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“Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a si mesmo” 
Platão
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Nossa Essência

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

Missão
Fazer carros atrativos e acessíveis que conquistem a confiança  
dos brasileiros e sejam fonte de progresso para as pessoas.
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Palavra do 
presidente  
da Renault

Carlos Ghosn

Carlos Ghosn – Presidente
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Mobilidade é uma das maiores conquistas da humanidade. Proporciona liberdade 
e oferece ao indivíduo o prazer da descoberta e a facilidade de transitar por 
vários ambientes. Desde sempre, a mobilidade contribui para o desenvolvimento 
econômico e social de países, cidades e pessoas. 

Nas últimas décadas, porém, o crescimento da população global  
e a preocupação com a preservação do meio ambiente lançaram um novo 
desafio aos atores capazes de promover a mobilidade. A economia  
de recursos e a redução do impacto ambiental tornaram-se uma necessidade 
inadiável. Mais do que isso, estão se transformando rapidamente em exigência 
da sociedade.

Ciente de sua importância nesse novo cenário 
mundial, a Renault é precursora na concepção e 
no desenvolvimento da mobilidade sustentável, 
pautada pela redução dos impactos ambientais 
na produção e no uso cotidiano dos automóveis 
e na preocupação em oferecer produtos 
acessíveis ao maior número de pessoas possível, 
com qualidade e segurança. Segurança que está 
presente na tecnologia construtiva, mas que é 
também alvo de ações educativas promovidas 

pela empresa, visando, sempre, a uma condução mais responsável e condizente 
com o respeito pelas pessoas e pelo planeta.

Essa visão representa o entendimento que a Renault tem da importância do 
papel das grandes empresas no mundo e de seu desejo de atender aos anseios 
e às expectativas da sociedade. Dentre as iniciativas da empresa, destaca-se  
o desenvolvimento de veículos de menor consumo de energia e baixa emissão, 
com menor uso de matérias-primas e dotados do máximo de componentes 
recicláveis e reaproveitáveis. A Renault é pioneira na concepção e produção 
de veículos de emissão zero a preços acessíveis. Tudo isso desenvolvido dentro 
de um modelo de negócios sólido, de forma a contribuir para a perenidade  
da empresa e agregar valor a seus produtos e serviços.

Outra de nossas preocupações são as pessoas. A Renault entende que toda 
empresa é feita de homens e mulheres e, por isso, procura ser uma companhia 
aberta à diversidade e adota políticas de incentivo à premiação por mérito 
de seus colaboradores. Além disso, busca oferecer condições de trabalho 
dignas, agradáveis, equilibradas, motivadoras e capazes de suscitar o desejo de 
desenvolvimento pessoal e coletivo. 

A Renault também não esquece seu papel como ente social e apoia iniciativas 
de educação, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida de seus 
colaboradores e das comunidades vizinhas às suas instalações.

No nosso entendimento, nenhuma grande 
empresa pode focalizar exclusivamente em sua 
performance econômica sem se preocupar com 
o que ocorre ao seu redor. É nossa responsabilidade 
– mas também nosso interesse – envolver-nos nas 
questões ambientais, bem como na vida social  
e societal do país onde estamos presentes.

Carlos Ghosn, presidente mundial da Aliança 
Renault-Nissan

Nenhuma grande empresa 
pode focalizar apenas em  
sua performance econômica 
sem atentar para o que 
ocorre ao redor.



A Renault acredita que o verdadeiro desenvolvimento se alcança 
garantindo o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade faz parte 
da filosofia de trabalho da Renault e está presente em todos os momentos  
da sua história. Investimos permanentemente em novas tecnologias, na busca 
da eficiência e na inovação dos nossos produtos, assim como em ações de 
responsabilidade social, de desenvolvimento humano e no tratamento adequado 
das questões ambientais.

Instalada no Brasil desde 1998, a Renault é uma das montadoras com a maior 
reserva ambiental da América Latina: 60% de seus 2,5 milhões de metros quadrados 
são de mata nativa. Hoje 100% de seus resíduos industriais são gerenciados, sendo 
98,5% reciclados e o restante reprocessado. O Complexo Ayrton Senna possui 
a certificação ambiental 14.001 desde 2003. 

