma biblioteca FAMEC (Faculdade Metropolitana de Curitiba) reformada pela Renault.

Estímulo à leitura
para crianças
entre 7 e 14 anos.

Alunos CMEI Árvore dos Sapatos

O projeto é uma parceria entre a Renault do Brasil, a FAMEC e a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Durante uma hora, as crianças podem ouvir histórias contadas por funcionários do local e ter o gosto
pela leitura estimulado.

EStAçãO DA SABEDORiA
mais planos se transformando
em realidade.
No dia 30 de março de 2012 foi inaugurada a Estação
da Sabedoria, uma Biblioteca no Terminal Central
Urbano de São José dos Pinhais.
O maior benefício que a comunidade terá daqui
pra frente é o conhecimento que poderá ser adquirido
em 1.500 livros e diversos periódicos.
Estação da Sabedoria em São José dos Pinhais - PR
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CENTRO mUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Um novo espaço de educação infantil na comunidade.
Em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação de São José dos Pinhais
e a Associação Borda Viva, o Instituto Renault
se prepara para entregar à sociedade no final
de 2012 um novo CMEI, que vai atender
100 crianças desfavorecidas da comunidade
no entorno do Complexo Ayrton Senna,
na faixa etária de 0 a 6 anos.

CMEI em obras

COLEÇÃO PETECA
Um patrocínio especial para a leitura.

Livro Peteca

Em 2012, O Instituto Renault patrocina 4 edições da coleção
Peteca, com conteúdo do grupo Palavra Cantada, referência
nacional em música para crianças. Essa iniciativa busca estimular
a leitura em crianças de 5 a 8 anos.

Alunos CMEI Árvore dos Sapatos
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RENAULT ExPERIENCE
trazer a experiência de uma indústria
para universitários.
Até março de 2012 mais de 17 mil estudantes
participaram diretamente do projeto assistindo
a palestras ou participando de workshops
e 185 mil foram impactados indiretamente.

Além de todos os projetos voltados para crianças,
2011 foi um grande ano para o Renault Experience,
que teve várias edições e tem contribuído para a formação
de universitários, proporcionando uma experiência única:
o dia a dia de uma indústria automobilística.
Mais de 17 mil universitários já participaram do projeto.
vanessa Castanho – Responsável pelo Eixo Educar – 2011

Renault Experience, PUC - PR

O Renault Experience é um projeto multidisciplinar que envolve universitários de diversas áreas
do conhecimento, como Engenharia, Design, Comunicação, Administração, Marketing e Comunicação.
Um dos principais temas abordados no evento é o trabalho transversal realizado por profissionais
de diferentes setores da empresa, tais como Design, Engenharia e Produção, integrados com as áreas
administrativas e de vendas.
Mais de 17 mil universitários já participaram do projeto, cujo objetivo é trazer o dia a dia da indústria
automobilística para os jovens que estão na faculdade, mas logo estarão no mercado de trabalho.
Em 2011, a iniciativa chegou pela primeira vez ao Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza oferecendo
aos estudantes a chance de conhecer em detalhes o processo de criação, produção e venda
de um novo automóvel no mercado brasileiro: o caso do novo Renault Sandero. Ou seja, da prática
para a teoria em sala de aula. Os universitários puderam ainda participar do concurso “Piloto por
um dia”.
Ainda em 2011, foi realizada a primeira edição do Renault Experience InHouse, uma versão
do evento exclusiva para os colaboradores da empresa, que também tiveram a oportunidade
de conhecer os detalhes do desenvolvimento de um veículo, como o Duster.
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O evento contou com a presença de mais de 400 colaboradores.

Renault Experience, PUC - PR

Premiação Piloto por um dia Renault Experience | Vencedores 2011
Em março de 2012, os 20 universitários vencedores do concurso “Piloto por um dia” tiveram
uma aula especial no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde aprenderam técnicas
de pilotagem e de direção defensiva com experientes profissionais. Eles foram os autores
das frases vencedoras do concurso realizado durante as edições do “Renault Experience”.

Premiação “Piloto por um dia”, Interlagos - SP
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Os contemplados vieram das instituições: Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP); Universidade
de Fortaleza (UNIFOR); Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), do Rio de Janeiro (PUC Rio)
e colaboradores Renault.
No programa “Piloto por um dia” o aprendizado gira em torno da pilotagem: ergonomia e postura
ao volante, tomada e tangência de curva, frenagem, uso correto da faixa de torque do motor e até regras
de sinalização e bandeiras fazem parte do programa. Além de participarem de aulas práticas e teóricas,
os universitários tiveram a chance de pilotar um carro de competição e guiar o Duster, novo SUV
(Sport Utility Vehicle) da Renault em um curso de pilotagem preventiva. Vale lembrar que segurança
no trânsito é também um dos eixos de atuação do Instituto Renault. Todas as atividades são praticadas
dentro das mais rigorosas normas de segurança internacionais.

Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria inacreditável.
Estamos lá, vendo o que a Renault faz da engenharia à comunicação,
o Instituto, e ganhamos a oportunidade de vir para o Autódromo.
Um evento como esse e a iniciativa do Renault Experience fazem
a gente se orgulhar em ter brasileiros desenvolvendo essa tecnologia.
Bianca Pimenta – 23 anos, estuda Engenharia Ambiental na UNIFOR, Fortaleza

Premiação “Piloto por um dia”

Foi maravilhoso, gostei muito. A emoção de estar aqui é muito grande.
Além de poder pilotar nas pistas de Interlagos, a aula de direção defensiva
com o Duster foi muito legal, conseguimos colocar tudo em prática.
isaias Kajeya – Colaborador Renault,
ele trabalha no Armazém de Peças de Jundiaí
Premiação “Piloto por um dia”

Siga a rota do Renault Experience
• Em 2011, o Renault Experience esteve presente nas instituições: PUC-PR, PUC RIO, MACKENZIE e UNIFOR.
• Até 2012, o Renault Experience atingiu diretamente mais de 17 mil estudantes e indiretamente 185 mil.
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Desafio Renault Experience
De março a maio de 2012 foram abertas as inscrições para o Desafio Renault Experience.
Alunos das 13 universidades parceiras puderam inscrever projetos de conclusão de curso (TCC)
que tivessem aplicação na indústria automotiva e abordassem alguns dos temas selecionados
para o Desafio. O Desafio Renault Experience vai ultrapassar as fronteiras do Brasil e acontecerá
também na Colômbia e na Argentina.
Entre os objetivos do projeto estão a descoberta de estudos realizados por alunos e professores,
a aproximação entre indústria e universidades e a abertura de portas para futuras parcerias.
Os alunos vencedores e seus orientadores serão premiados com uma viagem, um iPad e um home
theater. Essa é mais uma iniciativa do Instituto Renault e um desdobramento do Renault Experience.

Workshop Renault Experience

Como é participar do Renault Experience? Como a PUC vê essa iniciativa da Renault?
É uma iniciativa de vanguarda. Para nós, é muito interessante porque buscamos essa integração
com as empresas em dois sentidos: tanto para os alunos verem a aplicação dos conhecimentos
que estão aprendendo em sala de aula na indústria quanto pela aproximação com a indústria no sentido
de desenvolver os programas de Mestrado e Doutorado. A indústria vê na universidade uma possível
fonte de inovação.

Como o programa ajuda os universitários?
Eles mostram a aplicação prática dos conteúdos teóricos. Utilizam os mesmos termos que utilizamos
em sala de aula, com o foco voltado para a prática. Usam termos de pesquisa de mercado, mostram
um pouco da metodologia do Sandero e depois do Renault Duster. Há uma aproximação muito grande
com os conteúdos passados em sala de aula. O case foi muito bem desenvolvido, não tem o objetivo
de ser uma propaganda da empresa e sim de mostrar efetivamente o processo de produção e venda.
Foi muito bem adaptado para o conteúdo de uma universidade.
Silvana Hastreiter – PUC-PR
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Aluno CMEI Árvore dos Sapatos
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A Renault usa seu conhecimento sobre automóveis
e normas de segurança para apoiar e criar projetos
que ajudem a reduzir o número de acidentes de trânsito
– a principal causa de mortes de crianças e jovens
entre 5 e 29 anos no mundo.
No Brasil, a taxa de sinistros é de uma morte para cada
260 veículos, média 7 vezes maior do que a registrada
nos países desenvolvidos, que é de uma morte para
cada 2.000 veículos, segundo dados de autoridades
de trânsito no Brasil. A Renault quer mudar essa
realidade a partir de uma série de ações estruturadas
nas comunidades em que atua.

proteger

Projetos desenvolvidos
Como a Renault vai fazer isso? Primeiro, ao produzir veículos seguros e fabricados
sob rígidos padrões de qualidade. Segundo, ao conscientizar seus colaboradores
por meio de ações internas da importância de uma direção preventiva e segura.
Para abranger esse raio de atuação, a empresa ainda traça iniciativas externas,
para reforçar nas pessoas conceitos como uso do cinto de segurança, parada
na faixa de pedestres e respeito aos limites de velocidade.

É nosso papel como indústria automobilística
reforçar o bom uso do veículo na sociedade e contribuir
para a convivência no trânsito.
Antonio Calcagnotto – Diretor de Relações Institucionais,
Governamentais e RSE e Vice-Presidente do Instituto Renault

GRSP (GlOBAl ROAD SAFEty PARtnERSHiP)
Postura pró-ativa para salvar vidas.
O Instituto Renault tem reforçado sua participação nas ações desenvolvidas no programa
GRSP (Global Road Safety Partnership), uma organização internacional ligada à Cruz Vermelha
Internacional, que reúne governos, empresas e sociedade civil para abordar questões de mobilidade
e segurança no trânsito em vários países. A entidade possui sede na Suíça e atua na Europa
Oriental, África, Ásia e América Latina, com serviços prestados a 19 cidades brasileiras.
Além de discutir a adoção do programa em Curitiba, a Renault participa de ações na cidade
de Niterói (RJ).

