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APRESENTAÇÃO
Quinto relatório anual de sustentabilidade publicado pela Renault do
Brasil, este documento presta contas de nossa trajetória na gestão
dos impactos econômicos, sociais e ambientais do nosso negócio
no território brasileiro. Elaborado com base nas diretrizes da Global
Reporting Iniciative (GRI), adota pela primeira vez sua versão G4, opção
Essencial. Todos os indicadores estão sinalizados junto ao texto do
relato e/ou apresentação dos dados, e são também compilados no
Sumário de Conteúdo GRI, no fim deste documento.
Este relatório reflete os principais avanços que conquistamos e desafios
que enfrentamos entre 10 de janeiro e 31 de dezembro de 2015, e não
traz qualquer modificação relevante quanto à estrutura da empresa e ao
relato de dados em relação ao relatório anterior, referente ao exercício
de 2014 e publicado em setembro de 2015. O escopo e as métricas
dos indicadores estão, sempre que possível, alinhadas à metodologia
GRI. Eventuais variações em dados e métricas são informados ao longo
do relato. G4-13; G4-30; G4-28; G4-29; G4-32; G4-22.

•
•
•
•

Levantamento, pela empresa, dos principais impactos socioambientais de suas operações
Entrevistas com diretores de áreas estratégicas da RdB;
Análise das orientações estratégicas do negócio;
Análise de estudos setoriais, acadêmicos e de organizações da sociedade civil sobre os
impactos socioambientais do setor automobilístico;
• Entrevistas com especialistas e formadores e opinião, sobre os impactos sociais e
ambientais do setor e os riscos e oportunidades para sua cadeia de valor;
• Análise de matérias publicadas na imprensa regional e nacional sobre a RdB e seus
desafios e conquistas socioambientais. G4-18; G4-24; G4-26
A intenção, com a seleção dos stakeholders engajados nesse processo, foi obter um painel
que permitisse o cruzamento entre os principais desafios e oportunidades, em termos de
sustentabilidade, da Renault do Brasil e do setor automotivo brasileiro como um todo. G4-25
Como resultado desse processo, os seguintes temas foram definidos como materiais para a
Renault do Brasil: >>
G4-27 parcial.

O conteúdo deste documento é norteado pelo processo de
materialidade iniciado no ano anterior, e ampliado em 2015 por
meio de uma análise de sustentabilidade de empresas do setor
automobilístico brasileiro. Esse estudo complementou a definição dos
temas mais relevantes para a Renault do Brasil, baseada também em:
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TEMAS MATERIAIS

RELAÇÃO COM
O MEIO AMBIENTE

1.
2.
3.
4.

Impacto do produto, poluição e emissões de CO2
Produção sustentável e processos com menores impactos
Eficiência no uso dos recursos naturais e consumo de matérias-primas
Reciclabilidade dos produtos

A PUBLICAÇÃO NÃO PASSOU POR
PROCESSO DE VERIFICAÇÃO EXTERNA
INDEPENDENTE. PARA EVENTUAIS

RELAÇÃO COM
O NEGÓCIO

5. Lucro, viabilidade econômica e exigências regulatórias para o setor
6. Mobilidade urbana e novos modais
7. Pesquisa e inovação de produtos

ESCLARECIMENTOS E SUGESTÕES
SOBRE O CONTEÚDO DESTA
PUBLICAÇÃO, ENTRE EM CONTATO
PELO E-MAIL
INSTITUTO.RENAULT@RENAULT.COM

RELAÇÃO COM
AS PESSOAS

8. Saúde e segurança do trabalhador
9. Segurança dos produtos
10. Relacionamento com a comunidade do entorno, incentivos e
patrocínios a projetos sociais, culturais e esportivos
11. Impactos socioambientais da cadeia de fornecimento, incluindo
concessionárias G4-19

G4-31; G4-33.
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EXPERIENCE
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A Renault do Brasil produz mais do que carros. Nosso
compromisso com os clientes é conceber e produzir, com
paixão, automóveis de qualidade, com um design atraente e
que tornem mais fácil a vida quotidiana dos seus condutores.
Como uma empresa dinâmica e voltada para o futuro, a
Renault aborda a sustentabilidade de forma transversal; como
um valor que permeia cada nova ação, cada novo projeto.
Entendemos que, na transição para uma economia de baixo
carbono, todos temos um papel a desempenhar e todas as
contribuições são significativas. No aspecto ambiental, nosso
compromisso se traduz, por exemplo, por meio da forma
como trabalhamos para reduzir os impactos de nosso sistema
produtivo e dos veículos que fabricamos. Entre os ganhos
obtidos nesse sentido estão, entre outros, a destinação de
98,77% do total de resíduos gerados por nossas fábricas
à reciclagem ou ao coprocessamento, e o desenvolvimento
de motores capazes de trazer uma redução de consumo da
ordem de 15%, em relação aos propulsores anteriormente
utilizados.

MENSAGEM DO

presidente
FABRICE CAMBOLIVE,
PRESIDENTE DA
RENAULT DO BRASIL E
DO INSTITUTO RENAULT

No aspecto social, reafirmamos a importância da
sustentabilidade para a RdB por meio do relacionamento
de parceria e apoio mútuo que procuramos desenvolver
com nossos colaboradores, clientes, fornecedores e
demais stakeholders. Conquistas como figurar, pelo 5º
ano consecutivo, entre as melhores empresas para se
trabalhar; sermos apontados como a montadora com melhor
atendimento ao cliente no Brasil; e também agraciados
com a medalha de ouro no Prêmio WEPs Brasil — Empresa
Empoderando Mulheres, em função de nossos esforços pela
igualdade de gêneros, evidenciam nossas prioridades nesse
aspecto.

No âmbito econômico, nossa gestão da sustentabilidade
espelha nossa busca por garantir rentabilidade ao negócio
hoje sem comprometer as necessidades do amanhã, esforço
refletido ainda em diversos programas voltados a aumentar
a competitividade de nossa empresa. Em 2015, a adesão
recorde de nossos colaboradores a iniciativas como a Copa
Redução de Custos, por exemplo, mostra o quanto o conceito
da sustentabilidade faz parte do dia a dia dos homens e
mulheres que fazem a Renault do Brasil, tornando-se um dos
pilares a partir dos quais, mais uma vez, vencemos inúmeros
desafios e fizemos também desse um ano de grandes
conquistas.
O trabalho de cada colaborador da Renault para traduzir os
valores da empresa na prática mostrou, mais uma vez, a
conexão estreita entre a marca e o consumidor. Mesmo em
um ano desafiador para toda a cadeia de valor da indústria
automotiva nacional, com a redução de volumes de produção
e comercialização de veículos no País, a Renault ampliou
sua participação de mercado mostrando, novamente, que
acompanha e se antecipa às necessidades e desejos de um
número cada vez maior de brasileiros.
Com o avanço contínuo em participação de mercado no
Brasil, desde 2010, e com o aumento das exportações para
o mercado latino-americano, a Renault delineia o caminho
de crescimento que deseja percorrer. Para pavimentar esse
trajeto, além do comprometimento e do entusiasmo de cada
um de nossos colaboradores, nosso maior capital, contamos
também com a ampliação da gama de produtos Renault.
Até o fim de 2019, nossas fábricas devem receber
investimentos da ordem de R$ 500 milhões. Esse montante
está sendo aplicado, entre outros fins, para a produção
de novos veículos e motores que continuem conquistando
consumidores no Brasil e na região. G4-1, G4-2
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1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
Inaugurada em 1998, a Renault do Brasil S/A é hoje
uma das maiores montadoras de automóveis do
País, com produção de cerca de 200 mil veículos
por ano entre 2010 e 2015 e uma rede de vendas e
serviços formada por mais de 300 concessionárias.
Instalado em uma área com 2,5 milhões de m2 de
área no município de São José dos Pinhais, região
metropolitana de Curitiba, o Complexo Ayrton Senna
(CAS) sedia as operações da Renault desde que a
empresa inaugurou sua primeira unidade fabril no
Brasil. Nesse terreno, que tem 60% de sua área
coberta por mata nativa preservada, as três fábricas
da marca produzem veículos de passeio, veículos
utilitários e motores. G4-3; G4-5; G4-7.
Hoje, das fábricas do CAS saem os modelos
Sandero, Sandero Stepway, Duster, Duster Oroch
e Logan, que abastecem o mercado nacional e
são exportados para países como Argentina, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México,
Paraguai, Peru e República Dominicana; oito versões
do furgão Renault Master e o Nissan Frontier;
duas linhas de motores que equipam os veículos
fabricados localmente e também são exportados
para a Argentina e a Colômbia; e cabeçotes e peças
usinadas, vendidas para a França. G4-4; G4-6; G4-8.
Além dos complexos fabris, também integram a
empresa duas estruturas regionais, dedicadas a

garantir o desenvolvimento de produtos alinhados
às necessidades do consumidor latino-americano.
A Renault Tecnologia Américas (RTA), que concentra
no CAS o trabalho de mais de 600 engenheiros; e,
na cidade de São Paulo, o Renault Design América
Latina (RDAL), primeiro estúdio de design da marca
no continente americano. As operações da RdB
geram hoje mais de 5 mil empregos diretos e 25 mil
indiretos, só no Paraná. G4-6; G4-10.
Considerando o número de unidades
comercializadas, o Brasil é o segundo maior
mercado para o Grupo Renault, presente em 125
países nos cinco continentes. Em 2015, a RdB
registrou uma receita líquida de R$ 8,9 bilhões.
Embora o mercado automobilístico nacional tenha
sofrido retração — com um decréscimo de 19,5%
em relação ao exercício anterior, segundo dados
do Anuário da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores) — a Renault
alcançou uma participação de mercado de 7,3%, a
mais expressiva da marca, desde que iniciou suas
operações no País, com 181.503 emplacamentos. O
crescimento foi devido principalmente à renovação
da linha de produtos e à entrada no segmento das
picapes médias, com o lançamento do Duster Oroch
— até o momento, um dos modelos mais premiados
da marca no Brasil. G4-9.
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
Externamente, para reafirmar seu compromisso
com a sociedade, a Renault do Brasil investe em
iniciativas que visam promover o desenvolvimento,
a sustentabilidade, os direitos humanos, a conduta
ética e transparente e as melhores práticas de
governança corporativa. Entre elas, estão os Princípios
de Empoderamento das Mulheres (WEPs, da sigla
em inglês para Women’s Empowerment Principles),
iniciativa lançada pela ONU Mulheres e o Pacto Global
com o objetivo de ajudar as empresas a criarem ou
adaptarem as políticas e práticas existentes para
concretizar o empoderamento das mulheres.
A Renault do Brasil integra ainda a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea);
a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
(AEA); e a Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB).
Corporativamente, a Renault foi uma das apoiadoras
oficiais das últimas duas edições da Conferência das
Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP 20 e
COP 21. G4-15; G4-16.
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
NOSSA PRESENÇA NO BRASIL

VEÍCULOS
DE PASSEIO
17 ANOS DE PRODUÇÃO
2,12 MILHÕES DE
CARROS PRODUZIDOS
MODELOS:
Logan
Sandero
Sandero Stepway
Duster
Duster Oroch
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
NOSSA PRESENÇA NO BRASIL

VEÍCULOS
UTILITÁRIOS
14 ANOS DE PRODUÇÃO
355 MIL CARROS
PRODUZIDOS
MODELOS:
Master
Kangoo
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
NOSSA PRESENÇA NO BRASIL

MOTORES
16 ANOS DE PRODUÇÃO
MODELOS:
Motores 1.0, 1.2 e 1.6 de 8V e 16V,
à gasolina e bicombustível
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QUEM SOMOS
1.1 A RENAULT DO BRASIL, PERFIL E ATUAÇÃO
NOSSA PRESENÇA NO BRASIL

REDE COMERCIAL
299 CONCESSIONÁRIOS
85,9% DE COBERTURA DO
TERRITÓRIO NACIONAL

REDE DE SERVIÇOS
63 RENAULT PRO+
18 RENAULT MINUTO
38 BOX NA HORA RENAULT
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO G4-56

Em 2015, a definição do novo plano estratégico
da Renault, “Passion for Life”, trouxe novos
elementos ao referencial estratégico da marca.
A “Promessa de Marca”, aquilo que a empresa
oferece a seus clientes, e a “Personalidade de
Marca”, que estabelece como a Renault quer
ser vista, passaram a complementar a Missão,
a Visão e os Valores da empresa, somandose também à “Visão de Futuro” e “Crença”,
definidos em 2011.
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO. G4-56.

PROMESSA
DE MARCA
Inovação para
uma vida melhor

PERSONALIDADE
DE MARCA
Vibrante
Visionária
Conectada
às pessoas
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO. G4-56.