A criação do Instituto Renault, em 2010, veio para consolidar nosso trabalho 
quanto à responsabilidade social. Nestes dois anos e meio de atuação, o Instituto já 
imprimiu a sua marca em projetos que impactaram direta ou indiretamente mais 
de 300.000 pessoas, mediante investimentos da ordem de R$ 9 milhões. Formamos 
parcerias e apoiamos diversas instituições, como a Pastoral da Criança, Projeto Borda 
Viva, Programa do Voluntariado Paranaense, Casa do Zezinho, Hospital do Câncer  
de Londrina, entre outros.

Palavra  
do presidente  
da Renault  
do Brasil  
e do Instituto 
Renault

Olivier Murguet
Sustentabilidade como filosofia

Nossa política interna é de valorização dos recursos humanos. Aqui funcionam 
nossos centros de Engenharia e Design para todo o continente. Hoje contamos 
6.500 colaboradores diretos, além de gerar outros 25 mil empregos indiretos só 
no Paraná. Quanto à produção, concluímos em fevereiro deste ano inversões de 
R$ 500 milhões, que são parte de um plano de investimentos de R$ 1,5 bilhão para 
o ciclo 2010-2015, para ampliação da capacidade de produção do nosso complexo 
industrial, que passou de 280 para 380 mil veículos por ano. Do ponto de vista 
social, significa a geração de mais empregos, mais impostos e mais oportunidades. 

Novos tempos exigem  
que os papéis se invertam: 
em vez de o ser humano 
se adaptar ao automóvel, 
os carros é que precisam 
se adequar às pessoas  
e ao planeta.

Nossa marca está na vanguarda das iniciativas associadas à mobilidade sustentável. 
Hoje, temos seis modelos de veículos classificados com nota “A” no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ou seja, com o menor nível de consumo 
de combustível. Vale lembrar que a Aliança Renault-Nissan é líder mundial em 
veículos elétricos e o único grupo automobilístico a comercializar uma linha 
de carros zero emissão a preços acessíveis.

Esse conjunto de iniciativas e ações, detalhadas neste Relatório de Sustentabilidade, 
fazem parte da cultura da nossa empresa e refletem a nossa convicção de que não 
é mais papel das pessoas se adequarem ao automóvel, mas papel do automóvel 
se adequar às pessoas e ao planeta; que a nossa missão é produzir carros atrativos 
e confiáveis, acessíveis e sustentáveis; que o nosso compromisso é crescer com um 
relacionamento direto e aberto com os colaboradores, parceiros e com a sociedade 
da qual fazemos parte.
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Presente em mais de 118 países, o Grupo Renault projeta, fabrica e vende veículos em suas 3 marcas:
Renault, Dacia e Renault Samsung Motors. O Grupo Renault conta também com uma subsidiária que presta serviços na área financeira, o RCI Banque.

Renault no mundo 

Louis Renault em sua Voiturette, 1899

Estrutura simplificada do Grupo Renault

Automóveis

Companhias associadas

Financiamento de vendas na consolidação

Não incluídas no âmbito da consolidação

*Companhia de propriedade indireta da Renault S.A.S.

O Grupo Renault oferece uma gama de veículos que 
atende às necessidades de mobilidade e adaptação 
às especificidades dos diferentes mercados. Em 2013, 
foram vendidos 2,6 milhões de veículos.

O Grupo Renault tem 121.807 colaboradores. 
Seu negócio é organizado em duas divisões de 
negócios: a de automóvel (design, fabricação, vendas)  
e a de financiamento de vendas.
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Expansão 
mundial

Vendas mundiais

2,6 milhões
de veículos

Resultado líquido

€ 695
milhões121.807

colaboradores diretos

€ 40,932 

Faturamento 2013

Pr

es
ente em 128 países.

E 37 plantas industri
ais.