Em 2011 foi realizada em Niterói a Semana
de Segurança no Trânsito, que contou
com palestras sobre direção segura
com o ex-piloto Roberto Manzini e a doação
de um Renault Master para a Cruz Vermelha
do Rio de Janeiro, além de outro modelo
para a Secretaria de Segurança Pública.
Foram também realizadas ações educacionais
para o público em geral.
Doação de um Renault Master para a Cruz Vermelha
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Resultados que valem a pena
Segundo dados da Prefeitura de Niterói e do SAMU, embora a população e a frota de carros e motos
tenham aumentado entre 2009 e 2012 na cidade, o número de acidentes de trânsito vem diminuindo:

Sistema de Dados de Acidentes
de trânsito - Janeiro a Março 2012
320

Fatal

123

Redução
de 41,5%.

134
133

2009

2010

Por meio do PARADA – Pacto Nacional pela Redução
de Acidentes, o governo brasileiro reúne esforços com
o objetivo de reduzir o número de acidentes e a violência
no trânsito do país. O Instituto Renault é um dos grandes

2011

2012

apoiadores do Pacto e confirma o seu compromisso com
a sociedade por meio da promoção e estímulo às práticas
de direção segura e ações educativas no trânsito.
Kellen Amorim – Coordenadora de Projetos do Ministério das Cidades

AÇõES EDUCATIVAS
Educar e prevenir para salvar vidas.
Entre 18 e 25 de setembro de 2011, o Instituto Renault realizou pela primeira vez a “Semana
de Segurança no Trânsito”, com diversas ações educativas, como palestras, treinamentos de direção
e distribuição de material informativo que destaca a importância da direção segura. A ocasião foi
também uma oportunidade para anunciar a parceria do Instituto Renault com o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), em apoio à divulgação da campanha “Pare, pense e mude – Parada
nacional pela redução de acidentes”. O objetivo desse programa é reduzir acidentes e a violência
no trânsito, por meio de engajamento do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil.
Para apoiar a campanha, foram feitas divulgações das ações por meio de filmes, folhetos, cartazes
e e-mail em Curitiba, São José dos Pinhais, São Paulo e Niterói.
A Renault também firmou, em 2011, uma parceria com a concessionária de rodovias Ecovias,
que administra 176 km de estrada entre Curitiba e cidades litorâneas do Paraná.
Foram feitas ações de comunicação no trecho concedido,
com a distribuição de material educativo aos motoristas
que passaram pelo pedágio e colocação de faixas de alerta
ao longo da rodovia. Além disso, o Instituto Renault fez a
distribuição de jogos educativos sobre segurança no trânsito
para escolas de educação infantil em São José dos Pinhais.

BR-277 – Rodovia Curitiba-Paranaguá
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Mais ambulâncias, para salvar mais vidas
Em novembro de 2011 o Instituto Renault doou
6 Ambulâncias Master para atendimento à população
do litoral e aos turistas que visitam a região durante
a Operação Verão Paraná.
Os veículos foram entregues ao governador do Paraná,
Beto Richa, que ressaltou a importância da parceria
da Renault no investimento social.
Antonio Calcagnotto entrega ambulância
ao governador Beto Richa

A REnAUlt QUER AinDA MAiS PARA 2012
O Trânsito e Eu.
Segundo o Ministério da Saúde, esta é a realidade do Brasil em relação aos acidentes de trânsito:

• Cerca de 6 mil crianças perdem a vida em acidentes de trânsito todos os anos.

• Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos.
• A cada morte, outras 4 crianças ficam com sequelas permanentes, o que cria
consequências emocionais, sociais e financeiras à família e à sociedade.

Cidadãos do município de São José dos Pinhais
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A Renault faz a sua parte para ajudar a reverter esse quadro.
O Complexo Ayrton Senna fica próximo à Rodovia BR-277, que interliga
a região metropolitana de Curitiba com as praias paranaenses, sendo
uma via de grande fluxo de veículos.

Cartilha O Trânsito e Eu

Ciente de que 90% dos acidentes podem ser evitados com ações educativas
e de prevenção, a Renault está trabalhando nessa direção, com o programa
“O Trânsito e Eu”, que deverá ser implementado a partir de setembro de 2012,
em projeto piloto para 90 crianças da escola municipal Profa. Maria Leni Haluch,
localizada em frente à BR-277, e será realizado em parceria com o Departamento
de trânsito da Prefeitura de São José dos Pinhais.

A empresa vai formar grupos na comunidade local a fim de envolver lideranças
comunitárias e órgãos públicos nesse tema. Serão realizadas oficinas
educativas e lúdicas com o objetivo de mobilizar líderes comunitários, diretores
e professores para disseminar a prevenção de acidentes no trânsito na região.
A expectativa é de que 720 pessoas da comunidade participem dessas oficinas.
O objetivo é capacitar e qualificar crianças, colaboradores e a comunidade
da região por meio da educação para o trânsito.
Ação O Trânsito e Eu

Cinema levando educação.

Cine Escola Caravana é uma parceria entre o Instituto Renault
e a TAO Produções para, por meio de filmes, conscientizar estudantes
de 6 a 14 anos sobre a educação ambiental, no trânsito e outros
assuntos referentes aos eixos de atuação do Instituto Renault.
Cerca de 15 escolas e 9.000 alunos participarão dessa iniciativa.

Campanha de Verão com a Ecovias.

Durante o verão, a Renault em parceria
com a concessionária Ecovias apoiou
uma campanha para conscientizar o motorista
sobre a importância da segurança no trânsito
durante a temporada de verão do Estado
do Paraná.

BR-277 - Rodovia Curitiba-Paranaguá
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Crianças da Associação Borda Viva,
São José dos Pinhais - PR
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O objetivo das nossas ações é melhorar a qualidade
de vida das comunidades locais, com a criação
de oportunidades de desenvolvimento pessoal,
profissional e social, além de valorizar a diversidade.
Acreditamos que toda vida pode ser transformada
a partir de um conjunto de ações estruturadas.

transformar
Projetos desenvolvidos

Para transformar é preciso plantar uma esperança e promover uma mudança real.
A nossa atuação privilegia iniciativas e parcerias com caráter transformador e duradouro,
em vez de ações puramente assistencialistas. Assim, abrem-se oportunidades para jovens
que antes não tinham perspectivas de bons empregos, mulheres que só conheciam
o trabalho doméstico e pessoas com deficiência que sentiam dificuldades de ingressar
no mercado de trabalho.

núClEO DE DESEnVOlViMEntO SOCiAl BORDA ViVA
Educação para crianças e renda para mulheres da comunidade.
Parceira do Instituto Renault desde 2010, a Associação Borda Viva transformou-se em um Núcleo
de Desenvolvimento Social para a comunidade do bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais,
onde crianças, jovens, mulheres e famílias são atendidos com refeições, formação profissional para
a geração de renda, atividades socioeducativas e um espaço de convivência.
iniciativas Borda Viva
Cozinha comunitaria

Cozinha escola

biblioteca

jardinagem

costura

Cozinha Comunitária
Cozinha comunitaria

Cozinha escola

biblioteca

jardinagem

costura

Cozinha Escola
Cozinha comunitaria

Cozinha escola

biblioteca

jardinagem

costura

Biblioteca
Cozinha comunitaria

Cozinha escola

biblioteca

jardinagem

costura

Costura Escola
Cozinha comunitaria

Cozinha escola

biblioteca

jardinagem

costura

Agricultura Comunitária

Pra mim é muito importante ter um lugar
gostoso como o Borda Viva para almoçar
todos os dias. Faz dois meses que venho
na Associação e, se não fosse aqui,
eu não teria onde comer. Vou para a escola
Criança beneficiada pela Cozinha Comunitária
Associação Borda Viva
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bem alimentada.
emanuele A. da S. Cardoso – 10 anos

As ações são direcionadas para crianças, jovens e adultos.
No Cantinho da Leitura, são oferecidas atividades para estímulo
à leitura. Existe uma minibiblioteca infantojuvenil onde são
realizados encontros nos quais os voluntários contam histórias
para as crianças da comunidade, disseminando o hábito
da leitura entre elas.
na formação profissional, são oferecidas duas iniciativas:
a confecção de bolsas feitas com banners reaproveitados
e a venda de refeições. O projeto de costura começou em março
de 2011, quando a Renault doou as máquinas de costura
e os banners. Já foram produzidos e comercializados mais
de 10 mil bolsas e chaveiros.
Crianças beneficiadas pela Associação Borda Viva

Minha vida melhorou muito depois que entrei para a Associação
Borda Viva. Eu fiz meu curso de Corte e Costura por meio
da Associação. Antes, eu nem sabia costurar. É muito bom
poder ajudar o meu marido em casa e dar uma vida melhor
para os meus filhos. Nosso Natal é bem melhor agora.
lucimar Maria Quierati – 37 anos, costureira da Associação Borda Viva