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

VISÃO
RENAULT: Uma empresa
inovadora, confiável e voltada
para as pessoas, oferecendo
mobilidade de qualidade
para todos.
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO. G4-56.

VALORES
Desafiadora
Próxima
Confiável

VISÃO DE FUTURO
Uma Renault sustentável, preparada
para os desafios ambientais e
energéticos do Século XXI.
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO. G4-56.

CRENÇA
Não é mais papel das pessoas
de adequar ao automóvel; é
papel do automóvel se adequar
às pessoas e ao planeta.

18

QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO
Internamente, integram esse referencial também o Renault Way

GOVERNANÇA

e o Renault Management Way, códigos de conduta que norteiam

As estratégias do Grupo Renault são definidas

o trabalho de colaboradores e gestores da companhia, e a Carta

corporativamente, e adaptadas à operação local pelos

de Ética da Renault, documento corporativo que estabelece as

membros do CODIR (Comitê de Direção). Desde 2012, o

bases de relacionamento dos colaboradores da empresa com os

modelo de Governança da empresa conta também com o

diversos públicos interessados. G4-56.

CMRA (Comitê Management Região América), que desdobra
as estratégias corporativas para toda a região na qual o Brasil

TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO

se insere.

Em 2015, a RdB atualizou seu Código de Ética. O documento
pauta o relacionamento dos colaboradores da RdB entre

Ao Conselho de Administração (C.A.) da Renault do Brasil

si e com os diversos públicos com os quais a empresa se

cabe a missão de acompanhar o cumprimento dessas

relaciona, incluindo clientes, fornecedores, investidores, órgãos

estratégias e revê-las, quando necessário. Presidido pelo

governamentais e reguladores.

CEO do Grupo Renault, o mais alto órgão de governança
da Renault do Brasil é composto também pelo presidente

Para receber e investigar denúncias sobre eventuais

da Renault Américas, como vice-presidente do C.A., e pelo

irregularidades/violações ao Código de Ética da Renault do

presidente da Renault do Brasil, como conselheiro.

Brasil, a empresa criou também o Canal de Ouvidoria (0800891-4636), um número de discagem gratuita que pode ser

As reuniões do Conselho de Administração ocorrem

utilizado de forma anônima por colaboradores, estagiários,

anualmente, até o momento da Assembleia Geral Ordinária

terceiros e fornecedores. O serviço também pode ser acessado

ou, de maneira extraordinária, quando haja necessidade

por meio de um site (www.resguarda.com) e um endereço

de mudanças significativas nas diretrizes operacionais da

de e-mail (reportesbr@resguarda.com).

empresa. A tomada de decisões com potenciais impactos

G4-56; G4-57; DMA SO-11.

econômicos, ambientais e/ou sociais faz parte das atribuições
desse Conselho. G4-34; G4-35; G4-39.
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QUEM SOMOS
1.2 NOSSO REFERENCIAL ESTRATÉGICO
RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO
O setor automotivo é responsável por investimentos privados de grande monta
no Brasil, o que reforça a importância de políticas públicas que permitam a
sustentabilidade de nossas operações. A Renault do Brasil mantém contato
direto com os órgãos governamentais – nas esferas federal, estadual e
municipal – visando ao cumprimento das normas legais e regulamentares,
das políticas e das diretrizes estabelecidas para o negócio da empresa no
País. Procura, igualmente, atuar de forma setorial para estimular a formulação
de políticas públicas que permitam à empresa evoluir de forma alinhada às
necessidades e expectativas da sociedade.
Em 2015, os recursos governamentais recebidos pela Renault do Brasil
somaram R$791.941. Esse montante inclui valores oriundos do governo
federal, como incentivos fiscais obtidos por meio do InovarAuto — iniciativa
detalhada no capítulo A Renault e o Futuro, e destinados a custeio parcial
de projetos de Engenharia e Pesquisa & Desenvolvimento; e subvenções
recebidas da Embrapii (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial), empregadas no custeio parcial de projetos de Engenharia.
Inclui, ainda, recursos recebidos do governo estadual, através da Fundação
Araucária, na subvenção parcial de bolsas de estudos de graduação, mestrado
e doutorado para colaboradores. G4-EC4; DMA SO-6
A RdB não realiza doações de espécie alguma a políticos ou partidos,
em conformidade com as diretrizes de seu Código de Ética
e Compliance. G4-SO6.
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2.

A RENAULT
E O FUTURO

2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO
2.2 NOSSO COMPROMISSO COM O PLANETA
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A R E N A U LT E O F U T U R O
2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO
Apesar do cenário macroeconômico ainda desafiador no Brasil,
a Renault encerrou o ano de 2015 com um novo recorde
de participação de mercado: 7,3%, um crescimento de 0,2
ponto percentual em relação a 2014. Ao todo, foram 181.503
veículos emplacados no período.
O exercício marcou ainda a escolha da Fábrica de Motores da
RdB como fornecedora de cabeçotes de um dos modelos de
motor usados pela unidade francesa de Douvrin. Para fazer
frente ao contrato de exportação, um dos maiores que já
celebrou, a fábrica brasileira criou um novo turno de trabalho
e dobrou o volume de produção da peça.
A competitividade da Renault do Brasil foi recompensada
também com a escolha da unidade como fabricante de dois
novos modelos da marca: o compacto Kwid, desenvolvido pela
Renault Technology America e pelo Renault Design America
Latina para o mercado brasileiro, e o Renault Captur, novo
lançamento da marca no segmento de SUVs, um dos que mais
cresce no Brasil.
Os novos projetos, voltados ao consumidor latino-americano,
irão ampliar o portfólio da empresa e possibilitar novos
ganhos de participação de mercado. Iniciados em 2015, os
investimentos para a futura produção dos veículos incluíram
a readequação da superfície fabril, instalação de maquinário
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A R E N A U LT E O F U T U R O
2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO
e realização de melhorias em armazéns e áreas de logística.
Até o fim de 2019, a Administração da Companhia prevê
investimentos na ordem de R$ 500 milhões em máquinas e
equipamentos, expansão e modernização estrutural para o
lançamento de novos veículos e motores.
As diversas ações desenvolvidas pela RdB na melhoria contínua
de seus processos produtivos ao longo do ano incluíram ainda
o desdobramento do APW (Alliance Production Way) para todas
as fábricas da marca. O novo sistema de produção utilizado
pela Renault globalmente reúne as melhores práticas da
Renault e da Nissan no âmbito da Aliança, parceria firmada
entre as duas marcas. Além da adoção de novos indicadores
de desempenho e qualidade, a mudança trouxe ainda mais
rentabilidade e competitividade à operação e novos ganhos
em ergonomia nos postos de trabalho.
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A R E N A U LT E O F U T U R O
2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

METAS
COMPARTILHADAS
O alto grau de mobilização do público interno em
relação às estratégias da empresa é uma das
características da Renault do Brasil. Ano após ano,
os colaboradores reafirmam seu engajamento
a ações voltadas a aumentar a competitividade
e a qualidade, reduzir custos e agregar mais
sustentabilidade ao processo produtivo.
A cada novo ciclo, aumenta a adesão do
público interno a iniciativas como:
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A R E N A U LT E O F U T U R O
2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

METAS
COMPARTILHADAS
1. COPA REDUÇÃO DE CUSTOS
Por meio do programa, de março a setembro, os colaboradores formam equipes que desenvolvem
e propõem projetos voltados à redução de custos em suas áreas. Em 2015, 461 equipes e mais
de 1,8 mil colaboradores da Fabricação e da área Suporte — como Comunicação, TI, Compras e
demais setores não ligados diretamente à produção — inscreveram seus projetos. Os números
correspondem a um índice de participação 23% superior ao de 2014, e estabelecem novo recorde
interno de adesão à iniciativa.
A empresa fornece treinamento para que os projetos sejam desenvolvidos e premia os melhores em
uma grande festa. Em novembro, mais de duas mil pessoas participaram do evento de premiação
da 3ª Copa Redução de Custos, quando a empresa sorteou um Novo Sandero 0km entre os
colaboradores das 278 equipes que implementaram seus projetos até o final do período.
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METAS
COMPARTILHADAS
2. OLIMPÍADA
DA QUALIDADE
Uma elevação de 30% nos índices de qualidade das fábricas foi um dos ganhos trazidos pela edição
2015 da Olimpíada da Qualidade. A competição interna, promovida ao longo de cinco meses, envolveu
84 UETs (unidades elementares de trabalho) e premiou mais de 500 colaboradores pelos resultados
alcançados.

3. ATELIÊ RESÍDUOS
Por meio do Ateliê Resíduos, os colaboradores propõem e recebem apoio da empresa para
desenvolver projetos voltados aos “3 Rs da Sustentabilidade”. O princípio busca, antes de tudo,
reduzir a geração de resíduos. Quando isso não é possível, reutilizar e, como opção final, reciclar.
Em 2015, por meio dos 53 projetos implementados a partir da iniciativa — incluindo os citados no
capítulo Nosso Compromisso com o Planeta — 100 toneladas de material descartado deixaram de
ser tratadas como resíduo.

26

A R E N A U LT E O F U T U R O
2.1 A VIABILIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

METAS
COMPARTILHADAS
IMPRESSÃO 3D GERA PEÇAS 100%
ADEQUADAS À NECESSIDADE DAS FÁBRICAS
Entre as ideias implementadas como resultado do Workshop
Redução de Custos de 2015 está o uso de uma impressora 3D
para a produção de bicos de aplicação de cola. As peças, que
passaram a ser produzidas na própria fábrica, são acopladas aos
“braços” dos robôs que fazem a colagem dos vidros e de outras
peças nos carros. Além de redução de custos, a internalização
da produção dos bicos de aplicação de cola trouxe também a
possibilidade de uma maior adequação das peças às necessidades
das linhas de produção da RdB.
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VEÍCULO ELÉTRICO
ZERO EMISSÃO:
SOLUÇÃO PARA O
PRESENTE
No início do Século XXI, a Renault ampliou seu referencial estratégico, definindo sua Crença.
A declaração de que “não é mais papel das pessoas de adequar ao automóvel; é papel do automóvel
se adequar às pessoas e ao planeta”, reflete a forma como a empresa encara a importância da
adoção de fontes limpas de energia e a maneira como o setor automotivo pode colaborar para reduzir
os efeitos das mudanças climáticas. Os investimentos realizados no desenvolvimento dessa tecnologia
são uma das formas por meio das quais a Renault aborda o princípio da precaução. Frente ao fato
de que a frota mundial de veículos é hoje responsável por cerca de 17% das emissões de gases do
efeito estufa, a Renault vê o carro elétrico não apenas como uma resposta ao futuro, mas como uma
necessidade do presente. Para a marca, os veículos elétricos são a única solução capaz de fazer
frente aos desafios representados pela redução da disponibilidade de combustíveis de origem fóssil,
pelo aumento da necessidade global de mobilidade, pelas mudanças climáticas e pela necessidade de
preservar a qualidade do ar nas cidades.
No Brasil, onde barreiras regulatórias ainda dificultam a comercialização em escala desse tipo de
produto, a RdB vem trabalhando para esclarecer os ganhos que o carro elétrico representariam para a
frota nacional. Além de propor o tema ao Governo Federal por meio da Anfavea, a Renault do Brasil
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VEÍCULO ELÉTRICO
ZERO EMISSÃO:
SOLUÇÃO PARA O
PRESENTE
é a empresa com maior número de parcerias estratégicas estabelecidas com instituições públicas
e privadas para a utilização de veículos 100% elétricos no País (detalhes no capítulo “O Instituto
Renault”).
O Projeto Ecoelétrico, uma dessas iniciativas, completou um ano em 2015, como resultado de
uma parceria entre a RdB e a Prefeitura Municipal de Curitiba. Ao longo do período, a frota de dez
veículos elétricos Renault — cinco Zoe, três Kangoo e dois Twizy — percorreu 53 mil quilômetros,
gerou uma economia equivalente a 5,3 mil litros de combustível e evitou a emissão de 6,6
toneladas de CO2.
Também em 2015, o Renault Twizy passou a ser enquadrado como “quadriciclo” na legislação
brasileira, por meio de uma Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma permite
que o veículo possa ser homologado e emplacado no Brasil, com permissão para circular em vias
urbanas. Com capacidade para transportar dois passageiros, o motor 100% elétrico que equipa o
veículo gera potência equivalente a 20 cv e tem uma autonomia de 100 km.
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VEÍCULO ELÉTRICO
ZERO EMISSÃO:
SOLUÇÃO PARA O
PRESENTE
Nas instalações da Rdb, um painel solar com 132 m2 gera energia 100% limpa para abastecer
os cinco veículos elétricos mantidos pela empresa. Os carros são expostos em feiras e eventos e
também utilizados na promoção de test drives para jornalistas. Instalações próximas ao painel solar
são alimentadas com a energia excedente.
Líder mundial no segmento de veículos elétricos zero emissão, a Aliança Renault-Nissan investiu
cerca de quatro bilhões de euros no desenvolvimento dessa tecnologia. De 2010, quando os
primeiros carros que se beneficiavam dela foram lançados, a 2015, já vendeu 300 mil veículos
elétricos em todo o mundo.
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VEÍCULO ELÉTRICO
ZERO EMISSÃO:
SOLUÇÃO PARA O
PRESENTE