 

11





Participar do futuro contribuindo para um planeta mais sustentável, 
com oferta de produtos e serviços pautados pela inovação tecnológica 
e, principalmente, pela preocupação ambiental. Esse é o caminho que 
a Renault escolheu trilhar para oferecer sua contribuição à sociedade. 

O aumento da população mundial e sua crescente urbanização 
trazem consigo o desafio de atender às necessidades de um planeta 
com mais habitantes ao mesmo tempo em que se faz necessário 
reduzir o impacto da produção e do consumo sobre o meio ambiente. 

Consciente da necessidade de produzir com menos recursos, de reduzir 
a geração de resíduos, de empregar materiais recicláveis e reutilizáveis 
e, principalmente, conter a agressão ao planeta, a Renault se coloca 
na vanguarda da busca por soluções para a mobilidade urbana.  
A principal delas é o carro elétrico de emissão zero.

A Renault acredita que esse será o novo paradigma da indústria 
automobilística, investe nele e já dispõe de alternativas. É a primeira 
montadora do mundo a oferecer uma gama de veículos elétricos  
a preços acessíveis.

Novos caminhos

Por meio de um acordo de cooperação tecnológica com a Itaipu,  
a Renault prevê a montagem de 32 Twizys no Centro de Pesquisa 
Desenvolvimento e Montagem de Veículos Elétricos da empresa.  
A FedEx e a CPFJ Energia também já adquiriram seus veículos 
elétricos, entre os 42 comercializados em 2013. A empresa projeta 
que em 2016 o planeta contará com 1,5 milhão de veículos elétricos. 
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O Brasil consolidou-se como o segundo maior mercado da Renault, depois apenas  
da França. As vendas de automóveis de passeio e comerciais leves da Renault 
no Brasil, em 2013, somaram 236.360 unidades.  

A Renault encerrou o ano de 2013 com 6,6% de participação no mercado 
brasileiro, repetindo o resultado de 2012, e mantém seus planos de alcançar 8% 
do market share em 2016. 

A Renault é um dos cinco maiores fabricantes de automóveis instalados no Brasil 
e a marca com maior produção e participação de mercado dentre as chamadas 
newcomers, que ingressaram no mercado brasileiro a partir da década de 1990.

A Renault do Brasil conta com 6.500 colaboradores diretos e gera 25 mil 
empregos indiretos só no Paraná. A companhia emprega cerca de 600 
engenheiros no Renault Tecnologia Américas, em São José dos Pinhais, número 
que equivale a 60% dos engenheiros do grupo nas Américas. 

O ano de 2013 marcou a entrada de novos modelos na gama de produtos  
da empresa: no segmento de comerciais leves, a companhia lançou o novo Master, 
o mesmo comercializado no mercado europeu, e também o novo Logan. 

Renault no Brasil 

Como parte dos planos da marca de ampliar sua cobertura do território brasileiro, 
a rede de concessionárias manteve-se em expansão. Em 2013, a rede 
de concessionárias foi ampliada em 17% em relação a 2012, aumentando 
de 235 para 275 pontos de vendas e cobrindo 82% do mercado nacional. Até 2016,  
serão 330 concessionárias. 

Os investimentos em ampliação da produção (de 280 mil carros/ano para 380 mil 
carros/ano) em 2013 somaram R$ 500 milhões, fizeram parte dos investimentos 
totais de R$ 1,5 bilhão para o período de 2010 a 2015. A Renault do Brasil registrou 
faturamento líquido de R$ 10,9 bilhões em 2013.
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15



A Renault foi a primeira montadora de automóveis do Estado, atraindo dezenas  
de fornecedores para a região.
•  Em 2013 a Renault do Brasil se manteve entre as principais marcas do mercado 

automotivo, com participação de 11,6 em Curitiba e 10,2 no Paraná.
•  No Brasil, a Renault já é a quinta colocada em vendas, com 6,6% de participação  

de mercado em 2013.

Investimentos
A Renault já investiu no Brasil US$ 2,7 bilhões desde o início de suas operações no país.  
O valor já inclui o investimento de R$ 1,5 bilhão definido para o ciclo 2010-2015.