Casa da Costura Associação Borda Viva

A Cozinha Comunitária garante a alimentação gratuita durante a semana para até 200 crianças,
priorizando crianças de 6 meses a 12 anos e adultos em situação de vulnerabilidade social ou desnutrição.
A cozinha também vende “marmitex” para os interessados, o que abre uma fonte de receita adicional
para as mulheres que participam do programa. Cabe frisar ainda que o SESI oferece treinamento
para as funcionárias da cozinha, sendo que 5 delas foram contratadas em 2011 para trabalhar
numa empresa responsável pela alimentação dos colaboradores do Complexo Ayrton Senna.
O projeto da Cozinha Comunitária pretende se tornar autossustentável em 2013. Para isso, é preciso
vender 500 refeições por mês. O primeiro passo foi a criação de um CNPJ para a cozinha industrial
poder emitir nota fiscal, o que permitirá atender encomendas de empresas.
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Como a Associação busca gerar renda?
Estamos trabalhando para obter um alvará para a cozinha industrial, assim poderemos vender o produto
lá fora, emitindo notas fiscais para empresas. Faz um ano e meio que estamos organizando a casa, porque
a Associação só fazia o social. Com 500 refeições por mês, nos tornaremos autossustentáveis. Outra fonte
de renda que temos é a confecção de sacolas feitas com banners reutilizados. Com esses dois aportes,
começamos a ter uma visão de sustentabilidade. Além disso, recebemos do Instituto Renault a doação
de um imóvel aqui na Borda do Campo, que vamos locar, e com essa renda conseguiremos dar continuidade
para vários outros projetos da Associação. A Associação já fornece comercialmente cofee breaks para
as reuniões da Renault.

O que esse projeto trouxe para você?
Para mim foi uma grande faculdade. Digo isso com o maior orgulho e não tenho vergonha de dizer
que não tenho nem o primário. Comecei cedo no mercado de trabalho e tive que trabalhar para sustentar
a casa e meus dois filhos. Esse projeto me deu a oportunidade de ter uma vida mais digna. Não tenho
palavras para agradecer o quanto eu aprendi. Uma faculdade não teria me dado o que eu tenho hoje
e já sinto a necessidade de me qualificar mais porque a cada dia o mercado está mais exigente.

Rosali de Fátima O. S. (Rose) – Presidente da Associação Borda Vida

Criança beneficiada pela Cozinha Comunitária
Associação Borda Viva
Nutricionista responsável pela Cozinha Comunitária

Como a Associação Borda Viva transforma a vida das crianças da comunidade?
Esse projeto é tudo de bom para a nossa escola. Conseguimos, inclusive, aumentar a frequência das crianças
nas aulas. Elas almoçam na Associação e não chegam aqui com fome. Sabemos que não vão ficar apenas
com o lanche que a escola oferece. A comunidade não consegue mais sobreviver sem esse projeto. Se eu ligar
e falar que alguma família está passando necessidade, sei que terei ajuda. Hoje mesmo estava conversando
com um aluno meu que era bem magrinho e hoje está gordinho. Isso é muito gratificante.

Ruth Aparecida de Melo Gabardo – Pedagoga e diretora da Escola Professora Maria Leni
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Diversidade
Programas voltados para atendimento, atração e retenção de mulheres
em seu quadro de funcionários.
Valorizar as mulheres, que respondem por 51% da população brasileira, é um objetivo da Renault.
A empresa procura estimular a diversidade em suas unidades no Brasil, dando destaque à contratação
de mulheres.

Palestra Lideranças Femininas na sede da Renault em São José dos Pinhais – PR

A Renault busca ampliar o número de colaboradoras garantindo que, para cada cargo de gestão
a ser preenchido, pelo menos uma mulher integre a lista de candidatos potenciais. Para envolver
os colaboradores na iniciativa, foi criada uma rede social baseada em uma plataforma web 2.0, chamada
“Women@Renault”, a rede informal mais importante da empresa, que conta com mais de mil integrantes,
dentre os quais uma centena de homens.
A política de remuneração é realizada independentemente do sexo, assim como os programas
de capacitação interna. Valorizar lideranças femininas é outro objetivo da Renault, cuja meta
é ter no mínimo uma mulher para competir em pé de igualdade em cargos de direção.

mensalistas

masculino

Horistas

masculino

Gestores

média Salarial

(Masculino e Feminino)

Igualdade salarial entre homens e mulheres

masculino

feminino

feminino

feminino

100%
95%
100%
100,4%
100%
107,2%
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O esforço da Renault chega também ao chão da fábrica.
Em 2010, a empresa decidiu aumentar o número de colaboradoras em sua área de produção.
Constatou-se que a montadora empregava 91 mulheres na área de produção, cerca de 3% do total.
Com os dados em mãos, a Renault criou um programa para mudar a realidade. Na carroceria, uma linha
de montagem mais pesada, não há mulheres, mas em outras áreas, como pintura e estamparia,
abriram-se mais oportunidades ao público feminino. Cerca de 30% das vagas em aberto passaram
a ter mulheres disputando a posição. Os resultados têm sido positivos: houve um aumento de 49%
de mulheres na linha de produção em comparação a 2008.
A preocupação da Renault com as mulheres
se estende também às consumidoras.

Segundo pesquisas, elas respondem por 50%
da compra de carros no Brasil, seja adquirindo
veículos, seja influenciando o marido.
Test-drives voltados para as mulheres são
realizados a cada novo lançamento de modelo,
para que a opinião feminina seja levada
em conta na concepção e no desenvolvimento
de um novo carro.

Palestra Lideranças Femininas realizada pela Renault

MUlHERES EMPREEnDEDORAS
incentivo ao debate e conhecimento.
No dia 24 de março de 2011, o Instituto Renault promoveu um evento na Câmara Municipal de São José
dos Pinhais, em parceria com o Instituto Arte de Viver Bem e a Prefeitura da cidade.
Esse evento, que contou com a participação de 250 mulheres, teve como objetivo informar
as participantes sobre a importância da prevenção do câncer de mama por meio de uma palestra
exclusiva, além de homenagear 5 delas em uma cerimônia especial por representarem as lutas
e a determinação das mulheres na sociedade.
Entre as homenageadas estava Rosângela Aparecida Campos Carvalho, de 43 anos,
que trabalha há 12 anos na Renault.
O Patrocínio Renault Lideranças Femininas, com o apoio do Instituto Renault e a Universidade Livre
para a Eficiência Humana – Unilehu, promoveu 8 palestras em capitais brasileiras para uma reflexão
sobre o papel da mulher na transformação das empresas e da sociedade.
Na primeira etapa, realizada em março de 2012 em Curitiba, estiveram presentes 180 mulheres,
entre empresárias, promotoras públicas e lideranças comunitárias.
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Homenagem para nossas colaboradoras
Ainda em comemoração ao Dia da Mulher, em março de 2012, todas as colaboradoras Renault foram
presenteadas com o livro “Mulheres, elas fazem história”, que foi patrocinado pelo Instituto Renault.
O livro traz histórias de sucesso de mulheres que ocupam cargos executivos em empresas paranaenses.
Mais uma homenagem do Instituto Renault e do MULHER@RENAULT a essas importantes protagonistas.

Apoio e participação ativa
no Fórum das mulheres

para a Economia e Sociedade.

	
  

Fundada em 2005 em Deauville, na França, a iniciativa “Women’s Forum for the Economy & Society”
tem o apoio da Renault desde 2006. O objetivo é promover a visão das mulheres sobre as questões
do nosso tempo, possibilitando a reunião de lideranças nas áreas de política, negócios, terceiro setor
e meios de comunicação, para debate, reflexão e ação em torno de desafios sociais e econômicos.
Mais de 1.200 participantes e 150 palestrantes de 80 países já estiverem envolvidos nos Fóruns anteriores.
Pela primeira vez, o Women’s Forum foi realizado no Brasil em junho de 2012, com uma agenda
voltada para o debate de soluções para os desafios sociais e de desenvolvimento do Brasil, fomentando
novas redes brasileiras e internacionais de oportunidade e ação para o negócio, a economia e a sociedade.

INTEGRANDO A PESSOA COm DEFICIêNCIA
Em 2011, a Renault empregava 210 pessoas com deficiência, um atestado de que
a empresa tem procurado dar oportunidades para esse público transformar sua vida.
Incluir socialmente a pessoa com deficiência e integrá-la
em sua equipe são objetivos que a Renault persegue
diariamente, investindo na capacitação das pessoas
com deficiência.
A empresa contrata a mão de obra que se qualifica na Unilehu
– Universidade Livre para a Eficiência Humana, oferecendo
oportunidades reais para esses colaboradores mudarem
a direção de suas vidas. A Unilehu é uma organização
sem fins lucrativos que promove a transformação social
pela sensibilização, mobilização e capacitação da sociedade
em prol da diversidade. A Renault também investe
na adequação de suas unidades para receber essas pessoas.
Em São José dos Pinhais, funcionam aparelhos especiais de telefone
para uso exclusivo de seus colaboradores com deficiência auditiva.

Open Forum com Mirella Prosdócimo

Aos colaboradores com deficiências físicas, é oferecido um veículo adaptado para que eles possam
se locomover com mais facilidade dentro do Complexo.
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Dia da Pessoa com Deficiência.
Para promover e apoiar a data, uma série
de ações é realizada na semana de 3 a 9
de dezembro.
A Associação Cruz Verde,
uma entidade que presta
assistência as pessoas com paralisia
cerebral grave, em sua maioria crianças
de 0 a 12 anos, recebeu doações de alimentos
e notas fiscais sem CPF, provenientes de uma
campanha com os colaboradores da Renault
de São Paulo. Foram arrecadadas 160 latas
de Mucilon/Neston e 9 mil reais em notas fiscais.