PARCEIRA OFICIAL DA COP 21
Em 2015, a Aliança Renault-Nissan foi parceira oficial da Conferência das Nações Unidas
para o Clima, a COP 21, realizada em Paris. Além de evidenciar seu suporte à definição
de metas que contribuam efetivamente para frear as emissões de gases do efeito estufa e
gerenciar os impactos da mudança climática, o apoio da companhia ao evento teve também
um aspecto prático. A Aliança disponibilizou uma frota de 200 veículos elétricos zero emissão
para o transporte das delegações participantes, evidenciando seu compromisso em fazer
parte da solução aos desafios ambientais do nosso tempo. O uso dos veículos, durante a
Conferência, evitou a emissão de 18 toneladas métricas de CO2.
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MAIOR
EFICIÊNCIA
Em paralelo ao investimento no uso de novas fontes de energia, a Renault trabalha também para
reduzir as emissões de CO2 de seus motores a combustão. No Brasil, onde o nível de emissões
de poluentes é controlado por lei, a Renault atende os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama). A empresa também participa, voluntariamente, do Programa de Controle de
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), iniciativa mantida pelo Ibama, por meio da
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), órgão ligado à Secretaria do Meio
Ambiente do governo de São Paulo.
Em 2015, a Renault do Brasil desenvolveu dois novos motores capazes de trazer uma redução
de 15% a 20% no consumo de combustível e, em consequência, uma diminuição média de 15%
nas emissões de CO2. O lançamento dos novos produtos, a ser realizado em 2016, está inserido
no âmbito do Programa InovarAuto – programa do governo federal brasileiro voltado a incentivar
a busca por ganhos sistêmicos de eficiência e aumento de produtividade da cadeia de valor da
indústria automotiva, das etapas de fabricação até a rede de serviços tecnológicos e de vendas.
A RdB também participa voluntariamente do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).
Em 2015, cinco modelos comercializados pela Renault do Brasil foram destaque entre os veículos
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com menos emissões de CO2 em suas categorias nessa iniciativa: Novo Sandero 1.0 e 1.6; Novo
Logan 1.0 e 1.6; Fluence; Duster 2.0; e Novo Duster 1.6 e 2.0. Cinco veículos Renault receberam
ainda a classificação “A”, que atesta o menor consumo de combustível dentro de seu segmento:
Clio 1.0; Novo Sandero 1.0 e 1.6; Novo Logan 1.0; Duster 1.6 e 2.0; e Novo Duster 2.0 (câmbio
manual).
Já o selo Conpet de Eficiência Energética Veicular, concedido pelo Programa Nacional da
Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural destacou os modelos Clio,
Novo Sandero 1.0 e Novo Logan 1.0. DMA EN-27.
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EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS NATURAIS
E CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS
Sediada em uma área com 2,5 mil m2, no município de S.
José dos Pinhais (PR), a Renault do Brasil é dona de uma das
maiores reservas ambientais entre as montadoras instaladas
na América Latina. 60% do terreno onde estão instaladas as
três fábricas da marca são cobertos por mata nativa. A opção
por preservar essa área — habitat de mais de 170 espécies
de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis — adotada pela
empresa desde as primeiras etapas do projeto de instalação
de suas unidades produtivas, também reflete a forma como
a RdB aplica o princípio da precaução, investindo na gestão
ambiental e em ações que permitam a conservação
do meio ambiente. G4-14.
Certificado pela norma ISO 14001 desde 2003, o sistema de
Gestão Ambiental da Renault do Brasil inclui iniciativas voltadas
à preservação e controle ambiental, à redução da emissão de
poluentes e à diminuição do consumo de recursos naturais e
da geração de resíduos nas linhas de produção.
No Complexo Ayrton Senna, uma rede com mais de cem
pontos de monitoramento ambiental cobre todas as áreas de
impacto das operações da empresa. Os dados coletados geram
relatórios periódicos com níveis de ruído; qualidade da água
das bacias de contenção de águas pluviais e do lençol freático;
emissões de efluentes e atmosféricas; e geração de resíduos
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sólidos. Embora não lance efluentes — todo e qualquer líquido
residual gerado nas fábricas passa pela estação de tratamento
físico-químico da RdB antes de ser devolvido à Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar) para tratamento biológico —
a Renault também realiza o controle da qualidade da água dos
rios Pequeno e Itaqui, vizinhos às suas fábricas.
Por meio do levantamento e do constante monitoramento de
seus aspectos ambientais, a Renault investe na criação de
programas capazes de mitigar eventuais impactos de seu
processo produtivo sobre o meio ambiente. Nos últimos três
anos, a empresa não recebeu nenhuma sanção administrativa
de natureza ambiental nem possui termos de compromisso de
execução extrajudicial assinados nesse período. G4-EN29.
Em 2015, entre as principais ações implementadas pela
RdB para mitigar os impactos ambientais de seus produtos
e serviços estão melhorias técnicas implementadas no
processo de pintura dos veículos produzidos pela RdB, que
permitiram reduzir a utilização de base, primer e verniz para
pintura automotiva em, respectivamente, 19%, 8% e 14% por
veículo produzido. Igualmente significativas, também, foram as
diversas ações relacionadas à gestão de resíduos. Em 2015,
98,77% dos resíduos gerados pela RdB foram reciclados, e
apenas 1,23%, destinados a aterros sanitários. Até 2017,
a meta da empresa é reciclar 100% dos resíduos que gera.
EN-23; DMA EN-23.
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ÍNDICE DE RECICLAGEM
DA RENAULT DO BRASIL

2013

2014

RESÍDUOS
RECICLADOS

96,5%

ENVIO PARA
ATERRO

3,5%

2015

RESÍDUOS
RECICLADOS

96,6%

ENVIO PARA
ATERRO

1,4%

RESÍDUOS
RECICLADOS

98,77%

ENVIO PARA
ATERRO

1,23%
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ECONOMIA CIRCULAR ALCANÇA PEÇAS E EMBALAGENS
A disposição de produtos e embalagens ao término de sua
vida útil é um desafio ambiental cada vez maior para indústrias
dos mais diversos segmentos. Cerca de 20% das peças de
automóveis Renault substituídas em garantia por meio de
sua rede de serviços em todo o País retornam à fábrica para
análise técnica. Depois de avaliadas, as peças recebem a
destinação correta na RdB. Em 2015, 112.630 peças retiradas
de carros da marca passaram por esse processo. As demais
peças substituídas em garantia são armazenadas pelas
concessionárias durante 90 dias e, posteriormente, enviadas
para descarte mediante autorização do consultor de pós-venda
da concessionária. G4-EN28.
Também em 2015, o lançamento do Ateliê Resíduos, ação
transversal coordenada pela área de Meio Ambiente, marcou
o início de uma série de novos projetos voltados à gestão das
embalagens de peças e materiais que chegam às fábricas da
RdB. As iniciativas implementadas em 2015 possibilitaram a
reutilização, pela própria empresa, de 176 mil embalagens.
Juntos, os pallets, caixas de papelão, embalagens plásticas e
calços reutilizados somam 122 T.

37

A R E N A U LT E O F U T U R O
2.2 NOSSO COMPROMISSO COM O PLANETA

Sacos plásticos que embalam peças recebidas, por exemplo,
passaram a ser utilizados nas lixeiras do CAS, para descarte de
papel. Já os calços plásticos que protegem peças compradas
pela Renault passaram a ser reutilizados como separadores,
mantendo essas peças organizadas nas áreas de estocagem
das fábricas.
No início de 2016, a RdB implantou também um novo projeto
piloto para reuso de madeira e papelão, os dois materiais de
maior volume entre os que compõem as embalagens recebidas
pela empresa. As caixas de papelão passaram, sempre que
possível, a ser reutilizadas pela área de Logística e pelo
Armazém de Peças para Reposição. Já os pallets estão sendo
reaproveitados de duas formas: os que se encontram em boas
condições são vendidos; os danificados são reformados por
empresas especializadas — recebendo, inclusive, o tratamento
fitossanitário que permite sua exportação. Depois de prontos,
são oferecidos no mercado de pallets usados ou utilizados pela
própria RdB, no envio de peças para outras fábricas da marca.
A iniciativa permite à empresa reduzir de 80% a 100% o
volume de recursos investidos na compra de pallets. EN-28.
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Entre os bons resultados alcançados em 2015
por meio de uma série de programas voltado ao
reuso de materiais descartados estão:

Também no início de 2016, o trabalho do Ateliê de Resíduos deu origem à criação de um
catálogo de resíduos com todos os materiais usados pelas fábricas da Renault e passíveis
de reutilização. Os 48 itens que compõem o catálogo serão divulgados entre todas as
áreas da empresa, possibilitando que a reutilização substitua parte das compras de novos
materiais. G4-DMA (Produtos e serviços).
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ISOPOR: 21 toneladas enviadas a fabricantes de peças decorativas e usados na produção de peças como sancas e rodapés.
COPOS PLÁSTICOS: 51 toneladas de copos de água e cafezinho usados foram transformadas em resina usada na fabricação de cadeiras
plásticas.
LODO DE ÓLEO: 1,2 mil tonelada do material, resultante da reciclagem do óleo usado na usinagem de motores, foi enviada para coprocessamento
e empregada como matéria-prima para a fabricação de cimento.
MADEIRA: 6,8 mil toneladas de madeira, em sua maioria originada dos pallets que embalam peças recebidas pela fábrica, foram reaproveitadas.
Os pallets em boas condições foram reformados para reuso. Os danificados, transformados em biomassa.
BORRA DE TINTA: 656 toneladas de resíduos de tinta foram recicladas. O material, que tem 17% de ferro em sua composição, foi destinado a
fundições e siderúrgicas, para ser utilizado como matéria-prima.
PAPEL E PAPELÃO: as 5,1 mil toneladas que ganharam novo destino em 2015 incluem desde embalagens de peças e componentes
a papel sulfite usado e toalhas de papel descartadas. O material foi destinado a empresas que fabricam copos e bandejas para
acondicionamento de ovos e frutas.
BATERIAS: 80 toneladas de baterias, entre peças usadas e descartadas por questões de qualidade retornaram ao fabricante do produto, que
desmonta as peças e recicla seus componentes na produção de novas baterias.
“BITUCAS” DE CIGARRO: 180 kg do resíduo, recolhido de ‘bituqueiras’ dispostas em todo o Complexo foram destinadas a empresas
especializadas em hidrossemeadura para revegetação de taludes.
ÓLEO LUBRIFICANTE USADO: 30,5 toneladas, entre o volume usado na manutenção de equipamentos industriais e sobras acumuladas nos
tambores em que o produto é comercializado foram destinadas ao rerrefino. Conduzido por empresa especializada, o processo gerou matéria-prima
para produção de graxa e outros derivados. G4-DMA (Efluentes e resíduos).
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RESÍDUOS NÃO PRERIGOSOS
(EM TONELADAS)

2013

2014

Reutilização

0,00

0,00

118,00

0

Reciclagem

53.432,00

49.572,00

43.667,56

- 11,91%

443,00

565,00

560,76

- 0,75%

53.845,39

50.137,00

44.346,32

-11,55%

Aterro sanitário
TOTAL

2015

VARIAÇÃO

RESÍDUOS PERIGOSOS
(EM TONELADAS)

2013

2014

2015

Reciclagem

106,07

181,00

142,00

- 21,55%

0,43

0,73

0,49

- 32,60%

1.548,00

1.459,91

1.247,77

- 14,53%

Refino

10,03

34,28

30,57

- 10,82%

TOTAL

1.654,50

1.641,64

1.390,26

- 15,31%

Incineração (queima de massa)
Coprocessamento

VARIAÇÃO

G4-EN23.
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Hoje, a fábrica de veículos de passeio da RdB é a 2ª colocada no
ranking que compara a performance no uso de energia em todas
as unidades fabris do Grupo Renault, considerando a energia
consumida por veículo produzido (MWh/Vh). Em paralelo a projetos
como a criação de um Comitê de Eficiência Energética e da Escola
de Economia de Energia, que envolvem todo o público interno na
busca por uma gestão cada vez mais eficiente da energia, também
contribuíram para esse resultado iniciativas como:
• Substituição de iluminação alta por LED
• Recuperação de calor de compressores de
ar na área de Utilidades da fábrica de
veículos de passeio
• Instalação de inversores de frequência em
motores da área de Pintura nas fábricas
• Ampliação das janelas de operação
das cabines de pintura
• Escalonamento dos start ups das fábricas
• Instalação de interruptores individuais nas luminárias
Para 2016, o objetivo é intensificar as ações já existentes,
e a meta de redução com as ações planejadas é
de 65.559 GJ. G4-EN6.
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2013
14.291

TOTAL DE
ENERGIA
ECONOMIZADA
COMO
RESULTADO DE
INICIATIVAS
DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E
CONSERVAÇÃO
(GJ):

2014
26.983

2015
60.200

G4-EN6.
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
Embora não esteja sujeita a regulamentos ou políticas referentes ao uso do recurso, a Renault entende que a
escolha de fontes de energia impacta diretamente a pegada ambiental de uma organização. Por isso, investe
continuamente na composição de uma matriz energética que priorize as fontes renováveis. Hoje, a energia elétrica
de origem hidráulica (renovável), responde por 57% da energia usada pela empresa, e o gás natural
(não renovável), complementa os 43% restantes dessa matriz. G4-EN3.