Faturamento
Faturamento líquido de R$ 10,9 bilhões em 2013.

Aumento da capacidade produtiva
•  R$ 500 milhões em investimentos. 
•  Mais de 1.200 novos empregos nos últimos dois anos.
•  Aumento de mais 100 mil veículos/ano na produção (totalizando de 380.000 veículos/ano).
•  Acréscimo de produção de mais 100 mil motores/ano (totalizando 500.000 unidades/ano).

Renault no Paraná –  
fatos e números

Linha de produção do novo Master

Visita com autoridades para conhecer a ampliação da fábrica 
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Quem faz a Renault

A Renault do Brasil vem desenvolvendo sua estratégia social, diretriz de gestão de 
pessoas voltada à manutenção do clima interno e das boas relações. A companhia 
realiza duas pesquisas de satisfação, uma com todos os colaboradores, outra por 
amostragem, alternadas anualmente. Recém-contratados passam, no primeiro 
dia de trabalho, pelo processo de integração, para conhecer o funcionamento 
e a filosofia da empresa. A empresa mantém o Renault Way (RW), código de 
conduta dos colaboradores, e o Renault Management Way (RMW), para orientação 
dos gestores. 

Colaboradores

Respeito e bem-estar  
para os trabalhadores

O ano de 2012 marcou a implementação na Renault do Programa Talent, nova 
política de desenvolvimento, reconhecimento e recompensa da companhia.  
O programa consiste em uma série de novas políticas e ferramentas de gestão com 
base em um sistema on-line capazes de avaliar informações e aferir a evolução de 
processos e do desempenho profissional dos colaboradores.

Desenvolvimento de carreira 

A preparação de gestores para lidar e desenvolver os colaboradores da 
empresa é considerada peça-chave na estratégia de gestão da Renault. 
Além do percurso de formação gerencial (no qual 100% dos gestores 
são formados), temos outros programas direcionados à Liderança como  
educação executiva, em instituições como a Fundação Dom Cabral, 
o CEDEP (Centre Européen d’Education Permanente) e o Pró Gestão.

Os demais colaboradores também são estimulados a investir em sua 
carreira. Um calendário de formações é disponibilizado e a participação 
ocorre mediante inscrição e validação do gestor. Programas direcionados 
também são criados, como o programa de estágio, a Fábrica do 
Conhecimento e o programa Trainee.

Cada colaborador recebe em média 17 horas de treinamento por ano. 
Em 2012, foram 100.441 horas de formação presencial e outras 6.809 
horas on-line, totalizando um investimento de R$ 2,6 milhões. 

Após uma revisão dos conteúdos e processos de treinamento, o ano de 
2012 registrou um aumento nos níveis de satisfação, conforme pesquisa 
interna. O avanço médio foi de dez pontos percentuais por quesito.
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A Fábrica de Conhecimento Renault oferece cursos de curta duração em várias 
áreas de atuação exclusivamente a colaboradores da produção. O foco desses 
treinamentos é desenvolver cada vez mais nossos colaboradores, visando 
reciclagem, melhoria contínua e competências especialistas.

Fábrica de qualificação 
profissional

Candidatos podem conhecer oportunidades de emprego pelo site da Renault, no qual 
é possível se cadastrar e enviar currículos. Existem também os seguintes programas:

Recrutamento

A Renault encerrou o ano de 2013 com cerca de 318 profissionais com deficiência 
em atividade, número que cresceu seis vezes no período de sete anos. Além 
disso, a empresa investe em cursos de capacitação para pessoas com deficiência 
da comunidade. Os cursos são mantidos pela UNILEHU (Universidade Livre para  
a Eficiência Humana), entidade da qual o Instituto Renault é um dos mantenedores. 

Pessoas com deficiência

Familiares de colaboradores e jovens da comunidade podem ingressar na 
Renault por intermédio do Programa Aprendiz, também em parceria com  
a UNILEHU, que contrata jovens entre 16 e 22 anos com o objetivo de melhor 
preparar a nova geração para o mercado de trabalho.