Atletas do time de Vôlei Sentado
patrocinados pelo Instituto Renault

Ações
para incluir
socialmente
esse colaborador.

Outra ação foi o jogo do time de vôlei sentado, apoiado pelo instituto Renault.
Os colaboradores do Complexo Ayrton Senna puderam assistir à habilidade dos atletas com deficiência física.
Como foi a sua adaptação aqui na Renault e qual é a sua expectativa para os próximos anos?
A adaptação foi bem rápida e tranquila, não tive muitas dificuldades. No começo as pessoas não entendiam
bem o que eu falava, mas depois foram se acostumando. Fui recebida muito bem por todo mundo. Eu quero
continuar trabalhando aqui até ficar velhinha. É uma empresa boa, que tem bastante oportunidade e oferece
muitos benefícios aos colaboradores. Quero crescer junto com a Renault.
Paula Adriane Bill Horning Suchla – Deficiente aditiva que trabalha na Montagem CVP

Parceria com a Unihelu
Desenvolver profissionalmente a pessoa com deficiência.
Desde 2005, quando foi uma das fundadoras da Unihelu, a Renault está comprometida em facilitar
a inserção de adolescentes no mercado de trabalho, criando novas oportunidades de desenvolvimento
profissional e educacional. Nesse sentido, criou o Programa Aprendiz – Unihelu, que oferece ao jovem
a possibilidade de aplicar no ambiente empresarial os conhecimentos adquiridos no curso.
A Renault também está apoiando a Unihelu no projeto “mundo para Todo mundo”, que abrange
uma escola de educação inclusiva que poderá atender 80 crianças, sendo pelo menos metade delas
pessoas com deficiência. A previsão de abertura da escola é final de 2013, e no início deve ter foco
em crianças de 2 a 6 anos.
Outro evento promovido pela Unihelu, apoiado pela Renault, foi o “Jantar às Escuras”, realizado
em novembro, que reuniu mais de 300 pessoas. Uma das novidades foi o “Corredor das Sensações”,
onde as pessoas eram convidadas a andar por uma câmara escura, experimentando novas sensações.
Para degustar as entradas e os pratos principais, os participantes tiveram seus olhos vendados.
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O objetivo dessa proposta é fazer com que as pessoas, mesmo que por alguns instantes, sintam
na pele a realidade vivida por quem tem deficiência visual. Os recursos obtidos com a venda
dos ingressos foram revertidos para os programas sociais que atendem pessoas com limitações físicas
– motora, mental ou visual.

Você acredita que de 2005 pra cá tivemos avanços na inserção da pessoa com deficiência
no mercado de trabalho? Como você avalia essa evolução?
Sim, tivemos grandes avanços. O maior deles foi a lei de cotas que obriga uma empresa com mais
de 100 funcionários a contratar um percentual de pessoas com deficiência. As empresas começaram a investir
na qualificação profissional e em alternativas de inclusão diferenciada. Hoje há mais respeito e mais acesso.
Somos contra o assistencialismo, contra o fato de a pessoa estar ali só por causa da cota e buscamos fazer
com que a pessoa com deficiência seja o autor da sua própria história.
Como você enxerga a Renault nesse processo?
A Renault já é nossa parceria há 7 anos, foi uma das primeiras a promover ações inovadoras de inclusão
e tem uma característica muito forte de não fazer as coisas por fazer, usando a capacidade de mobilização
para conseguir resultados. A Renault não acredita em resultados isolados e sim em um resultado em rede,
de forma que todos participem.
Andrea Koppe – Presidente, Unilehu

Parceria com a Associação de Deficientes Físicos do Paraná
Renault ajuda com cessão de veículos.
Em regime de comodato, a Renault cedeu para a ADFP (Associação Deficientes Físicos do Paraná),
que atende especificamente o povo de Curitiba e Região Metropolitana, uma van Master adaptada
para transporte dos pacientes carentes, adultos e crianças em processo de reabilitação que precisam
se locomover para fisioterapia, atendimento médico, psicológico e odontológico.
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Apoio à Campanha Esta vaga não é sua!
O Instituto Renault apoia o movimento “Esta vaga não é sua nem por um minuto!”, uma mobilização
pelo respeito às pessoas com deficiência que vem ganhando espaço na rede.

ESTA VAGA NÃO É SUA
NEM POR UM MINUTO!
CAMPANHA PELO RESPEITO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Material ação Esta vaga não é sua nem por um minuto!

	
  

A Campanha é uma iniciativa que surgiu a partir de um incidente envolvendo a empresária Mirella
Prosdócimo e uma motorista, por causa do uso indevido das vagas exclusivas e o desrespeito
com os cadeirantes. O apoio destina-se a impressão e distribuição de adesivos da Campanha
e “multa moral”, que são os principais instrumentos para mobilizar e conscientizar as pessoas
sobre o fato de que vagas especiais são para pessoas com necessidades especiais e desrespeitar
isso significa desrespeitar o próximo.

Ginástica Rítmica em Ação
Em parceria com a GAPI – Associação Ginástica
Poline Iglesias, foi desenvolvido um projeto de
atividades de ginástica rítmica para meninas
de comunidades de baixa renda, de 3 a 15 anos,
em São José dos Pinhais.

Equipe de ginastas GAPI

Doação de utilitários Master para a comunidade
Foram doadas 2 unidades Master para o Hospital Pequeno Príncipe,
que serão utilizadas como ambulâncias para transporte de pacientes
em estado crítico, beneficiando mais de 2.000 crianças em atendimento
e tratamento no hospital. A Maternidade Mater Dei também recebeu
uma Master para agilizar os serviços prestados à comunidade.
Ambulância Renault Master
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natal Solidário e Fábrica de Sonhos do Papai noel
O Instituto Renault acredita no espírito solidário do Natal e, por isso, promoveu ações especiais
para a comunidade de São José dos Pinhais e Curitiba. Um show de Natal da Família Horn foi realizado
na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, com 15 apresentações e mais 15 em bairros da cidade.
Em dezembro de 2011 foi realizado o Natal Móvel com 5 Papais Noéis visitando bairros carentes, praças
e parques para distribuir doces e levar música para as crianças.

A Campanha do Natal Solidário envolvendo
colaboradores Renault também foi um
sucesso, e foram doados 4.567 brinquedos
para a Associação Borda Viva em São José
dos Pinhais e Casa do Pequeno Trabalhador,
em Jundiaí.
Natal Solidário 2011

ESTImULANDO O VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Um conjunto de ações são realizadas pelo Instituto Renault para incentivar e apoiar o envolvimento
dos colaboradores em atividades voluntárias para a comunidade local. A prioridade do voluntariado
vai para entidades mantidas pela empresa para o devido acompanhamento das ações desenvolvidas.
O grupo que participa dos programas de voluntariado atua com foco em educação e desenvolvimento
da comunidade local, com a coordenação do Instituto Renault. As pessoas desse grupo atuam fora
do horário do expediente e seguem alguns processos, como:

• Reuniões mensais, durante o horário de expediente.

• Disponibilização de recursos humanos, materiais e financeiros.
• Monitoramento com instrumentos específicos de gestão.

• Atividades que atendem aos requisitos legais do voluntariado.
• Atividades de acordo com as afinidades do grupo.
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Flora do Complexo Ayrton Senna
São José dos Pinhais - PR

Por que preservar?

A Renault investe em mobilidade sustentável, educação
ambiental e tratamento de resíduos, com o objetivo
de preservar o planeta para as futuras gerações.
A preocupação não é nova, vem desde os primeiros
passos da construção de sua fábrica no país. O Complexo
Ayrton Senna protege 60% da área de preservação
original, cerca de 2,5 milhões de metros quadrados.
Nenhuma outra montadora do país possui uma área
de preservação como a da empresa. Também é importante
frisar que, antes da construção da unidade fabril, o índice
de preservação ambiental local estava em 28%.

preservar

Projetos desenvolvidos

Amplo
levantamento
da fauna local.

Flora do Complexo Ayrton Senna, São José dos Pinhais - PR

O Eco2 é um selo ambiental que a Renault possui, já que nossos veículos atendem
à especificação de ter no mínimo 7% de plástico reciclável nas peças do veículo,
aceitar biocombustível para rodar, possibilitar reciclagem de 95% das peças
em seu fim de vida e ser produzido em fábrica certificada pela ISO 14001.
valdeni lopes – Controle Ambiental
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PARCERIA COm A UFPR PARA mONITORAR ESPéCIES
A Renault também se preocupou em preservar a fauna no entorno de suas fábricas no Paraná.
O primeiro passo foi firmar uma parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o objetivo
de fazer um levantamento para monitorar a fauna e flora locais.
Foram encontradas 33 espécies de anfíbios e répteis,
112 de aves, 28 de mamíferos, 1 de peixe e várias espécies
de plantas em extinção da Mata Atlântica. Nesse momento,
a UFPR faz um levantamento sobre o macaco bugio,
espécie em extinção encontrada nas redondezas.
A empresa ainda mantém, em seu quadro de pessoal,
biólogos e engenheiros florestais encarregados de monitorar
o ecossistema. A vinda da Renault para a região possibilitou
a criação de um vetor de preservação da fauna e flora locais.