*CONSUMO TOTAL DE ENERGIA:

2013 (GJ)

2014 (GJ)

2015 (GJ)

Variação

COMBUSTÍVEIS NÃO
RENOVÁVEIS (GÁS NATURAL)

484061

376316,94

285585

-24,11%

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
(ENERGIA ELÉTRICA)

531558,37

441934,41

386308,74

-12,59%

CONSUMO TOTAL
DE COMBUSTÍVEIS

1015619,37

818251,34

671893,74

-17,89%

G4-EN3.
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CONSUMO DE ENERGIA POR VEÍCULO PRODUZIDO *
ENERGIA ELÉTRICA
2013

2014

Meta

Real

CVP (kWh / Veículo)

261,3

263,11

CVU (kWh / Veículo)

633,99

CMO (kWh / Veículo)

97,9

Meta

Real

2015

2016

Meta

Real

Meta

294,73 281,82

303,47

302,59

321,25

707,41

774,97 744,34

745,45

718,00

812,9

110,31

120,84 123,53

143,06

142,49

169,04

CONSUMO DE ENERGIA POR VEÍCULO PRODUZIDO *
GÁS NATURAL
2013

2014

2015

2016

Meta

Real

Meta

Real

Meta

Real

Meta

CVP (m³ / Veículo)

10,42

10,52

11,12

10,21

10,51

10,01

11,47

CVU (m³ / Veículo)

23,03

25,46

24,11

23,33

22,81

21,06

28,32

CMO (m³ / Veículo)

0,14

0,12

0,14

0,14

0,18

0,18

0,23

*Tanto a redução no consumo total de gás e energia elétrica da RdB nos últimos três anos quanto o aumento no
consumo desses insumos por veículo produzido, ao longo do mesmo período, estão relacionados à redução nos
volumes de produção. G4-EN3.
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REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA
A escassez crescente da água potável pode afetar processos de produção que dependem
de grandes volumes desse recurso. Em regiões onde as fontes hídricas são limitadas,
os padrões de consumo de água de uma organização também podem influenciar suas
relações com diversos stakeholders. Os dados de consumo fornecem um indicativo do
tamanho e importância relativos da organização como usuária de água e do nível do risco
imposto por interrupções no abastecimento ou aumento no do custo da água.
Na Renault do Brasil, os indicadores relacionados ao consumo de água são fortemente
impactados pela queda de produção – em alguns processos, o custo fixo corresponde a
70% e o variável, a 30%. Em 2015, no entanto, iniciativas de eficiência no uso do insumo
permitiram à empresa contrabalançar os resultados comparativos com o período anterior,
apesar da redução nos volumes de produção. Entre os projetos que favoreceram uma boa
gestão da água, em 2015, estão:
• A derivação do ﬂuxo de água usada nas torres de resfriamento das cisternas,
reaproveitando o recurso no sistema de combate a incêndio.
• A regulagem de torneiras e caixas acopladas dos sanitários.
• A criação de programas de treinamento sobre o uso consciente da água
na Escola de Eficiência Energética da RdB. G4-DMA Água.
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2.2 NOSSO COMPROMISSO COM O PLANETA
100% da água utilizada nos processos industriais da RdB é comprada da companhia de
abastecimento local. A partir de 2017, há planos para reutilização do recurso, incluindo
o reaproveitamento de água de chuva e a reciclagem de água acumulada em bacias de
contenção. G4-EN8.

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA
POR FONTE EM m3:

2013

2014

2015

Variação

592.708 m³

425.031 m³

341.770 m³

-19,58%

2015

2016

FONTE
CONCESSIONÁRIA/EMPRESA
DE ABASTECIMENTO
G4-EN 8

CONSUMO DE ÁGUA POR VEÍCULO
2013

2014

Meta

Real

Meta

Real

Meta

Real

Meta

CVP (kWh / Veículo)

1,16

1,19

1,28

1,22

1,27

1,27

1,29

CVU (kWh / Veículo)

3,23

4,71

4,43

4,16

4,66

4,58

4,73

CMO (kWh / Veículo)

0,11

0,11

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

G4-EN 10
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2.2 NOSSO COMPROMISSO COM O PLANETA

CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Para calcular o impacto de suas atividades a partir dos índices de emissão de gases do
efeito estufa, a Renault do Brasil utiliza a plataforma global R2E Renault (Reporting Energie
Environnement), baseada no memorial de cálculo do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, de sua denominação em inglês).
O inventário de emissões da companhia inclui emissões do Escopo 1 (emissões diretas,
provenientes de fontes pertencentes ou controladas pela organização) e do Escopo 2
(emissões indiretas, provenientes da aquisição de energia elétrica e térmica consumidas pela
empresa).
Paralelamente, a Renault faz o monitoramento de suas emissões também a partir de
parâmetros definidos pela Resolução 16 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
e acompanhados por esse órgão. G4-DMA (Emissões).
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2.2 NOSSO COMPROMISSO COM O PLANETA
Emissões indiretas
de gases de
efeito estufa por fonte 5

2013

2014

2015

(em toneladas de CO2 equivalentes)

Em 2013 e 14, as taxas de emissão de gás metano
(CH4) foram de 0,025 kg eqCO2/kg. Em 2015, a taxa
foi de 0,028, de acordo com a alteração das diretrizes
do IPCC em 2013.
1.

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE,
CALOR OU VAPOR 5

12.176,23

7.807,57

13.337,41
2.

G4-EN16.
3.

Emissões diretas
de gases de efeito
estufa por fonte
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE,
CALOR OU VAPOR1

2013

20144

2015

(em toneladas de CO2 equivalentes)
27.927,32

20.433,33

4.

15.453,52
5.

OUTROS PROCESSOS DE
COMBUSTÃO2

245,603

244,808

193,12

TRANSPORTE DE
MATERIAIS, PRODUTOS,
RESÍDUOS, EMPREGADOS E
PASSAGEIROS3

3.282,81

1.429,97

1.918,87

EMISSÕES FUGITIVAS

5.804,96

1.248,02

2.119,66

Geração de eletricidade, calor ou vapor= GEE
diretos anuais -instalações de combustão e salas
de caldeiras considerando total de GEE para gás
natural, combustível doméstico).
Outros processos= GEE diretos anuais gerados
por banco de ensaios (motores, caixas de câmbio,
veículos em pista) sendo considerados os
combustíveis: mistura de bioetanol e gasolina.
Transporte de materiais, produtos, resíduos,
empregados e passageiros=GEE diretos anuais
gerados pelos veículos da empresa (veículos
internos, empilhadeiras, veículos de manutenção,
etc.)
Em 2014, a internalização de atividades de
logística e a implantação de abastecimento de
GLP através da central instalada no CAS foram as
principais ações que contribuíram para a redução
das emissões.
Quanto às emissões indiretas de GEE, o aumento
relatado em 2013 foi resultado da ampliação da
cadência de produção na fábrica de veículos de
passeio. Já em 2014, esse indicador foi afetado
pela redução de um turno de fabricação. Em
2015, mesmo com a regularização dos turnos, a
RdB alcançou uma redução de 13% no consumo
de energia elétrica e de 41% no consumo de gás
natural.

G4-EN15; G4-EN16.

G4-EN15.
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A R E N A U LT E A S P E S S O A S
3.1 COLABORADORES

Em 2015 a Renault do Brasil foi apontada, pelo 5º
ano consecutivo, como uma das melhores empresas
para se trabalhar pela pesquisa das revistas Exame/
Você S.A. Ao aval externo da qualidade dessa gestão
somam-se, ano a ano, os resultados da Pesquisa de
Clima realizada pela empresa. No mesmo período,
entre as evidências registradas, destacam-se:
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3.1 COLABORADORES

74,4

%

87

%

DOS COLABORADORES
IDENTIFICAM-SE COM A
EMPRESA (+ 2,8 P.P. EM

ACREDITAM TER SE
DESENVOLVIDO EM SUAS
FUNÇÕES (+ 2,3 P.P. EM

%

75,1

RELAÇÃO A 2014)

APROVAM SEUS LÍDERES

(+2 P.P. EM RELAÇÃO A 2014)

RELAÇÃO A 2014)

%

78,6

SENTEM-SE SATISFEITOS
E MOTIVADOS EM RELAÇÃO A SEU TRABALHO

(+ 1,4 P.P. EM RELAÇÃO A 2014)
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3.1 COLABORADORES

Na Renault do Brasil, o principal objetivo da gestão de pessoas é
contribuir para que colaboradores e gestores atinjam suas metas individuais
e colaborem para o atingimento dos objetivos da companhia. Alinhada
à estratégia da empresa, a atuação da área de RH é baseada em dois
eixos. Por meio da Maximização da Performance das Pessoas, faz uso de
mecanismos como a gestão da cultura, da competência, da performance
e de talentos; o investimento na qualidade do management; e a manutenção
de uma estratégia social para promover o desenvolvimento do público
interno. Por meio da Melhoria da Qualidade com Redução de Custos —
o segundo pilar da gestão de pessoas —, investe em ferramentas
promotoras de eficiência.
PERFIL DO COLABORADOR
Em 31 de dezembro de 2015, a Renault do Brasil contava com 5.268
colaboradores. Deste total, 5.042 (95,7%), atuavam na região Sul e 226
(4,3%), na região Sudeste do País. No primeiro semestre do ano — dando
sequência a um cenário que já havia afetado o segundo semestre de 2014
— indicadores como contratação, desligamentos, rotatividade e headcount
foram impactados pela crise macroeconômica. A retração do mercado
nacional de automóveis levou a Renault, assim como outras montadoras
brasileiras, a promover programas de desligamento.
A partir do segundo semestre de 2015, os indicadores passaram a
tender à estabilização e, no início de 2016, o aquecimento do mercado
automobilístico argentino motivou a criação de 550 vagas temporárias
pela fábrica de veículos de passeio da Renault do Brasil.
G4-DMA (Emprego); G4-LA1; G4-10.
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3.1 COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO POR
TIPO DE CONTRATO
TEMPO INDETERMINADO (CDI)

TEMPO DETERMINADO (CDD)

2014

2015

2014

2015

5.168 (87,7%%)

4264 (81%)

726 (12,3%)

1.004 (19%)
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3.1 COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO POR
TIPO DE JORNADA
INTEGRAL

MEIO-PERÍODO

2014

2015

2014

2015

5.713 (97%)

5.092 (97%)

181 (3%)

176 (3%)
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3.1 COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO
POR NÍVEL FUNCIONAL 2015
HOMENS

MULHERES

DIRETORIA

3

DIRETORIA

26

GERÊNCIA

16

GERÊNCIA

112

CHEFIA/COORDENAÇÃO

21

CHEFIA/COORDENAÇÃO

TÉCNICA/SUPERVISÃO

44

TÉCNICA/SUPERVISÃO

96
246

ADMINISTRATIVO

387

ADMINISTRATIVO

1.125

OPERACIONAL

109

OPERACIONAL

2.907

ESTAGIÁRIOS

91

85

ESTAGIÁRIOS

TOTAL POR GÊNERO 671

TOTAL POR GÊNERO 4.597

TOTAL 5.268
*OBS: a gestão de terceiros não é feita diretamente pela Renault do Brasil. G4-10.
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3.1 COLABORADORES

CONTRATAÇÕES, DESLIGAMENTOS
E TAXA DE ROTATIVIDADE
NÚMERO DE CONTRATAÇÕES /
TAXA DE ROTATIVIDADE POR GÊNERO

2013

2014

2015

1109 / 11%

1154 / 35%

440 / 20%

HOMENS

881 / 9%

933 / 31%

278 / 17%

MULHERES

228 / 2%

221 / 5%

162 / 3%

2013

2014

2015

ABAIXO DE 30 ANOS

801 / 6%

705 / 15%

325 / 8%

ENTRE 31 E 50 ANOS

306 / 5%

425 / 20%

110 /11%

2 / 0%

24 / 1%

5 /0%

UNIDADE DE NEGÓCIO

G4-LA1.