Programa de aprendizagem

Colaboradores são estimulados a indicar amigos ou familiares para vagas. 
A empresa entende que a contratação de pessoas conhecidas favorece  
o ambiente de trabalho.

Indicações e família 
bem-vinda

Universitários podem participar do programa de estágio da Renault e aliar  
a prática ao conhecimento teórico adquirido na graduação.

Programa de estágio 
Fábrica de Talentos
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“A Renault está trabalhando para aumentar a 
proporção feminina em seu corpo funcional. Através 
do programa Women@Renault são colocadas em 
prática as ações para recrutar e manter mais mulheres 
no quadro de funcionários. Entretanto, ainda existem 
barreiras invisíveis, que devem ser identificadas 
e superadas.”

Silvia Barcik – Líder do Grupo Mulheres  

Vagas disponíveis são publicadas no Flash Oportunidades. Se cumprir os requisitos 
para o posto, qualquer colaborador pode se candidatar. As promoções ocorrem 
também por indicação da direção, com base na avaliação de desempenho,  
ou dos Comitês de Sucessão (reuniões em que se mapeiam os sucessores ideais 
para os postos). Em cargos de gestão, uma série de entrevistas avalia o candidato 
na parte técnica e comportamental. Em 2012, 54% das vagas foram preenchidas 
por meio de recrutamento interno.

Oportunidades internas  
e promoções  

A valorização e o estímulo à participação das mulheres fazem parte dos eixos 
estratégicos da Renault. Por isso, a empresa está trabalhando para aumentar  
a proporção feminina em seu corpo funcional. 

Para atrair e manter os talentos, a Renault criou, em 2010, o Women@Renault.  
O programa atua em dois eixos: recursos humanos e uma rede colaborativa interna. 
O primeiro trabalha temas como contratação, evolução da carreira, liderança, 
desenvolvimento profissional, e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. 

Mulheres e diversidade

Mulheres 
cada vez mais 
presentes.

“Entrei na Renault em 1998, como estagiário da Logística. 
Ao longo dos anos, ocupei sete cargos diferentes nesta 
e na área de Fabricação. Nesse período, tive a sorte de 
contar com líderes que me desafiaram a ultrapassar 
meus próprios limites, característica importante em 
uma empresa como a Renault, que realmente valoriza 
e apoia quem está disposto a investir em si mesmo.”

Cleverson Rabito – Gerente-Geral da Fábrica de Motores Renault, desde 2011
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Saúde e segurança como foco
A Renault investe constantemente em práticas que assegurem melhores condições 
de saúde e bem-estar para cada um de seus colaboradores. Disponibiliza profissionais 
da saúde para atendimento interno e conta com excelente estrutura física no seu 
Centro Médico Zilda Arns, no qual foram investidos R$ 1,5 milhão em 2012.

Os principais programas oferecidos são:

• Controle do tabagismo
• Programa Pró Saúde
• Prevenção a problemas auditivos
• Combate à dependência química
• Reeducação alimentar

Remuneração e benefícios
• Participação nos resultados
    Estruturado em 2011, o Programa de Participação nos Resultados (PPR) pagou 

R$ 15 mil por colaborador em 2012. O pagamento está atrelado à avaliação 
de desempenho. 

•  Benefícios 
O pagamento de benefícios sociais soma R$ 55 milhões por ano.

•  Plano médico e odontológico
    Oferece as modalidades básicas e especiais. A coparticipação do empregado 

é de 20% para consultas e 10% para exames. O plano atendeu 16.600 pessoas 
em 2012. O plano odontológico tem quatro modalidades e atende 15.300 
colaboradores e dependentes. O funcionário contribui com valores entre R$ 1,41 
e R$ 18,19.

• Ginástica laboral
• Preparação física
• Prevenção e tratamento de DST
• Reabilitação de afastados pelo INSS
• Programa Mama Care e Baby Care

• Previdência privada
    A Renault financia e administra a Renoprev, entidade de previdência privada 

com 1.348 inscritos e patrimônio de R$ 4,7 milhões em 2012.