Complexo Ayrton Senna, São José dos Pinhais - PR

Em 2011, nós demos continuidade ao trabalho de preservação que já existia. Temos uma parceria com a UFPR,
que traz alunos de Biologia, pós-graduação e mestrado, para fazer acompanhamento da flora e da fauna aqui
do Complexo. Atualmente eles estão monitorando a vida do bugio, uma espécie ameaçada de extinção. Eles têm
mapeado essas famílias para verificar crescimento, hábitos, se há algo no Complexo que está impactando a rotina
do animal etc. Já saíram vários trabalhos de final de curso e algumas publicações foram feitas. Para 2012 nós
pretendemos, além de utilizar nossas florestas como uma forma de compensação das emissões da fábrica,
dar continuidade a essa parceria com a UFPR, que existe desde 2006, ano em que iniciamos os estudos
e identificamos 112 espécies de aves, mamíferos, peixes e répteis dentro das áreas do Complexo Ayrton Senna.
CARlA RiBeiRO – Analista de Controle Ambiental, Renault

PADRãO iSO DE QUAliDADE AMBiEntAl
Atestado de preocupação com o meio ambiente.
Desde 2003 o Complexo Ayrton Senna é certificado pela norma
internacional ISO 14001, o que atesta seu compromisso em adotar
as melhores práticas de produção limpa. A certificação aponta
que todas as unidades cumprem a legislação ambiental vigente,
que possuem práticas que preveem a melhoria contínua de processos
e que os impactos de produção são mapeados e controlados.
São monitorados: efluentes industriais, ruídos, qualidade do lençol
freático, as bacias de contenção (águas pluviais), reciclagem
de materiais, solo, resíduos e monitoramento de ar.
Tratamento de efluentes
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O Complexo Industrial Ayrton
Senna dispõe de 106 pontos
de monitoramento, sendo:

• 67 de emissões atmosféricas;
• 16 de avaliação de níveis de ruído;
• 7 de lençóis freáticos;
• 9 de águas pluviais;
• 4 de águas fluviais;
• 3 de efluentes.

Apesar de não realizar lançamento de efluente industrial, a Renault
também controla a qualidade da água dos rios Pequeno e Itaqui,
que passam próximo às fábricas. Com esse conjunto de iniciativas,
a empresa zela pelo meio ambiente e busca sempre reduzir
os impactos ambientais.

Nascente do Rio Pequeno

REDUÇÃO NAS EmISSõES ATmOSFéRICAS
As emissões atmosféricas do Complexo Ayrton Senna são periodicamente analisadas.
Nas fábricas, as principais emissões são os COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), que são gerados
pela aplicação de proteção nas carrocerias e a aplicação de pintura. 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 42 g de COV/m²,
bem abaixo dos limites estabelecidos na legislação. Como a empresa chega a esses números?

Renault
adota
iniciativas
inovadoras.

Primeiro, a pintura é à base de água, o que resulta em um nível de emissões mais
baixo, contribuindo para a não destruição da camada de ozônio. Já no momento
da pintura de um carro, por exemplo, os gases poluentes que seriam lançados
na atmosfera são devidamente tratados e liberados em concentração que venha
causar o menor impacto possível, passando por um sistema com tecnologia
de ponta que assegura a incineração dos gases mais danosos, liberando apenas
o que é menos agressivo ao meio ambiente.

Reaproveitar os recursos naturais é outra premissa da gestão ambiental da Renault, que desenvolveu
um sistema que consiste em 9 bacias de contenção para o reaproveitamento de água pluvial, que é
utilizada para a lavagem dos carros ainda no processo de produção. Depois de analisado e monitorado
por técnicos da empresa, o excedente dessa água retorna para a natureza, sendo escoado para
o Rio Pequeno, que fica nos arredores do Complexo Ayrton Senna.
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Menos energia, menos emissão, mais eficiência
Brasil é benchmarking no mundo.
Os resultados conquistados pela Renault no Brasil na redução de consumo de energia em suas fábricas
no Paraná posicionaram a filial como padrão a ser atingido por outras unidades do grupo no mundo.
De 2007 a 2011, os níveis de consumo de energia nas fábricas de veículos de passeio e de utilitários
da filial brasileira caíram em média 50%.

Complexo Ayrton Senna, São José dos Pinhais - PR

Para a produção de veículos no Complexo Ayrton Senna, a linha de montagem da carroceria é equipada
com pinças de solda de baixo consumo de energia, que utilizam 60% menos energia que as pinças
antes usadas. Entre 2007 e 2011, houve uma redução média de 50% no consumo de gás natural.
Desde 2011, a empresa conta com uma equipe de eficiência energética, que estuda maneiras de reduzir
ainda mais o consumo, o que também tem um impacto ambiental: menos energia, menos emissão
de poluentes globais.

Aquecimento global: postura pró-ativa
Primeiro inventário de emissões.
A Renault está consciente de que o aquecimento global é um dos principais desafios das indústrias
neste século. Para fazer sua parte, a empresa está trabalhando em seu primeiro inventário de emissões
de carbono, um diagnóstico que permitirá que sejam traçadas em 2013 ações de redução. Cabe frisar
que não está sendo apenas medido o que é emitido na fábrica e pelos processos industriais, mas
também o que a Renault consegue compensar pela área de preservação no entorno do Complexo.
Em seu plano estratégico Renault 2012: mude a direção, a empresa se comprometeu a reduzir
em 10% a sua pegada de carbono até 2013 e mais 10% adicionais entre 2013 e 2016. Essa política
voluntarista foi recompensada pela classificação feita pela ONG britânica Environmental Investment
Organisation (EIO), que posicionou a Renault na 1ª- classe de empresas automobilísticas que emitem
menos CO² na Europa.
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GESTÃO DE RESíDUOS
O índice de reciclagem vem melhorando ano a ano.
A Renault gerencia 100% de seus resíduos, estimados em 5 mil toneladas mensais, sendo
que o índice de reciclagem chegou a 95% em 2011, melhor que os 94,34% apurados um ano antes.
Ao melhorar esse indicador, elementos como óleo de
motor, papel, papelão, madeiras e isopor ganham
destinação adequada enquanto que outros, como aço
e alumínio, voltam para a cadeia produtiva. No final de
2011, a Renault passou a reciclar lodo em sua estação
de tratamento de efluentes. Foi iniciada uma parceria
com uma empresa que consegue extrair o ferro do lodo
e inserir esse resíduo dentro da matéria-prima
para fabricar peças de carro. Antes o lodo era
coprocessado. Agora é praticada a logística reversa do material.

Processo de reciclagem de isopor

Outro destaque do programa de reciclagem são os pontos de coleta de baterias e pneus espalhados
pela rede de mais de 200 concessionárias pelo Brasil. Em 2012, será iniciado um projeto de coleta
de embalagens de óleo usado.
São realizadas ainda constantemente ações
de conscientização entre os colaboradores sobre
a importância de reduzir a geração de resíduos,
com base numa metodologia chamada de “3R”.
O primeiro R é a redução, o segundo
é a reutilização e o terceiro é a reciclagem.
Processo de reciclagem de papelão

Água e óleo

Várias iniciativas da empresa têm reaproveitado
materiais. Por exemplo, toda a emulsão de água
e óleo gerada no processo industrial é destilada.
Enquanto a água é reaproveitada para a limpeza
da fábrica, a borra de óleo restante é coprocessada
e utilizada como componente na produção
de cimento. Mais de 500 toneladas de óleo
são recicladas por ano.

Papéis

Copos plásticos

Todos os meses aproximadamente 1,4 milhão de copos
plásticos são destinados para reciclagem no Complexo Ayrton
Senna e se transformam em cadeiras. Para isso, os copos
passam por um longo processo que inclui lavagem, trituração,
secagem, extrusão (processo que transforma o plástico
em fios que simulam um macarrão) e granulação para,
finalmente, virarem a resina que é a matéria-prima na
produção de cadeiras. Para a produção de uma cadeira,
são necessários cerca de 660 copos de água de 300 ml
ou 2.900 copos de café de 50 ml.

Todos os papéis – do sulfite ao papelão – são encaminhados para a reciclagem. Nem mesmo o papel utilizado para
secar as mãos é desperdiçado. Depois de um processo que inclui o descarte dos papéis utilizados nos banheiros
e vestiários, prensagem, trituração e enfardamento, o papel é levado a um forno com água onde é aquecido
e transformado em uma massa, que é colocada em formas especiais para fazer bandejas que comportam ovos,
frutas e copos.
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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.
na tabela ao lado pode-se conferir
o volume dos materiais reciclados
pela empresa por ano.

tipo de material reciclado

Toneladas / ano

Isopor

100

Borra de óleo

516

Papel branco

45

madeira

7.000

Papelão

6.500

Plástico

1.300

Lodo da pintura

840

CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS
A Renault mantém um programa de análise do ciclo de vida de produtos, em que leva em consideração
os impactos ambientais, da produção do veículo até a disposição final em aterros sanitários ou sua
utilização para a reciclagem. 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.
O revestimento do interior de veículos
é feito a partir de fibras de garrafas
PET recicladas. Com processos assim,
a Renault busca construir cada
vez mais carros com altos índices
de reciclagem, o que reduz
o impacto sobre o meio de ambiente.

95% das peças
dos carros
são recicladas
no fim de vida
do veículo.

Hoje 7% do
plástico utilizado
nos carros que
saem de fábrica
já são de origem
reciclável.
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REUTILIZAR OS RECURSOS NATURAIS é SE PREOCUPAR
COM O AMAnHã
Gestão hídrica voltada para reaproveitar água da chuva.
A Renault sabe que os recursos naturais são finitos. Por essa razão, pratica uma série de ações para
minimizar seu uso. Um exemplo está na gestão hídrica. A empresa mantém um projeto de utilização
da água da chuva para a lavagem dos veículos na expedição dos carros no pátio. Antes do processo
inovador, era utilizada água tratada da concessionária local; hoje é usada água da chuva.

tudo o que
sai da fábrica
é tratado.