NÚMERO DE CONTRATAÇÕES/
TAXA DE ROTATIVIDADE
POR FAIXA ETÁRIA

ACIMA DE 50 ANOS
G4-LA1.
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3.1 COLABORADORES
NÚMERO DE
CONTRATAÇÕES /TAXA DE
ROTATIVIDADE POR REGIÃO
REGIÃO SUL
REGIÃO SUDESTE

2013

2014

2015

1067 /10%

1081 / 34%

373 /18%

42 / 1%

73 / 1%

67 / 1%

G4-LA1.

CONTRATAÇÃO LOCAL
Embora a Renault não conte com uma política que priorize a contratação
de moradores locais, boa parte de seu público interno é proveniente
principalmente de Curitiba e S. José dos Pinhais, município onde suas
fábricas estão localizadas. G4-DMA (Presença no mercado).

2013

2014

2015

PORCENTAGEM DE MEMBROS DE ALTA
GERÊNCIA* PROVENIENTES DE COMUNIDADES
LOCAIS

81,20%

80,37%

79,37%

PORCENTAGEM DE COLABORADORES
PROVENIENTES DE COMUNIDADES LOCAIS

76,28%

76,67%

73,80%

* Como alta gerência, foram considerados os cargos de gerente, gerente geral, diretor e diretor presidente. G4-EC6.
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3.1 COLABORADORES
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
Na RdB, a liberdade de negociação coletiva
é assegurada por uma política corporativa que
ratifica o respeito do Grupo Renault à Convenção
98 da OIT. 100% dos colaboradores da
companhia são abrangidos por acordos
de negociação coletiva. Cláusulas econômicas,
no entanto, como aumentos de salário e
vale-mercado, abrangem 88,8% do público
interno — porcentagem que corresponde aos
colaboradores operacionais e das áreas suporte.
Para garantir que os representantes dos
colaboradores recebam informações atualizadas
sobre os assuntos de interesse coletivo, a
Renault além de respeitar a legislação em vigor,
conta com um sistema de representação no
qual 13 delegados sindicais eleitos entre seus
colaboradores participam de reuniões periódicas
com representantes da empresa e do Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. G4-11; G4LA4; G4-DMA (Relações Trabalhistas).
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3.1 COLABORADORES
RESPEITO À VIDA
Um dos aspectos de destaque na gestão de pessoas da RdB são
os programas voltados à saúde e à segurança do trabalhador. Na
abordagem do tema, a empresa investe na identificação preventiva
da necessidade de ações para promoção e preservação da saúde do
colaborador no ambiente de trabalho. Nos últimos três anos, as fábricas
da Renault do Brasil registraram os menores índices de frequência de
acidentes de trabalho entre as operações da marca na Região América.
As diversas iniciativas mantidas pela empresa com esse fim integram
o Programa Bem Estar no Trabalho. Entre os projetos desenvolvidos por
meio do Programa estão, entre outros, o Pró-Saúde, que acompanha
pacientes com doenças crônicas e indícios de apresentá-las; o Saúde
Psicológica; o Reeducação Alimentar; o Antitabagismo; e o Renault com
Vida, voltado à prevenção e ao combate de dependências.
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3.1 COLABORADORES
Anualmente, ao invés dos exames periódicos padrão, todos os
colaboradores da companhia passam por mini check-ups. A
prática, que excede os requisitos legais, permite à Renault mapear
grupos de risco e atuar na prevenção de males ocupacionais.
Iniciativas voltadas a oferecer uma melhor qualidade de vida ao
colaborador Renault, como campanhas de vacinação, programas
de conservação auditiva e programas de apoio às gestantes
e aos filhos recém-nascidos dos colaboradores também são
contempladas pelo Programa Bem Estar no Trabalho.
Em 2015, entre as inovações implementadas na área da saúde
pela empresa destacam-se dois novos projetos. O lançamento
do Programa Medical Advanced passou a oferecer, a 100% dos
colaboradores da RdB e seus dependentes, acesso a uma equipe
médica internacional, referendada pela Universidade de Harvard.
Por meio da iniciativa, essa junta médica atua em colegiado,
tirando dúvidas e revisando exames e históricos médicos para
oferecer uma segunda opinião sempre que o colaborador sinta
necessidade.
Já o Projeto Plural, também implementado em 2015, estendeu
a abordagem preventiva da saúde também aos dependentes
dos colaboradores. Através de agendamento prévio, a iniciativa
permite a realização de consultas médicas pelos familiares para
mapeamento de saúde e, quando necessária, a investigação
de doenças, eventualmente com o suporte complementar de
nutricionistas, psicólogos e outros profissionais de saúde.
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3.1 COLABORADORES
Certificação ONA: reconhecimento pioneiro
Todos os atendimentos viabilizados pelo Programa Bem
Estar no Trabalho e por outras iniciativas de saúde na
Renault são realizados no Centro Médico Zilda Arns.
Resultado de um investimento de R$1,5 milhão de reais na
ampliação e modernização do ambulatório da companhia,
foi o primeiro centro ambulatorial de uma empresa privada
no Brasil certificado pela ONA (Organização Nacional de
Acreditação). Em 2015, recebeu a acreditação Nível 2 — que
reconhece o nível de segurança da assistência prestada e da
excelência dos protocolos de saúde implantados.
O Centro Médico Zilda Arns integra as áreas de Saúde
Ocupacional, Segurança do Trabalho, Ergonomia e Benefícios
2

da RdB. Em uma área construída de 800m , conta com salas
de atendimento, recuperação, emergência e acolhimento a
colaboradoras lactantes. A estrutura, que tem funcionamento
ininterrupto, 24/7, disponibiliza atendimento também através
de duas UTIs móveis.. G4- DMA (Saúde e segurança no
trabalho).
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3.1 COLABORADORES
PREVENÇÃO E ANTECIPAÇÃO: PALAVRAS DE ORDEM
O enfoque preventivo em relação às questões de saúde dos
colaboradores traduz-se também no dia a dia junto às linhas de
produção. Nas fábricas, cada um dos turnos tem início com a ginástica
laboral, adotada para prevenir a ocorrência de lesões durante a jornada.
O mesmo cuidado norteia o trabalho realizado no Centro de Preparação
Física (CPF) da Renault do Brasil. Referência para empresas de toda a
região, o CPF foi criado para proporcionar reforço muscular aos novos
colaboradores da RdB. O programa, conduzido por professores de
educação física e fisioterapeutas, tem duração de 20 dias, e é realizado
com cada novo colaborador contratado para atuar na manufatura.
A estrutura conta ainda com programas de reabilitação específicos
para colaboradores que eventualmente apresentem problemas
muscoesqueléticos.

63

A R E N A U LT E A S P E S S O A S
3.1 COLABORADORES
A antecipação define as diretrizes da empresa
também quanto à segurança laboral. A RdB
investe continuamente no reforço da cultura
de segurança entre seus colaboradores e na
detecção dos riscos ocupacionais. Em 2015, um
trabalho coordenado pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), disponibilizou
700 novos mapas de risco para as três fábricas
e os setores administrativos. O novo padrão
adotado aumentou a clareza em relação aos
riscos existentes. Nos mapas, instalados nos
quadros de aviso das UETs das fábricas e nos
cafés e corredores das áreas Suporte, círculos
de diferentes tamanhos e diferentes cores
evidenciam o nível de risco em cada local.
G4- DMA (Saúde e segurança no trabalho).
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COLABORADORES À FRENTE DA SEGURANÇA
O Programa Líder de Segurança Plus constitui a principal instância de prevenção de
acidentes e incidentes na RdB. A cada ano, o programa capacita 300 colaboradores
como líderes de segurança, preparando-os para atuar diretamente nas áreas de
fabricação e promover o envolvimento dos colegas que, eventualmente, também
assumirão a liderança do tema em suas áreas. Cerca de 4% dos colaboradores
da RdB participam hoje desse Programa. No Brasil, os comitês formais de saúde
e segurança laboral da empresa incluem ainda o Comitê RH Departamentos (com
participação de 7% dos colaboradores da empresa) e o Comitê de Direção (que
reúne os diretores da empresa, cerca de 1% do público interno, em discussões
sobre o tema). A RdB participa também do Club Métier Segurança, que reúne
mensalmente 20 representantes das fábricas da Região América, e do Club Métier
Ergonomia, de cujas reuniões mensais participam 50 colaboradores de todo
o Grupo Renault. G4-LA5.
As fábricas da RdB contam ainda com a atuação de uma equipe de técnicos
especializados em segurança do trabalho especialmente dedicada a antecipar,
reconhecer, avaliar e controlar os riscos ocupacionais de todos os postos de trabalho
da empresa. G4-DMA (Saúde e segurança no trabalho).
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2013

3.1 COLABORADORES
COLABORADORES*

Homens Mulheres

2014
Total

Homens Mulheres

2015
Total

Homens Mulheres

Total

NÚMERO DE ACIDENTES

INDICADORES
DE DESEMPENHO

7

0

7

7

1

8

7

0

7

TAXA COM AFASTAMENTO***

0,60

0,00

0,60

0,61

0,87

1,47

0,68

0,00

0,68

SEM AFASTAMENTO

234

8

242

144

8

152

121

5

126

20,02

6,16

26,18

12,49

6,94

19,42

11,78

5,15

16,93

241

8

249

151

9

160

128

5

133

11

0

11

14

1

15

11

0

11

TAXA COM AFASTAMENTO***

0,94

0,00

0,94

1,21

0,87

2,08

1,07

0,00

1,07

SEM AFASTAMENTO

246

9

255

152

11

163

127

7

134

21,05

6,93

27,98

13,18

9,54

22,72

12,36

7,21

19,57

257

9

266

166

12

178

138

7

145

TOTAL (LESÕES OSTEOMUSCULARES)

3

0

3

9

0

9

3

0

3

TOTAL DE DIAS (CORRIDOS) PERDIDOS

498

0

498

584

14

598

316

0

316

TAXA DE ABSENTEÍSMO***

base: 6.616 funcionários

COM AFASTAMENTO

TAXA SEM AFASTAMENTO***
TOTAL
TAXA DE LESÕES
COM AFASTAMENTO

TAXA SEM AFASTAMENTO***
TOTAL
TAXA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS***