• Associação Colibri
    Associação dos funcionários com atividades esportivas e de lazer, além de 

convênios para descontos na área comercial. A adesão é livre e a colaboração,  
de R$ 13,72 mensais. 

• Outros benefícios
    A empresa oferece ainda: restaurante ou vale-alimentação, transporte, 

seguro de vida, complemento de auxílio-doença por 120 dias, auxílio-creche, 
produtos infantis para os filhos recém-nascidos dos funcionários, veículo 
e motorista para cerimônia de casamento, convênios para descontos em 
medicamentos, venda de veículos com descontos para funcionários e parentes 
em primeiro grau, licença-maternidade de 180 dias, atendimento de serviço 
social, cesta de Natal, brinquedos no Natal para filhos dos colaboradores 
(até 12 anos), empréstimo consignado, auxílio-transferência, auxílio-funeral, 
horário flexível nas áreas administrativas, auxílio-escola-especial para pais de 
portadores de deficiências.
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Sob coordenação do Instituto Renault, o corpo de voluntários pode atuar 
em projetos ligados à educação e ao desenvolvimento social da comunidade.  
A participação nos programas é feita fora do horário de trabalho. Os voluntários 
também se comprometem a participar das ações respeitando os requisitos legais 
e são encaminhados às atividades com as quais tenham maior afinidade.

Voluntariado 
corporativo

“Em 2010, comecei a participar do Grupo de Voluntários 
na Renault. No decorrer das atividades, principalmente 
com as crianças da Borda do Campo, fui criando um 
vínculo afetivo muito forte e hoje elas fazem parte da 
minha vida.
 Hoje fico muito feliz com a maturidade desta instituição 
e ao ver que, em parceria com o Instituto Renault, as 
ações deixaram de ser apenas de doação e hoje são 

sustentáveis. As mulheres e os adolescentes da comunidade estão engajados em 
trabalhos que permitem suas capacitações e geração de renda para suas famílias.
Hoje meu ‘trabalho’ consiste em almoçar com as crianças uma vez por semana  
e tentar passar algum aprendizado ou valor através de exemplos. Eu dedico o meu 
tempo a elas ouvindo, conversando, brincando, demonstrando interesse pelas 
atividades que elas fazem, ou seja, dando a atenção mínima que toda criança 
requer. E no final quem ganha sou eu. É maravilhoso chegar lá e a criançada vir 
correndo me abraçar, me beijar e disputar um lugar para sentar comigo. É um 
‘trabalho’ muito gratificante e que amo muito.”

Adriane Gomes da Silva – Manutenção Central e Voluntária Renault

Diálogo aberto e respeito à legislação são os princípios que norteiam  
o relacionamento da Renault com seus fornecedores. Os contratos da empresa 
com fornecedores e prestadores de serviços têm cláusulas que vedam totalmente  
a contratação de mão de obra infantil e as práticas de trabalho escravo ou forçado.

Além disso, a empresa mantém canais de interação que permitem a troca constante 
de informações e ideias, no sentido de sempre otimizar a produção e melhorar  
o desempenho ambiental das unidades, de maneira que toda a cadeia produtiva  
e também a sociedade saiam beneficiadas.

Fornecedores
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“Para mim, ao final do ano, é preciso olhar para todos 
os resultados obtidos e ver que eles também refletem 
o trabalho de RH. Quando vejo uma propaganda 
bonita na TV e sei que participamos da contratação 
da gerente de publicidade, sei que cumprimos nosso 
papel. Quando vejo nossa equipe comercial bater 
meta atrás de meta, após termos feito um grande 
investimento no desenvolvimento destas pessoas, 
também vejo o resultado do nosso trabalho. 
O papel da área de RH é este: fazer com que o negócio 
aconteça no seu melhor.”

Ana Paula Camargo – Diretora de RH

A Renault procura manter seus funcionários e familiares permanentemente 
informados sobre assuntos de interesse, como novidades na empresa e 
posicionamento estratégico. Isso faz com que vários informativos sejam 
publicados de forma periódica.