Isso proporciona uma economia em torno de 100 m³ por mês. Outro projeto,
que ainda está em fase de implantação, é a recuperação da água da chuva
para utilização dentro do processo de fabricação. Após seu funcionamento,
a empresa poderá chegar ao objetivo de que 50% da água potável usada
no processo industrial seja substituída por água de chuva, acumulada nas bacias
de contenção.

Entre 2007 e 2011, a Renault obteve uma redução média de 50% do consumo de água no Complexo
Ayrton Senna. As reduções também foram significativas em gás natural e energia elétrica.

Veja na tabela a seguir:

Fábrica de automóveis

2007

2011

Redução

Consumo de energia elétrica

546 kWh

261 kWh

52,2%

Consumo de gás natural

17,3 m3

10,2 m3

41%

Consumo de água

2,49 m3

1,14 m3

54,2%

Fábrica de comerciais leves

2007

2011

Redução

1419 kWh

612 kWh

56,9%

Consumo de gás natural

34,3 m3

21,5 m3

52,8%

Consumo de água

8,87 m3

3,13 m3

50,6%

Consumo de energia elétrica

Fábrica de motores
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2007

2011

Redução

Energia elétrica MWh/Mot

0,13

0,11

15,3%

Líquido ind. kg/motor

1,40

0,80

42,9%

tratamento de efluentes
Todos os efluentes gerados em nossas fábricas são tratados.
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.
Todo o líquido residual gerado dentro do parque industrial
(exceto o esgoto dos banheiros e refeitórios) passa por uma
estação de tratamento físico-químico antes de ser enviado,
por tubulação, para um segundo tratamento, biológico, realizado
pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
Não existe descarte de efluente direto nos rios.
A Renault ainda realiza o monitoramento de produtos químicos. Seu
Laboratório de Materiais desenvolveu um programa de erradicação
do uso de metais pesados como cromo VI, chumbo, mercúrio e
cádmio, que foram substituídos por outros menos agressivos e com
possibilidade de reaproveitamento.

Tratamento de efluentes

PROJETO ECO²
Carros com o menor impacto ambiental possível.
A característica inovadora do grupo Renault se faz presente
na produção do carro elétrico em escala comercial,
uma posição de vanguarda em propostas alternativas limpas
para a mobilidade mundial. Maior exemplo nessa direção
é o selo “Renault Eco²”, desenvolvido para garantir
a produção, em todo o mundo, de veículos ecologicamente
e economicamente responsáveis.
A Renault do Brasil atende aos critérios do Eco2 desde 2009. Isso quer dizer que ele atende
à especificação de 7% de plástico reciclável na concepção, consome bicombustível e é produzido
sob o padrão ISO 14001, que são as 3 principais condições para que um carro seja Eco².

Para obter o selo Renault Eco2 o veículo deve cumprir 3 critérios
• Ser produzido em uma fábrica Renault com certificação ISO 14001.
• Veículos recicláveis em 95% no fim de vida e que integrem no mínimo
7% de plástico precedente de reciclagem.
• Ser biocombustível.
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No Brasil, a produção do modelo Sandero até supera os critérios estabelecidos pela Eco2 o veículo possui 97% de reciclabilidade no seu fim de vida, não há uso de CFC (clorofluorcarboneto)
e 46% da massa total do veículo é composta por material reciclado, conforme tabela a seguir:
Celebração à preservação ambiental

Tipo de matéria-prima

Proporção desse material na composição final do veículo

Plástico

14%

Fibras naturais

2,4%

Aços planos
(assoalho do carro e colunas)

15%

Aços longos
(restante do carro)

85%

Renault Sandero

68

Educar para preservar.
A Renault celebra, anualmente, em junho, a Semana do Meio Ambiente, com a realização das campanhas
educativas “Carona Solidária” e “Dia sem Papel”, além do concurso cultural “Pegada Ecológica”.
Nesses eventos, se reforça a importância de ações simples, como desligar a luz quando um cômodo
está vazio ou reduzir o tempo de banho, para preservar o meio ambiente.

Parceria com o instituto Baraeté
Em 2012, uma nova iniciativa.
O instituto Renault, em parceria com o instituto Baraeté,
implementará o projeto Criar para Brincar.

O objetivo é capacitar ONGs em São Paulo para confeccionar brinquedos feitos de materiais
reaproveitados de sobras da indústria, de acordo com normas de segurança do INMETRO,
e comercializá-los para incremento de sua sustentabilidade financeira. Também procura estimular
novos valores no consumidor e oferecer às crianças brinquedos de alta qualidade e com baixo
impacto ambiental, criados por universitários de arquitetura e design participantes do concurso
de criação desses brinquedos.

Brinquedo feito de material reaproveitado
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PúblIco

interno

FORNECEDORES
Criar uma cadeia de valor é um objetivo da Renault para disseminar
os conceitos sustentáveis.
Em todos os seus contratos, a Renault trabalha para atender à legislação vigente, obedecendo
às regras jurídicas, econômicas, sociais e ambientais de cada região e país. Em linha
com o respeito aos direitos humanos, os fornecedores são obrigados a assinar contratos
de prestação de serviços que proíbem expressamente a contratação de mão de obra infantil
e o trabalho forçado.
A Renault trabalha para construir uma rede de valor ao longo da sua cadeia de produção, criando
um diálogo aberto com seus fornecedores. A intenção é que eles possam ajudar a empresa a ter linhas
de operação que criem produtos com o menor impacto ambiental possível.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Estimular seus colaboradores a se envolver em atividades já apoiadas
pela empresa é uma forma de ampliar os resultados das ações.
A Renault, desde 2009, incentiva e apoia o envolvimento dos colaboradores em atividades voluntárias
para a comunidade local. O programa prioriza entidades que já recebem ajuda da empresa, uma forma
de a Renault acompanhar ainda mais de perto as iniciativas desenvolvidas e poder assim alavancar resultados.
Em 2011, voluntários desenvolveram ações para arrecadar móveis, material didático para os projetos parceiros
do Instituto Renault e outras entidades que realizam trabalho relevante em São José dos Pinhais e Curitiba.
O grupo envolvido nos programas de voluntariado atua com foco em educação e desenvolvimento da comunidade
local, com a coordenação do Instituto Renault. As pessoas desse grupo atuam fora do horário do expediente
e seguem alguns processos, como:

• Reuniões mensais, durante o horário de expediente.
• Disponibilização de recursos humanos, materiais, e financeiros.
• Monitoramento com instrumentos específicos de gestão.
• Atividades que atendem aos requisitos legais do voluntariado.
• Atividades de acordo com as afinidades do grupo.

Para saber mais,
basta entrar em contato
pelo e-mail
voluntariado@renault.com

Daniela Omine da Engenharia da Renault – Voluntária
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Ações solidárias
Para melhorar a vida das pessoas.
No fim de 2011, o Instituto Renault promoveu mais uma edição do “Natal Solidário”,
uma campanha realizada entre seus colaboradores de São Paulo, Jundiaí e São José
dos Pinhais que arrecadou mais de 4.500 brinquedos, distribuídos nos arredores
do Complexo Ayrton Senna e na Casa do Pequeno Trabalhador em Jundiaí.
A Renault também participou mais uma vez da Campanha do Agasalho do Programa
de Voluntariado Paranaense (Provopar). Mais de 6 mil pessoas se envolveram na campanha.

Colaboradores
Em 20011 a Renault entrou no seleto grupo das 150 melhores empresas
para trabalhar.
O principal diferencial da Renault para crescer e compartilhar seus resultados
com a sociedade são seus 6 mil colaboradores diretos. Para que eles possam crescer
profissional e humanamente, a empresa dispõe de uma série de iniciativas, que foram
reconhecidas publicamente em 2011 pela revista Exame, que classificou a Renault
como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil.
O resultado mostra que o crescimento da empresa tem andado lado a lado com a preocupação
em oferecer as melhores condições de trabalho para as pessoas: de 2005 até 2011,
a Renault registrou um crescimento de 118% na geração de empregos em suas instalações,
uma média de 14,5% ao ano. Em 2011, a Renault deu início ao terceiro turno. Até 2015,
a previsão é de atingir 7 mil colaboradores.
Uma preocupação especial é com o novo colaborador que acaba de ingressar nos quadros
da empresa. Para ele, é oferecido um programa de integração, com duração de um dia,
em que se apresentam os aspectos institucionais – mercado, organização e posicionamento
estratégico da Renault do Brasil. Tudo contado por pessoas que trabalham na empresa
há bastante tempo. Também é apresentado o funcionamento dos programas institucionais,
assim como aspectos relativos ao meio ambiente, ao código de ética da organização,
segurança do trabalho e patrimonial, responsabilidade social e saúde ocupacional.
Nesse dia, o código de ética é apresentado aos colaboradores durante o processo
de integração. Este material também fica disponível via intranet a todos os colaboradores.