base: 6433 funcionários

base: 5416 funcionários

HORAS TRABALHADAS / HORAS PERDIDAS

1,51%

0,17%

1,68%

1,67%

0,20%

1,87%

2,13%

0,27%

2,40%

TOTAL DE ÓBITOS (INCLUINDO ACIDENTES
DE TRABALHO E TRAJETO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Os dados relatados referem-se a todos os tipos de lesões, com atendimento interno e externo, e ocorridas com colaboradores diretos
da Renault do Brasil. Indicadores de segurança de terceiros são gerenciados pelas respectivas empresas contratantes.
**Os indicadores referentes a 2014 diferem dos relatados no RS 2014 em função da inclusão dos acidentes de trajeto.
***As taxas são calculadas pelo número de acidentes x 1.000.000 dividido por homem/ horas trabalhadas. G4-LA6.
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PELA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Embora a indústria automotiva brasileira empregue um
número expressivamente maior de homens, a Renault
do Brasil trabalha para aumentar a presença feminina
em seu quadro funcional. A empresa foi a primeira
montadora da América Latina a aderir aos Princípios
de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em
inglês para Women’s Empowerment Principles), um
programa da ONU Mulheres e do Pacto Global das
Nações Unidas, que visa promover a igualdade de
gênero em todas as atividades sociais e da economia.
Depois de conquistar a medalha de bronze em 2014,
no início de 2016 a RdB foi agraciada pela iniciativa
com a medalha de ouro em função, principalmente,
dos resultados obtidos com o programa Women@
Renault.
Corporativo, o programa concentra as principais ações
da Renault em relação à igualdade de gêneros. Tem
como metas aumentar a contratação de mulheres e
também seu acesso a cargos de gestão. A estratégia
para concretizar esses objetivos cabe a um comitê
transversal, composto por um membro de cada
uma das áreas da empresa, responsável por criar e
implementar ações em torno de três eixos: captar,
reter e desenvolver.
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Entre os principais resultados alcançados pelo
Women@Renault no Brasil, no último exercício, estão:
1. A ocupação, em 2015, de 15% dos cargos de
gestão e por mulheres, superando em 1% a
meta da empresa para o período.
2. A ocupação de 15,1% dos postos de
supervisão por colaboradoras, no mesmo
período.
3. O acesso de mulheres a 50% dos cargos de
estágio em 2015.
4. O equilíbrio de oportunidades nos
recrutamentos externos, com currículos
de mulheres respondendo por 50% dos
candidatos(as) encaminhados(as) pelo RH às
áreas com vagas abertas.
5. O aumento de 30% no número de
colaboradoras e de mais de 50%
no número de mulheres gestoras,
entre 2010 e 2015.
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Em 2015, 131 pessoas com deficiência (PCDs)
integravam o quadro funcional da RdB. Entre as
diversas ações mantidas pela empresa para incluir
socialmente esses colaboradores estão a oferta, a todo
o público interno, de formação na Língua Brasileira de
Sinais (Libras), e o Projeto Amigo Especial. Por meio
dessa iniciativa, colaboradores atuam voluntariamente
como intérpretes no momento da entrevista de
contratação, durante os programas de capacitação
e nos atendimentos ambulatoriais dos colegas
portadores de deficiência auditiva — grupo com maior
representatividade entre os PCDs que trabalham na
Renault.
Em termos de cor, embora a companhia não faça
qualquer tipo de discriminação racial na contratação de
seus colaboradores, o perfil do público interno reflete
uma característica regional. Segundo dados do último
Censo realizado pelo IBGE em 2010, apenas 2,8% dos
habitantes de Curitiba e Região Metropolitana — onde
estão localizadas as fábricas e onde trabalham a maior
parte dos colaboradores da empresa — são negros.
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A política corporativa de Compras do Grupo Renault norteia a gestão de fornecedores
também na operação brasileira. Além de critérios relacionados à performance e à
qualidade, na seleção de seus fornecedores de bens (peças utilizadas na fabricação
de seus produtos) e serviços, a RdB utiliza também critérios ambientais, de respeito
aos direitos sociais fundamentais e à adoção de políticas de prevenção de riscos
profissionais. Os mesmos critérios são usados no monitoramento das empresas
com as quais a Renault trabalha. G4-EN33; G4-DMA (Avaliação ambiental de
fornecedores).
Hoje, mais de 90% do volume de negócios da RdB com outras companhias
está sujeito ao monitoramento de aspectos socioambientais. Nesse escopo,
a comprovação do envolvimento com trabalho infantil ou trabalho forçado ou
compulsório, por exemplo, leva ao descadastramento do fornecedor. G4-LA15;
G4-SO9; G4-DMA (Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas); G4-DMA
(Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade).
Em relação à localização geográfica, a RdB considera locais os fornecedores
que produzem no Brasil. A empresa possui objetivos internos de compras de
fornecedores locais para cada um dos seus veículos, priorizando o fornecedor local
competitivo em relação ao estrangeiro. Além de ajudar a fomentar o desenvolvimento
dos fornecedores locais, a prática também garante mais competitividade ao produto
final — trazendo vantagens diretamente proporcionais à proximidade entre as
instalações produtivas dos fornecedores e da própria Renault do Brasil. Sempre que
possível, a empresa procura ainda eleger fornecedores sediados nas comunidades
do entorno de suas operações. Trabalha, também, para engajar empresas parceiras
em iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico dessas populações,
conforme descrito no subcapítulo “Comunidade”.
Em 2015, 80% das compras da RdB foram feitas de fornecedores locais,
porcentagem estabelecida como meta também para 2016. Em 2014,
as compras locais corresponderam a 88% do total. G4-EC9; DMA EC-9;
G4-SO9; DMA SO-9.
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Em julho de 2015, representantes de dois novos fornecedores de peças de carroceria
da RdB acompanharam a produção dos automóveis da marca. A capacitação
oferecida ao grupo teve como objetivo permitir que os fornecedores compreendessem,
por meio de uma vivência prática, a razão dos padrões de qualidade exigidos pela
Renault – explicitados em documentos como o caderno de encargos e o contrato de
fornecimento. A intenção da área de Engenharia da Carroceria, responsável pela
iniciativa, é repetir essa capacitação sempre que houver a necessidade de desenvolver
um novo fornecedor, de forma semelhante ao que a empresa propõe a seus
colaboradores por meio de seu programa de Integração.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS FORNECEDORES
LOCAIS DA RENAULT DO BRASIL:
Paraná :
43% / 55 fornecedores
São Paulo :
42% / 152 fornecedores
Minas Gerais :
11% / 24 fornecedores
Santa Catarina:
2% / 5 fornecedores
Rio de Janeiro:
1% / 3 fornecedores
Rio Grande do Sul:
1% / 5 fornecedores
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DIRETRIZES COMPARTILHADAS
Todas as empresas que fornecem componentes para os veículos da
Renault, dentro e fora do Brasil, têm acesso ao IMDS (International
Material Data System) – base de dados criada a partir do
regulamento Reach (da sigla em inglês para Registro, Avaliação e
Autorização para Substâncias Químicas), em vigor desde 2007,
quando essa política foi aprovada pela União Europeia. Disponível
online, o IMDS lista quase 500 substâncias que não podem ser
usadas nas peças que equipam os automóveis da marca, bem como
os materiais aceitos para sua substituição. O sistema de dados de
materiais é mantido pela indústria automotiva mundial, e pode ser
acessado gratuitamente por todos os seus fornecedores.
Ciente de sua responsabilidade, como fabricante de um bem com
um ciclo de vida estimado em cerca de 20 anos, a Renault adota
uma postura ainda mais exigente do que o padrão da
indústria automotiva internacional. Além das substâncias banidas
pelo Reach e RoHS (da sigla em inglês para Restrição a Certas
Substâncias Perigosas) – que proíbe o uso de substâncias como
cádmio, mercúrio, cromo hexavalente e chumbo – a marca descarta
também o uso de substâncias cujo impacto ainda está sendo
estudado.
Como resultado, o rol de substâncias de uso proibido nas peças
dos automóveis Renault ultrapassa em mais de 40% o número de
componentes adotado como padrão no IMDS. G4-PR1; G4-DMA
(Saúde e segurança do cliente).
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SEGURANÇA DOS PRODUTOS
A Renault do Brasil investe em diversos projetos voltados à educação para
a segurança no trânsito, detalhados no capítulo “O Instituto Renault”. Em
paralelo, aborda com seriedade também a segurança oferecida por seus
produtos. Além de respeitar a regulamentação vigente no país e manter
um controle rigoroso em relação à conformidade, trabalha na evolução da
segurança de seus veículos a partir de três eixos: a robustez, qualidade
que permite aos carros enfrentar com estabilidade diferentes tipos de
climas e rotas; a inviolabilidade, atributo que busca soluções para a
preservação global do veículo; e a proteção do habitáculo, com a oferta
de equipamentos e sistemas de segurança que preservem ao máximo a
integridade dos passageiros em caso de colisões.
Hoje, os modelos Duster e Fluence, comercializados pela Renault do
Brasil, contam com 4 estrelas na avaliação do Programa de Avaliação
de Carros Novos para América Latina e o Caribe (Latin NCAP).
Instituição independente — patrocinada por instituições como o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a FIA Foundation e o
International Consumer Research & Testing — a Latin NCAP testa a
segurança dos veículos vendidos no mercado latino-americano.
Os testes Latin NCAP são realizados na Alemanha. A própria instituição
escolhe os veículos a serem submetidos a crash tests, priorizando aqueles
com maior volume de vendas e as versões mais básicas de cada modelo,
como forma de medir o nível de segurança oferecido a uma parcela mais
representativa dos consumidores. G4-DMA (Saúde e Segurança
do Cliente).
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Sempre que lança um novo veículo, a Renault patrocina a realização de testes de segurança que
procuram antecipar os resultados da Latin NCAP. Os veículos testados são sempre da versão
mais básica, e fazem parte do primeiro lote de fabricação do modelo em questão.
Nos últimos três anos, a marca vem centrando esforços no desenvolvimento de uma estratégia
única, em termos de segurança ativa e passiva do produto, para toda a região América.
O resultado desse trabalho influenciará todos os modelos lançados pela Renault do Brasil
nos próximos anos. G4-PR1.
Em 2015, a RdB não recebeu nenhuma multa ou sanção administrativa relacionada a casos de
não-conformidade de seus produtos em relação a regulamentos e códigos voluntários relativos à
segurança de seus produtos. No entanto, promoveu voluntariamente quatro campanhas de recall,
mantendo sua posição como uma das montadoras brasileiras com menor índice desse tipo de
ação e reafirmando o respeito e a transparência que pautam o relacionamento entre a marca e
seus clientes. G4-PR2.
No Brasil, o processo de homologação de um veículo quanto à segurança é realizado pelo
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O fabricante deve enviar ao organismo
provas de conformidade de testes de segurança realizados por laboratórios especializados,
acreditados internacionalmente. Já peças como pneus, vidros e baterias, entre outras, devem
ser homologadas já na fase de projeto de cada novo veículo, a partir de requisitos definidos pelo
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Os veículos produzidos e comercializados no País estão sujeitos ainda ao Código do Consumidor,
que rege sobre questões jurídicas como prazos de garantia e informações que o fabricante deve
disponibilizar ao consumidor.
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NÚMERO 1 EM ATENDIMENTO AO CLIENTE
Em 2015, um projeto transversal envolvendo diversas áreas da
RdB e de sua rede de concessionários levou à escolha da Renault
como a montadora com melhor atendimento ao cliente no Brasil
no ranking realizado pela revista Exame em parceria com o
Instituto Íbero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).
A conquista é resultado de um esforço iniciado em 2012, quando
a Renault ocupava a 5ª posição nesse ranking, entre as empresas
do setor. O projeto de melhoria da atuação do SAC (Serviço de
Atendimento ao Cliente) Renault contou com representantes de
áreas tão diversas quanto Engenharia, Fabricação, Compras,
Qualidade, Marketing de Vendas e Pós-vendas, Logística de
Vendas e Pós-Vendas e Regionais de Vendas e Pós-Vendas. Ao
longo dos últimos três anos, em reuniões semanais coordenadas
pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, representantes dos
setores envolvidos reviram seus processos e trabalharam na
criação de sinergias.
Colocando o cliente no centro de sua estratégia, o projeto trouxe a
redução dos prazos de atendimento aos chamados abertos pelos
clientes e garantiu mais eficiência a esse serviço. Em 2015, 100%
dos chamados abertos foram solucionados em prazo inferior a
30 dias. Entre os ganhos trazidos pela iniciativa, de acordo com
dados de uma pesquisa realizada pela Renault, estão ainda:
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PESQUISA DE
SATISFAÇÃO
SATISFAÇÃO COM
ATENDIMENTO
NO FRONT OFFICE
(DÚVIDAS E
SUGESTÕES):

2012

SATISFAÇÃO COM O
SERVIÇO DE BACK
OFFICE (TRATAMENTO
DE RECLAMAÇÕES):

2012

TEMPO MÉDIO
DE RESPOSTA AO
CLIENTE:

2012

82%

2015

96%

63%

2015

2015

79%

20 DIAS
6 DIAS

VARIAÇÃO
17%

VARIAÇÃO
25%

REDUÇÃO
75%

G4- DMA (Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade)
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Em 2015, a Renault do Brasil conquistou também o 1º lugar no Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente. Promovido
pela revista Consumidor Moderno, o prêmio avalia a qualidade do
atendimento em todos os pontos de contato do SAC e a qualidade da
gestão desse processo, pela equipe responsável pelo serviço.
Internamente, para acompanhar a evolução da percepção da marca
junto a seus clientes, a Renault realiza duas pesquisas de satisfação.
Por meio da Quality Audit Survey (QAS), promovida semestralmente, a
empresa entre em contato com seus clientes por telefone para apurar
sua percepção de qualidade em relação ao produto. Entre 2013 e 2015,
os indicadores da marca nessa enquete apresentaram ganhos de 24,5%.
A meta de QAS definida pela empresa para 2016, de uma redução de
8 pontos percentuais em relação a 2015, foi superada já na
1ª pesquisa do ano.
Já a Customer Satisfaction Index, pesquisa realizada continuamente e
com divulgação semestral de resultados, avalia a qualidade do serviço
prestado pelos concessionários da marca quanto a vendas e pós-vendas.
Também efetuada por telefone, apura a probabilidade que o cliente
teria de indicar o concessionário para amigos e familiares. Em 2015,
a avaliação dos clientes em relação aos serviços de vendas cresceu
3% e, em relação ao atendimento por meio de pós-venda, em 4%, em
comparação ao ano anterior. A meta da RdB em relação a esse indicador
é estar entre as três empresas mais recomendadas pelos consumidores
brasileiros. G4-PR5; G4-DMA (Rotulagem de Produtos e Serviços); G4-37.
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Total de queixas
recebidas e
endereçadas por
meio do SAC
Renault