Oferecer melhor qualidade de vida ao colaborador e família é princípio
da política de recursos humanos da Renault.
Desde 2002, os colaboradores têm acesso gratuito ao Centro de Preparação Física,
onde podem fazer musculação ou usar aparelhos sob supervisão de professores de educação
física. A Renault ainda oferece programas de reeducação alimentar e acompanhamento
aos que precisam se alimentar melhor, seja por problemas de saúde ou excesso de peso.
Para os colaboradores com hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes, é oferecido
um programa de Acompanhamento e Orientação de Doenças Crônicas.
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FáBRiCA DE COnHECiMEntO REnAUlt
A Renault investe constantemente na formação e no aperfeiçoamento de seus colaboradores.
Uma dessas iniciativas é a Fábrica de Conhecimento Renault – Oportunidades para quem quer
crescer, que oferece cursos de curta duração para operadores, preparando-os para futuras
oportunidades na Renault.
Cursos que já foram oferecidos: Aperfeiçoamento em Gestão de Manutenção,
Ferramentaria, Logística Integrada, Princípios em Gestão de Processos e Pessoas
e Sistema de Gestão da Qualidade.

Em 2012, a iniciativa atenderá à fabricação de motores e outras áreas carentes
de profissionais qualificados, como manutenção, ferramentaria, qualidade etc.

POLíTICAS E PROCESSOS

Recrutamento

A Renault tem diversas maneiras
de recrutar colaboradores.
Programa de inclusão e Retenção de Pessoas com Deficiência

A Renault investe na capacitação de profissionais com deficiência e na adaptação de suas
instalações para recebê-los. Em 2010, a empresa mantinha 191 colaboradores com deficiência.

Programa de Contratação de Aprendizes

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

Flash Oportunidade

A Renault busca criar oportunidades de promoção profissional para seus colaboradores
com a ampla divulgação nas áreas da companhia de vagas em aberto, por meio
de comunicado conhecido como “Flash Oportunidades”. Em 2010, 68% das vagas
foram preenchidas por processos de mobilidade interna.

indique Amigos

Iniciativa que abre a oportunidade para que colaboradores possam indicar amigos
para que sejam contatados e possam trabalhar na Renault.

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

Para atrair jovens talentos, a Renault realiza o Programa Trainees, com duração de 15 meses.
Todos os trainees que participam da iniciativa 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. A iniciativa traduz os comportamentos e as atitudes necessárias de cada gestor
para transformar a empresa e colocar em prática a nossa missão, visão e valores.

Política de idiomas

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

Biblioteca

Temos uma biblioteca aberta aos colaboradores, com centenas de livros e periódicos.

Acelera Renault

Programa interno que premia ideias que proporcionam eficiência e melhorias na gestão.

Saúde e Segurança do Trabalho

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

O colaborador fumante que deseja deixar o vício precisa apenas marcar uma consulta
no Ambulatório Médico da Renault, onde receberá orientações para o tratamento.

Programa de Acompanhamento e Orientação de Doenças Crônicas

Colaboradores com hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes têm um acompanhamento
de perto com o programa.

Programa de Conservação Auditiva

O programa previne perdas auditivas ocupacionais no ambiente de produção da empresa.

Acompanhamento dos Dependentes Químicos

A Renault mantém convênios com clínicas especializadas nessa área e oferece tratamento
totalmente gratuito e sigiloso a colaboradores que desejem largar o vício.

Programa Reeducação Alimentar

Aos colaboradores que estejam acima do peso é oferecida orientação médica e nutricional
de uma equipe multiprofissional, que fica à disposição para acompanhamento a cada 15 dias.

Ginástica laboral

Para melhorar a qualidade de vida no trabalho, a ginástica de aquecimento é realizada
antes do início das atividades, durante 5 minutos.
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Centro de Preparação Física - Condicionamento e Fortalecimento Muscular

Com modernos aparelhos de musculação, bicicletas e esteiras ergométricas,
além de equipamentos para realização de fisioterapia e reabilitação muscular, o Centro ainda
conta com uma equipe multidisciplinar com médico do esporte, fisioterapeuta e educador físico.

Jornada Anual de Saúde e Segurança do Trabalho

Anualmente, se discutem em eventos da Renault a importância da qualidade de vida
e o uso de práticas seguras no ambiente de trabalho.

Remuneração / 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
dela em relação ao mercado, para avaliar como está a sua política salarial. A Renault mantém
práticas diferenciadas para cada categoria de seus profissionais. Para os operadores,
é oferecida uma política de remuneração variável mensal que pode elevar em até 20%
os rendimentos, desde que metas de eficiência do processo produtivo sejam alcançadas.

Plano Médico

Oferece as modalidades básico e especial (pós-pagos), com acomodações em apartamento.
A coparticipação do empregado é de 20% para consultas e de 10% para exames.

Check-up Executivo

Realizado pelo Hospital Santa Cruz, com periodicidade
de 12 ou 24 meses, com os custos pagos pela empresa.

Plano Odontológico

São oferecidos 4 planos diferentes, beneficiando 10.716 pessoas,
entre empregados e dependentes. Os custos dos planos
para o colaborador variam de R$ 1,41 a R$ 18,19.

Seguro de Vida

Coberturas em caso de morte acidental, morte natural e invalidez
permanente (por doença ou acidente).

Previdência Privada

Implantada no ano de 2005, é oferecida por entidade fechada e própria, denominada Renoprev.
Os recursos acumulados pelo plano dão origem a 2 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 no tempo de casa do colaborador, podendo
igualar-se a 100% do valor da contribuição do participante).

Transporte

O transporte coletivo de colaboradores é realizado por uma empresa terceirizada. Os veículos
devem ter idade máxima de 10 anos. O sistema conta com aproximadamente 2.900 usuários.
A contribuição do empregado é de 5% do salário, limitado a R$ 100,00 por mês.
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Alimentação

No restaurante, são oferecidas diariamente 5 opções para o colaborador, que também
pode escolher entre 5 tipos de refrigerantes e 4 tipos de sucos. São servidas
mensalmente 133.083 refeições. O empregado paga somente R$ 1,02 por refeição.

Kit Bebê

Os colaboradores que tiveram filhos recentemente
são presenteados com um kit para o recém-nascido.

Carro da Noiva

Um veículo da frota com motorista e sem nenhum custo é oferecido
para levar a noiva do colaborador à igreja no dia do casamento.

Auxílio Creche

Os colaboradores podem usufruir do benefício até os 12 meses
do dependente.

Complementação do Auxílio Doença

A Renault complementa o benefício dos colaboradores afastados por auxílio doença
ou acidente, até o limite máximo dos benefícios da Previdência Social, durante os primeiros
120 dias de afastamento.

Convênio Farmácia

Direito a desconto em 100% dos medicamentos.

Venda de Veículos para Colaboradores

Os colaboradores Renault e seus parentes em primeiro grau podem adquirir veículos
da marca com descontos que variam de 6% a 20%.

Associação de Colaboradores

Os colaboradores podem desfrutar da Associação dos Funcionários, que conta com ginásio
de esportes, quadras de tênis, campo de futebol, quadra de areia, quiosques para churrasco
e salão de festas. A contribuição mensal é de R$ 11,50 por empregado.

Programa Empresa Cidadã

É oferecida licença gestante de 180 dias para a colaboradora.

Serviço Social

Os colaboradores têm à sua disposição o serviço de uma assistente
social, que cumpre jornada diária de 6 horas.

Cesta de Natal

Concedida a todos os colaboradores no final do ano.

Brinquedos no natal

Oferecidos para os filhos dos colaboradores. As crianças
recebem os presentes com até 12 anos de idade.

Carro de Função

Veículos são oferecidos a executivos de determinadas funções. Os automóveis
são entregues com cobertura de seguro, de impostos, de manutenção e com direito
a 150 litros de combustível por mês.

Carro de Serviço

Para serviços específicos, a Renault disponibiliza veículos para seus colaboradores
executarem o trabalho.
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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
e as novidades da empresa.
Boletim informativo

Boletins informativos impressos com 8 páginas, escritos em linguagem simples, com mensagens
curtas e diretas, direcionados para que os colaboradores de qualquer área da empresa estejam
a par de informações estratégicas da empresa e do mercado.

Gente Renault Express

Publicado a cada 15 dias, com 4 páginas, traz a história da empresa, novidades e novos programas.

Gente Renault em Família

Com 12 páginas, é direcionada aos familiares dos profissionais que trabalham na Renault. A intenção

é de que eles possam estar a par do que acontece na empresa. Na publicação, são realizados concursos
e ações de integração.

Visita Familiares

São realizadas visitas de familiares dos colaboradores às unidades da Renault, para que eles possam
estar ainda mais integrados à empresa.

ilhas de Comunicação

Nas paredes das fábricas ou unidades são afixadas informações da empresa e dicas sobre saúde
para que os colaboradores possam ler.

Fala Renault

Canal de comunicação da empresa com seu público consumidor (www.falarenault.com.br).

Instituto Renault News

Os colaboradores ficam a par de todos os avanços e ações do Instituto Renault por meio
de um informativo bimestral.

Cafezinhos

Encontros informais, marcados pela descontração e inexistência de tema predefinido, promovidos

pelos diretores com grupos de até 10 colaboradores de diferentes áreas, que podem falar livremente
sobre qualquer assunto, dando sugestões ou opiniões. Assim a Renault promove a comunicação
de seus profissionais com a empresa.

Associação Colibri

Reúne funcionários da Renault, Nissan e da RCI e tem como missão proporcionar momentos de lazer
e descontração, promovendo a integração cultural, social e esportiva de seus associados e familiares.

A entidade conta com campo de futebol, ginásio com quadra poliesportiva, quadras de tênis, quadra
de areia, quiosques e um restaurante. Em 2011, participaram dos eventos cerca de 1.200 pessoas.
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Filhos de Colaboradores da Renault

Filhos de Colaboradores da Renault
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SUmárIo
GrI - Global rePort InItIatIVe
Para realizar este relatório, a Renault adotou as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative (GRI) em sua versão mais
atualizada, a G3. Os itens e os indicadores aos quais as próximas páginas fazem referência estão relacionados às ações sociais,
ambientais e econômicas da empresa. O GRI foi criado para padronizar as informações das empresas em todo o mundo e poder
contribuir para que possam ser comparáveis.

indicador

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1 Declaração do diretor presidente sobre a relevância da sustentabilidade
para a organização e sua estratégia
1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização

Página

6, 7, 12-15
6-23

1

2.2 Principais mercados, produtos e serviços

8-11

2.3 Estrutura operacional (divisões unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures)

8-11

2.4 Localização da sede

8-10

2.5 Número de países em que opera

8

2.6 Tipo e natureza jurídica

8

2.7 Mercados atendidos

8-10

2.8 Porte da organização

8-10

2.9 Principais mudanças (porte, estrutura ou participação acionária)
2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

10
17

PARÂMETROS DO RELATÓRIO
Perfil do relatório

3.1 Período coberto pelo relatório
3.2 Data do relatório anterior

1
Novembro 2011

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (será anual, sendo que o próximo será organizado
a partir de março de 2013)
3.4 Dados para contato

3

Escopo e limite do relatório
3.5 Processo para definição do conteúdo

3

3.9 Técnicas de medição de dados

3

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório

78-85

Verificação
3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório.
Se a verificação não for incluída no relatório de sustentabilidade, é preciso explicar
o escopo e a base de qualquer verificação externa fornecida, bem como a relação
entre a organização relatora e o(s) auditor(es).

3

indicador

GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO

4.1 Estrutura de governança

4.2 Presidência do Conselho de Administração

Página

11, 26-28
28

4.3 Membros independentes ou não executivos no Conselho de Administração
(todos os membros da empresa integram o quadro da empresa)
4.5 Relação entre remuneração e desempenho da organização (a remuneração
na Renault é composta pala Remuneração Fixa – Salário-Base – que tem
como referência as melhores pagadoras do mercado, e pelas Remunerações
Variáveis – bônus de executivos, PPR e Variável Comercial –, que são definidas
estrategicamente para cada grupo de empregados. Ainda é contemplado um
vasto pacote de benefícios. Existem programas formais de mérito com regras e
definições claras e transparentes a todos os colaboradores)
4.6 Processos para evitar conflitos de interesse

22

4.7 Processos para qualificações dos membros do Conselho de Administração
(a definição dos Conselheiros foi feita com base na representatividade das
diversas áreas da empresa e do comitê de direção)
4.8 Missão, Visão, Princípios e Código de Conduta

18-23

4.9 Procedimentos para supervisionar o desempenho econômico, social e ambiental

18-28

Compromissos com iniciativas externas
4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas externas

18-25

4.13 Participação em associações

18-25

Engajamento dos stakeholders
4.14 Relação dos grupos engajados pela empresa

19-27

4.15 Base para identificação e seleção

24-27

4.16 Abordagem para o engajamento (a empresa se engaja com seus stakeholders por
meio de newsletter, comitês, eventos, e-mail, site e site de projetos. A empresa
faz reuniões pontuais com agenda específica para cada público. Busca também
constantemente mantê-los informados sobre as ações do Instituto e suas estratégias.
Ainda não há avaliações sobre o relacionamento da empresa com seus públicos
de interesse, mas a Renault já está trabalhando na construção dessa avaliação)
4.17 Principais temas e preocupações

12-23

INDICADORES DE DESEMPENHO
Desempenho econômico

EC1 Valor econômico gerado e distribuído
EC2 Riscos e oportunidades relacionados a mudanças climáticas

8-10
7, 19, 59-69

SUmárIo
GrI - Global rePort InItIatIVe
indicador
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EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão

74

Presença de mercado
EC6 Políticas e gastos com fornecedores locais

70

DESEMPENHO AMBIENTAL
materiais

EN2 Materiais provenientes de reciclagem

64, 65

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

Gás (GNL)

2008

2009

2010

82.793

77.980

86.838

2011
106.869

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

Energia Elétrica

2008

2009

2010

2011

96.879

93.490

96.872

124.350

EN5 Energia economizada

65 e 68

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia

9, 21, 23, 61-69

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta

7, 21, 23, 59-69

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

Água

2008

2009

2010

2011

360.902

355.209

410.060

432.985

EN9 Fontes hídricas afetadas

61, 64, 66

EN10 Percentual de água reciclada e reutilizada (aproximadamente 1% do total)
Biodiversidade
EN11 Localização e tamanho de área possuída

59-61

EN12 Impactos na biodiversidade

59-69

EN13 Habitats protegidos ou restaurados

59-61

EN14 Gestão de impactos na biodiversidade

59-69

indicador
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Emissões, efluente e resíduos
EN16 Total de emissões de gases de efeito estufa

62, 64

EN18 Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa

21, 59-69

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio

62 e 67

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

Ano

2008

2009

2010

2011

NOx

20,11

18,94

21,06

27,4

S02

0,15

0,14

0,15

0,20

VOC

598,28

630,99

804,60

1.059,6

2008

2009

2010

2011

Geração
de Resíduos

31.000

31.000

45.000

61.709

Aterro Comum

2,83%

2,83%

2,00%

1,31%

Reciclagem

91,50%

92,53%

94,63%

93,72%

EN21 Descarte total de água (sim)
EN22 Peso, tipo e destinação de resíduos

Ano

EN23 Derramamentos significativos (não)
EN24 Resíduos transportados

64-66

EN25 Identificação e status de proteção de fontes hídricas

59-69

Produtos e serviços
EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos e serviços
EN27 Produtos e embalagens recuperados

21, 59-69
64-65

Conformidade
EN28 Valor monetário de multas significativas (não houve)
Transporte
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

59-69

SUmárIo
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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

Região
São Paulo

Jundiaí

SJP

154

102

5.919

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

9
20
101
150
148
103
56
29
616

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

79
47
699
1.619
1.389
1.035
503
188

Feminino total

Masculino

TOTAL

Masculino total

5.559

total geral

6.175

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

Categoria
MOS

MOD

1.697

3.810
sendo 1.077 CDD’s

indicador
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Saúde e segurança no trabalho
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 (número de
reuniões no ano: 12 reuniões mensais da CIPA previstas e 12 realizadas. Percentual
de empregados na CIPA: 42 representantes / 6.022 funcionários = 0,70%)
LA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
relacionados ao trabalho, por região (houve 6 doenças ocupacionais no ano
de 2011 sem afastamento do trabalho. Sobre absenteísmo temos dados de
atestados médicos gerais, mas não relacionados ao trabalho, em dezembro
de 2011 ficou em 1,52% e fechou o ano em 1,51%)
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

69-74

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos
(no acordo coletivo consta cláusula. 100% atendido)
treinamento e educação
LA10 Média de horas por treinamento por ano, por funcionário, discriminadas
por categoria funcional

tAxA DE ACESSO

91%

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

138.549
13.508
152.057
24:30

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam
a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira
LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho
e de desenvolvimento de carreira (100% dos colaboradores)
Diversidade e igualdade de oportunidades
LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional

Fem.

Masc.

GES

109%

100%

MOD

98%

100%

MOS

95%

100%

GES - gestores
MOD - mensalistas
MOS - horistas

72-79
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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 (Auditoria de Desenvolvimento Sustentável” nos
fornecedores é aplicada in loco por todas as áreas de Qualidades de Compras no
mundo e ela serve para verificarmos o comprometimento dos nossos fornecedores
com os requisitos de Desenvolvimento Sustentável. O questionário aborda
aspectos sociais e ambientais, ou seja, erradicação do trabalho infantil e trabalho
forçado, respeito às condições de trabalho e de segurança e respeito ao meio
ambiente. Hoje todas as grandes montadoras solicitam aos seus fornecedores que
se comprometam com os requisitos de Desenvolvimento Sustentável, porém nós
somos a única montadora a fazer uma auditoria in loco para nos certificarmos de
tal comprometimento. Hoje, 88% dos nossos fornecedores POE [fornecedores de
peças e componentes para montagem dos veículos] já passaram por essa auditoria.
Nossa meta para 2012 é 100%)
Trabalho Infantil
HR6 Operações identificadas como de risco significativos de ocorrência de trabalho
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil

18-20

Indicadores de desempenho referentes à Sociedade
Forma de gestão
Corrupção

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

20-22

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

20-22

indicador
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Indicadores de desempenho referentes à Responsabilidade
sobre o Produtos

Forma de gestão

Saúde e segurança do cliente
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
Rotulagem de produtos e serviços
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas
que medem essa 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 anima
as equipes regionais a traçar planos de ação para cada concessionária e seus
pontos a melhorar e interferem na remuneração da rede de concessionários)
Comunicação de marketing
PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados
a comunicação de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio
(a empresa adere às leis vigentes no país)

17-20, 59-69

“Você deve ser a mudança que gostaria de ver no mundo.”
Mahatma Gandhi

Relatório de Sustentabilidade

RENAULT

Olivier Murguet – Presidente da Renault do Brasil

86
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Essa é a nossa crença. Essa é a nossa direção.
www.renault.com.br/institutorenault

Fábrica de Veículos Utilitários
Renault/Nissan

Fábrica de Veículos
de Passeio

Fábrica de Motores

Complexo Ayrton Senna, 3 fábricas em São José dos Pinhais – PR.
2,5 milhões de m2 e 60% de área preservada.