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

2013

55.354

390

2014

57.049

406

2015

52.896

391

G4-SO11
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BORDA VIVA E RENAULT: 10 ANOS DE PARCERIA
A localização do CAS, próximo a uma comunidade marcada pela
vulnerabilidade social, motivou a Renault a promover projetos com
resultados efetivos em relação à melhoria das condições sociais
e à geração de oportunidades de renda junto a essa população.
A parceria firmada há 10 anos entre a empresa e a comunidade
de Borda do Campo, bairro de S. José dos Pinhais, acumula um
histórico de iniciativas bem-sucedidas. Uma organização sem
fins lucrativos, a Associação conta com o apoio da Renault nas
iniciativas que desenvolve para promover o desenvolvimento
social, o resgate da dignidade e o empoderamento das mulheres.
A segurança alimentar e a geração de renda são os dois principais
eixos dos projetos mantidos pela entidade.
A Cozinha Comunitária, viabilizada pela parceria entre a Renault
e a Associação, serve diariamente 180 refeições a crianças em
idade escolar, moradoras de Borda do Campo. Em 2016, a meta é
expandir em 20% o número de jovens beneficiados pela iniciativa.
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Os projetos de geração de renda mantidos pela Associação
incluem ainda a Cozinha Comercial, que oferece refeições de
qualidade a um preço acessível para toda a comunidade e
fornece, também, coffee breaks para eventos corporativos.
Já por meio da Casa da Costura, a Associação Borda Viva
promove cursos gratuitos, que capacitam moradoras da região
para a produção de bolsas e sacolas, entre outros produtos (veja
box). Além da costura, as participantes da iniciativa também
atuam com modelagem, bordados e estampagem. Desde 2014,
por exemplo, produzem as “biribas” — etiquetas em tecido,
que identificam os guarda-pós dos colaboradores da Renault,
bordadas sobre retalhos de uniformes descartados pela empresa.
Em 2016, a Associação pretende aumentar em 20% o número
vagas na capacitação oferecida pelo projeto e estabelecer novas
parceria para a venda dos artigos produzidos.
Em 2017, a realização de uma avaliação formal de impactos
positivos e negativos sobre seu entorno e a elaboração de um
mapa social, deve ampliar ainda mais as possibilidades de ação
da RdB e do Instituto junto às comunidades vizinhas às suas
operações. G4-SO1; G4-SO2; G4-DMA (Comunidades Locais).
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VITRINE DO BEM
Em 2015, a Casa da Costura ganhou um apoio
de peso. Os alunos do curso de Design de
Moda da PUC-PR e de uma estilista da região
desenvolveram uma nova coleção de bolsas,
mochilas, nécessaires, pastas e porta-objetos
criados a partir de sobras de materiais usados na
fabricação dos automóveis Renault, como cintos de
segurança e tecidos automotivos.
Os produtos estão listados no catálogo virtual da
Casa da Costura (www.catalogobordaviva.com)
e são comercializados pela própria Associação
Borda Viva.
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Para ajudar a divulgar os projetos mantidos pela Associação
Borda Viva, o Instituto Renault participa de reuniões entre a área
de Compras da RdB e seus fornecedores de peças e serviços.
A intenção é engajar as empresas fornecedoras em relação a
seus valores e compromissos socioambientais e no incentivo ao
desenvolvimento socioeconômico das comunidades vizinhas às
suas operações.
Como resultado desse trabalho, em 2015, a Casa da Costura
confeccionou as telas de proteção antigranizo instaladas no
estacionamento do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em
São José dos Pinhais. A solução, desenvolvida pela Associação,
é usada desde 2014 também para proteger os veículos novos
nos pátios da Renault do Brasil.
Já a Cozinha Comercial passou a contar, em seu portfólio
de clientes, também com empresas fornecedoras da RdB.
A iniciativa mantida pela associação hoje fornece serviços
de coffee break para empresas como a Faurecia, fabricante
de tecidos automotivos e a construtora Lavitta, entre outras.
G4-EC8.
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EDUCAÇÃO E INCLUSÃO
Em 2015, a aplicação de recursos provenientes de contrapartidas
de financiamentos da Renault junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garantiu melhores
condições a duas instituições vizinhas às operações da empresa.
Em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, onde está
sendo construído o novo Centro de Distribuição da Renault,
o Instituto Renault e a Prefeitura do município promoveram a
reforma das instalações da Escola Municipal João Curupaná
da Silva. A obra, que absorveu 450 mil reais, incluiu a construção
de refeitório, cozinha e seis novas salas de aula — permitindo
à escola criar 120 novas vagas para as crianças da região.
A parceria entre o Instituto e a Universidade Livre para Eficiência
Humana (Unilehu) possibilitou a construção do Centro de
Educação Infantil (CEI) Mundo para Todo Mundo. Instalado no
Bairro do Boqueirão, em Curitiba, o Centro pretende tornar-se
referência em educação inclusiva. Inicialmente, atenderá até
45 crianças com idades entre dois e cinco anos, com e sem
deficiência.
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Os recursos aportados, também oriundos da contrapartida de
financiamentos obtidos junto ao BNDES, foram usados na compra do
terreno e na construção das instalações, a partir de projeto assinado
por um arquiteto especializado em acessibilidade. G4-EC8; G4-DMA
(Impactos Econômicos Indiretos).
Recursos da mesma natureza foram empregados pelo Instituto Renault
ainda para financiar a construção da nova sede da Associação Borda
2
Viva. Com 400 m de área construída, a nova edificação inaugurada
em 2015 no bairro de Borda do Campo ampliará a capacidade de
atendimento e possibilitará a diversificação das atividades propostas.
O projeto arquitetônico da nova sede contempla diferenciais que
favorecem a sustentabilidade, como o uso da iluminação e da
ventilação natural.
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Em 2015, o Instituto Renault comemorou seus primeiros cinco
anos de atividades. Ao longo do período, 33 projetos promovidos
e/ou apoiados por esse braço responsável pelo investimento
social da Renault do Brasil, impactaram 45,4 mil pessoas. Desde
o início de sua atuação, em 2011, foram mais de 400 mil
pessoas alcançadas por ações que, hoje, se estruturam a partir
de três eixos: G4-SO1.

• Educação para a Segurança no Trânsito: voltado
a educar crianças e jovens para um trânsito
mais humano e a estimular as práticas de
direção segura.
• Capital Humano: orientado a iniciativas que
promovam a melhoria da qualidade de vida,
capacitação e geração de renda; abrange
principalmente projetos desenvolvidos junto a
comunidades vizinhas às operações da empresa
em São José dos Pinhais (PR) e Jundiaí (SP).
• Meio Ambiente: centrado principalmente no
incentivo à mobilidade sustentável, como forma
de contribuir para o aumento da qualidade
ambiental. G4-DMA (Comunidades locais).
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O TRÂNSITO E EU
A expansão para mais quatro cidades, Itu (SP), São Bernardo
do Campo (SP), Curitiba e Pelotas (RS), elevou o número de
crianças alcançadas pelo projeto de 6,9 mil, em 2014, para 44
mil, em 2015. Como já acontecia com estudantes das escolas
municipais de São José dos Pinhais e Quatro Barras, na Região
Metropolitana de Curitiba, crianças das novas cidades atendidas
passam a ter aulas teóricas – com kits pedagógicos produzidos
por educadores – e práticas. Carros elétricos em miniatura,
com velocidade limitada a 5 km/h, são conduzidos pelas
crianças em minipistas que simulam condições encontradas
em uma via pública, como faixas de pedestres, cruzamentos,
ciclovias e placas de sinalização.
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Também contribuíram para o crescimento da iniciativa a
promoção de apresentações itinerantes, realizadas em parques
e shopping centers de Maringá (PR) e São José dos Campos
(SP), e como parte da exposição de arquitetura de interiores
Casa Cor, na capital paulista.
Dirigido a crianças com idade entre 7 e 11 anos, o projeto
promovido pelo Instituto Renault foi criado para conscientizar os
futuros motoristas para um trânsito mais humano e seguro. Em
2016, a meta do Instituto é ampliar o alcance do projeto para
mais quatro cidades, promover mais seis versões itinerantes e
atualizar o programa de treinamento destinado aos professores.
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III OPEN FÓRUM DE TRÂNSITO E TRANSFORMAÇÃO
Voltado aos jovens, o evento é resultado de uma parceria entre
a Renault, o Sesi-Cifal (Centro Internacional de Formação de
Atores Locais, da ONU) e a Concessionária Ecovia. Promovido
em setembro, como parte das atividades da Semana Nacional
do Trânsito, busca levantar caminhos para uma mobilidade
segura e engajar o público em relação ao tema. O Fórum foi
criado a partir de estudos que mostram que os jovens entre 18
e 25 anos são os mais suscetíveis a acidentes de trânsito. Em
2015, além de palestras realizadas na Universidade da Indústria,
o evento incluiu também um Curso de Direção Segura para
Jovens. 20 estudantes universitários convidados pela empresa
participaram do curso, no Autódromo Internacional de Curitiba.
Em 2016, uma versão “de bolso” do Open Fórum deve ser
promovida durante o o Salão do Automóvel de São Paulo.
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ROAD SHOW
Também durante a Semana Nacional do Trânsito, o Instituto Renault
realizou um programa educacional multimídia de segurança viária. Voltado
a jovens de 16 a 21 anos, estudantes de quatro universidades de Curitiba
(PR), o Road Show foi criado pela International Road Safety Academy
(TRAFPOL-IRSA), da Espanha. Seu conteúdo inclui depoimentos de
médicos, bombeiros e policiais de trânsito. Em 2015, 1,5 mil estudantes
participaram da iniciativa. Para 2016, a meta é estender o evento a mais
uma universidade da capital paranaense.

90

O I N S T I T U T O R E N A U LT

DESAFIO RENAULT EXPERIENCE
Projeto voltado a fomentar, entre estudantes universitários,
a busca pela inovação do mercado automobilístico nos
processos de desenvolvimento, produção e lançamento de
um novo modelo de automóvel. Em formato de concurso, é
dividido em quatro categorias:
• Engenharia: cujas propostas devem atender critérios
como inovação, adequação ao setor, sustentabilidade e
viabilidade técnica e econômica;
• Design: tendo como tema “Os derivativos do veículo
Renault Duster em 2020”;
• Comunicação: voltado à “Educação para o Trânsito”;
• Negócios: a serem abordarem o tema “Gênero - A mulher
na indústria automobilística”.
Em 2015, a iniciativa contou com 239 trabalhos inscritos,
elaborados por 403 estudantes de 56 universidades
brasileiras. Desde a primeira edição do Desafio, em 2010,
mais de 35 mil universitários participaram das cerca de 300
palestras sobre os desafios do setor automotivo promovidas
pela Renault em todo o País.
No início de 2016, o Instituto redefiniu o formato do Desafio
Renault Experience. A partir de agora, o projeto passa a
promover uma maratona de ideias entre os estudantes
participantes e apoiar o desenvolvimento das melhores, por
meio do modelo de aceleração usado pelas startups.
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HANDI@RENAULT
Em 2015, 37 atletas foram patrocinados por meio do projeto “Renault Handi Sport
Team”, de apoio ao esporte paralímpico. A iniciativa ofereceu suporte a 16 atletas do
vôlei sentado da Unilehu (Universidade Livre para Eficiência Humana); à equipe de 20
esgrimistas em cadeira de rodas da Associação de Deficientes do Paraná e ao paratleta
de esgrima, Sandro Colaço, integrante da Seleção Brasileira de Esgrima na categoria A
(atletas com controle parcial do tronco). Colaço representou o Brasil na Paralimpíada Rio
2016 a convite da International Wheelchair & Amputee Sports Federation e do Comitê
Paralímpico Brasileiro, em virtude dos bons resultados conquistados em competições
nacionais e internacionais nos últimos anos.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RENAULT DO BRASIL
Promove e apoia ações voltadas a engajar os colaboradores
em iniciativas de ação social em comunidades vizinhas às
suas operações. Coordenadas pelo Instituto Renault, as ações
realizadas em 2015 incluíram as campanhas anuais de
Agasalhos e de Natal .
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ASSOCIAÇÃO BORDA VIVA
Projeto detalhado no subcapitulo
“Comunidades do Entorno”, que descreve
a parceria entre o Instituto Renault e a
Associação Borda Viva. G4-EC8; G4-SO1.
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MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Em 2015, o Instituto Renault participou de 25 eventos voltados ao tema em todo o
Brasil, expondo sua linha de veículos Zero Emissão. Referência nacional em mobilidade
urbana sustentável, a Renault conta com 80 veículos 100% elétricos em circulação no
País. A frota é resultado de parcerias firmadas com instituições que também acreditam
no veículo elétrico como solução para a mobilidade inteligente. Itaipu, Companhia
Paulista de Luz e Força (CCPFL Energia), Grupo TPC, Correios, FedEx, Companhia
Energética de Brasília (CEB), Prefeitura Municipal de Curitiba e Governo do Distrito
Federal integram essa lista.
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TABELA DE INDICADORES
S U M Á R I O G R I – R E N A U LT D O B R A S I L
CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

PÁGINA/RESPOSTA

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4-1 DECLARAÇÃO DO DECISOR MAIS GRADUADO DA ORGANIZAÇÃO (P. EX.: SEU DIRETOR-PRESIDENTE, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINIS6
TRAÇÃO OU CARGO EQUIVALENTE) SOBRE A RELEVÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE PARA A ORGANIZAÇÃO E SUA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
G4-2 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES: ENFOCAR OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA ORGANIZAÇÃO SOBRE A SUSTENTABILIDADE E SEUS EFEITOS PARA STAKEHOLDERS.

5, 6

PERFIL ORGANIZACIONAL
G4-3 NOME DA ORGANIZAÇÃO

8

G4-4 PRINCIPAIS MARCAS, PRODUTOS E SERVIÇOS

8

G4-5 LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA ORGANIZAÇÃO

8

G4-6 NÚMERO DE PAÍSES NOS QUAIS A ORGANIZAÇÃO OPERA E NOME DOS PAÍSES NOS QUAIS A SUAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES ESTÃO LOCALIZADAS OU QUE SÃO ESPECIFICAMENTE RELEVANTES PARA OS TÓPICOS DE SUSTENTABILIDADE ABORDADOS NO RELATÓRIO

8

G4-7 NATUREZA DA PROPRIEDADE E FORMA JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO

8

G4-8 MERCADOS EM QUE A ORGANIZAÇÃO ATUA (COM DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA, SETORES COBERTOS E TIPOS DE CLIENTES E BENEFICIÁRIOS)

8

G4-9 PORTE DA ORGANIZAÇÃO

8, 9

G4-10 NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS

8, 53, 56

G4-11 PERCENTUAL DO TOTAL DE EMPREGADOS COBERTOS POR ACORDOS DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

59

G4-12 DESCRIÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES DA ORGANIZAÇÃO

70

G4-13 MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS OCORRIDAS NO DECORRER DO PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO EM RELAÇÃO AO PORTE, ESTRUTURA,
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA OU CADEIA
DE FORNECEDORES DA ORGANIZAÇÃO

3

G4-14 SE E COMO A ORGANIZAÇÃO ADOTA A ABORDAGEM OU PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

34
9
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CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

PÁGINA/RESPOSTA

G4-15 LISTA DAS CARTAS, PRINCÍPIOS OU OUTRAS INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EXTERNAMENTE DE CARÁTER ECONÔMICO, AMBIENTAL E SOCIAL
QUE A ORGANIZAÇÃO SUBSCREVE OU ENDOSSA

9

G4-16 LISTA DA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES (P. EX.: ASSOCIAÇÕES SETORIAIS) E ORGANIZAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE DEFESA 9
ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4-17 LISTA DE TODAS AS ENTIDADES INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS OU DOCUMENTOS EQUIVALENTES DA
ORGANIZAÇÃO

Renault do Brasil S.A. e Renault do Brasil Comércio e
Participações Ltda.

G4-18 EXPLICAÇÃO DO PROCESSO ADOTADO PARA DEFINIR O CONTEÚDO DO RELATÓRIO E OS LIMITES DOS ASPECTOS

3

G4-19 LISTA DE TODOS OS ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS NO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO

4

G4-20 PARA CADA ASPECTO MATERIAL, RELATE O LIMITE DO ASPECTO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

4

G4-21 PARA CADA ASPECTO MATERIAL, RELATE SEU LIMITE FORA DA ORGANIZAÇÃO

4

G4-22 EFEITO DE QUAISQUER REFORMULAÇÕES DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES E AS RAZÕES PARA ESSAS REFORMULAÇÕES

3

G4-23 ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO A PERÍODOS COBERTOS POR RELATÓRIOS ANTERIORES EM ESCOPO E LIMITES DE ASPECTO

4

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
G4-24 LISTA DE GRUPOS DE STAKEHOLDERS ENGAJADOS PELA ORGANIZAÇÃO

3

G4-25 BASE USADA PARA A IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE STAKEHOLDERS PARA ENGAJAMENTO

3

G4-26 ABORDAGEM ADOTADA PELA ORGANIZAÇÃO PARA ENVOLVER OS STAKEHOLDERS, INCLUSIVE A FREQUÊNCIA DO SEU ENGAJAMENTO
DISCRIMINADA POR TIPO E GRUPO, COM UMA INDICAÇÃO DE QUE ALGUM ENGAJAMENTO FOI ESPECIFICAMENTE PROMOVIDO COMO PARTE DO
PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO

3

G4-27 PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADAS DURANTE O ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS E AS MEDIDAS ADOTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARA ABORDAR ESSES TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES, INCLUSIVE NO PROCESSO DE RELATÁ-LAS. RELATE OS GRUPOS DE STAKEHOLDERS QUE LEVANTARAM CADA UMA DAS QUESTÕES E PREOCUPAÇÕES MENCIONADAS

3
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CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

PÁGINA/RESPOSTA

PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28 PERÍODO COBERTO PELO RELATÓRIO (P. EX.: ANO FISCAL OU CIVIL) PARA AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS

3

G4-29 DATA DO RELATÓRIO ANTERIOR MAIS RECENTE (SE HOUVER)

3

G4-30 CICLO DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS (ANUAL, BIENAL, ETC)

3

G4-31 PONTO DE CONTATO PARA PERGUNTAS SOBRE O RELATÓRIO OU SEU CONTEÚDO

4

G4-32 OPÇÃO “DE ACORDO” ESCOLHIDA PELA ORGANIZAÇÃO

3

GOVERNANÇA
G4-33 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa

4

G4-34 Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. Identifique todos os comitês responsáveis
pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais

19

G4-35 Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança para
executivos seniores e outros empregados

19

G4-39 Se presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor executivo (e, nesse caso, sua função na gestão da organização e as
razões para esse acúmulo).

19

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética

15, 16, 17, 18, 19

G4-57 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a
legislação, como canais de relacionamento (p. ex.: ouvidoria)

19
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
CATEGORIA ECONÔMICA
ASPECTOS MATERIAIS

DMAS E INDICADORES

PÁGINA/RESPOSTA/OMISSÃO

DESEMPENHO ECONÔMICO

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

20

G4-EC4 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO GOVERNO

20

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

58

G4-EC6 PROPORÇÃO DE MEMBROS DA ALTA DIREÇÃO CONTRATADOS NA COMUNIDADE LOCAL EM
UNIDADES OPERACIONAIS IMPORTANTES

58

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

83

G4-EC8 IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS, INCLUSIVE A EXTENSÃO DOS IMPACTOS

83

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

70

G4-EC9 PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS IMPORTANTES

70

PRESENÇA NO MERCADO

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

PRÁTICAS DE COMPRAS
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
CATEGORIA AMBIENTAL
ASPECTO
Energia

Água

Emissões

Efluentes e resíduos

Produtos e serviços

Conformidade

PÁGINA/RESPOSTA

G4-DMA Forma de gestão

42

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização

44, 45

G4-EN6 Redução do consumo de energia

42, 43

G4-DMA Forma de gestão

46

G4-EN8 Total de retirada de água por fonte

47

G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

47

G4-DMA Forma de gestão

48

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

49

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia
(Escopo 2)

49

G4-DMA Forma de gestão

35, 40

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

35, 41

G4-DMA Forma de gestão

33, 39

G4-EN27 Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços

33

G4-EN28 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos
vendidos, discriminados por categoria de produto

37, 38

G4-DMA Forma de gestão

35

G4-EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas
35
em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais
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CATEGORIA SOCIAL – DIREITOS HUMANOS
Avaliação ambiental de fornecedores

G4-DMA Forma de gestão

70

G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e
medidas tomadas a esse respeito

70

CATEGORIA SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
ASPECTO

DESCRIÇÃO

PÁGINA/RESPOSTA

Emprego

G4-DMA Forma de gestão

53

G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por
faixa etária, gênero e região

53, 57

G4-DMA Forma de gestão

59

G4-LA4 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

59

G4-DMA Forma de gestão

62, 64

Relações trabalhistas

Saúde e segurança no trabalho

G4-LA5 Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de 65
saúde e segurança no trabalho

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

G4-LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero

66

G4-DMA Forma de gestão

70

G4-LA15 Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na cadeia de
fornecedores e medidas tomadas a esse respeito

70
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CATEGORIA SOCIAL – DIREITOS HUMANOS
ASPECTO

DESCRIÇÃO

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

G4-DMA FORMA DE GESTÃO
G4-HR4 OPERAÇÕES E FORNECEDORES IDENTIFICADOS EM QUE O DIREITO DE EXERCER A LIBERDADE
DE ASSOCIAÇÃO E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA POSSA ESTAR SENDO VIOLADO OU HAJA RISCO SIGNIFICATIVO E AS MEDIDAS TOMADAS PARA APOIAR ESSE DIREITO

PÁGINA/RESPOSTA

Na RdB, a liberdade de associação e de participação em processos de negociação coletiva é assegurada
por uma política corporativa que ratifica o respeito do Grupo Renault à Convenção 98 da OIT.

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE
ASPECTO

DESCRIÇÃO

PÁGINA/RESPOSTA

COMUNIDADES LOCAIS

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

80, 86

G4-SO1 PERCENTUAL DE OPERAÇÕES COM PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE ENGAJAMENTO DA
COMUNIDADE LOCAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

80, 86

G4-SO2 OPERAÇÕES COM IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS REAIS E POTENCIAIS NAS COMUNIDADES LOCAIS

80

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

20

G4-SO6 VALOR TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS E POLÍTICOS, DISCRIMINADO
POR PAÍS E DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO

20

POLÍTICAS PÚBLICAS

CONFORMIDADE

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

G4-SO8 VALOR MONETÁRIO DE MULTAS SIGNIFICATIVAS E NÚMERO TOTAL DE SANÇÕES NÃO
MONETÁRIAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS

Em 2015, a Renault do Brasil efetuou o pagamento de R$500 mil reais em multas relacionadas a contratos administrativos. Nos últimos dois anos, com os impactos da crise econômica sobre as operações de
alguns fornecedores, a escassez e o atraso no recebimento de peças utilizadas pela RdB em seu produtos
afetou o prazo de contratos firmados pela montadora com órgãos da administração pública.
Ainda na esfera administrativa, a RdB enfrentou também o registro de reclamações de consumidores junto
ao Procon – mesmo após o atendimento dos mesmos pela montadora; e penalidades resultantes de
desconformidades mínimas em TAC (termo de ajuste de conduta) relativo a publicidade.
Na esfera judicial, em função da crise macroeconômica e da redução dos quadros funcionais, a RdB
sofreu condenações em ações de natureza trabalhista.
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ASPECTO

DESCRIÇÃO

PÁGINA/RESPOSTA

Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade

G4-DMA Forma de gestão

70

G4-SO9 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na
sociedade

70

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

19

G4-SO11 NÚMERO DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A IMPACTOS NA SOCIEDADE REGISTRADAS, PROCESSADAS E SOLUCIONADAS POR MEIO DE MECANISMO FORMAL

78

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade

CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
ASPECTO

DESCRIÇÃO

PÁGINA/RESPOSTA

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

72, 73

G4-PR1 PERCENTUAL DE CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS SIGNIFICATIVAS PARA AS QUAIS SÃO
AVALIADOS IMPACTOS NA SAÚDE E SEGURANÇA BUSCANDO MELHORIAS

72, 74

G4-PR2 NÚMERO TOTAL DE CASOS DE NÃO CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS E CÓDIGOS
VOLUNTÁRIOS RELACIONADOS AOS IMPACTOS CAUSADOS POR PRODUTOS E SERVIÇOS NA SAÚDE E
SEGURANÇA DURANTE SEU CICLO DE VIDA, DISCRIMINADOS POR TIPO DE RESULTADO

74

G4-DMA FORMA DE GESTÃO

77

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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