Comunicação Para colaboradores:
Quadro 8 páginas (mural), Gente Renault Express, Gente Renault TV, 
Ilhas de Comunicação, Instituto Renault News, Cafezinhos, Fale com 
o Presidente, Associação Colibri, Reuniões de 15 Minutos.

Para familiares:
Gente Renault em Família, Visita Familiar, Site Família Renault. 

Para consumidores:
Fala Renault (www.falarenault.com.br). 

“A Renault se preocupa bastante com a política 
de responsabilidade social dos seus fornecedores. 
Tivemos um caso de produção das telas antigranizo 
para o pátio da Renault, que nesse caso específico 
trouxe um benefício para a Renault e também para 
a comunidade.”

Ricardo Mendes – Gerente de Compras
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Visita de familia à fábrica da Renault do Brasil Criança assistida na região da Borda do Campo 

O que move o mundo são as pessoas. A Renault sabe disso. Sabe também 
que o maior patrimônio de qualquer empresa são seus colaboradores, 
fornecedores e clientes. E é por isso que a Renault elegeu o foco nas 
pessoas como sua crença mais importante.

Com essa mentalidade, a empresa quer oferecer cada vez mais produtos 
adaptados às necessidades do dia a dia. Por isso, propõe-se a produzir 
veículos mais confiáveis, inovadores, acessíveis e sustentáveis. Essa 
filosofia encontra-se traduzida no programa  “Mude a Direção”, plano 
estratégico de seis anos, a ser consolidado em 2016, cujo foco é a 
satisfação e o bem-estar das pessoas. Está presente também na decisão 
de criar o Instituto Renault, em 2010, e entregar a ele a gestão dos 
programas socioambientais da empresa. 

Gente: nosso maior tesouro
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Selecionada pela primeira vez em 2011, a Renault voltou a fazer parte do ranking de 150 melhores empresas para  
se trabalhar no Brasil, realizado pela revista “Você S/A”. Isso se deve ao contínuo processo de melhoria no ambiente 
de trabalho, proximidade da gestão, oportunidades internas e ações de saúde e qualidade de vida que caracterizam  
a companhia.

A participação da Renault na pesquisa também colabora para o monitoramento do clima interno, promove  
o compartilhamento das melhores práticas e oferece oportunidades constantes de melhoria para os processos da 
empresa. Em 2012, a Renault conquistou novamente o título de uma das 150 melhores empresas e também conquistou 
o prêmio SESI de Qualidade no Trabalho, na categoria Gestão de Pessoas, pela gestão do projeto Borda Viva.  
O prêmio, pioneiro no setor, homenageia as indústrias brasileiras que investem na valorização e na qualidade de 
vida dos trabalhadores, além de estimular o exercício da cidadania nas relações de trabalho e incentivar as empresas  
a incorporar a responsabilidade social em suas estratégias.

Estes resultados reforçam a filosofia da empresa de crescimento com qualidade no ambiente e nas condições de 
trabalho. Faz parte dos planos da Renault manter o bom desempenho e conseguir resultados ainda melhores, mesmo 
diante da expansão de suas atividades projetada para os próximos anos.

Premiações e destaques

Gestão competente  
de pessoas:  
Renault é uma das  
150 melhores empresas  
para se trabalhar

2011 2012 2013

RENAULT
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Responsabilidade  
Social Empresarial 

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

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

Crença

Missão
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Preservar
Assegurar a promoção da qualidade 
ambiental por meio de ações de 
preservação e redução dos danos, com 
foco acentuado na busca pela mobilidade 
sustentável como forma de reduzir  
o passivo ambiental para o futuro.

Transformar
Realizar ações voltadas para o desenvolvimento 
social e a promoção da diversidade no sentido de 
oferecer mais qualidade de vida às comunidades 
em que a empresa atua, gerando oportunidades 
de desenvolvimento para as pessoas nos aspectos 
pessoal, profissional e social.

Proteger
Ajudar a conscientizar a sociedade da 
necessidade da segurança no trânsito, 
com incentivo às práticas educativas que 
promovam a prevenção de acidentes  
e o combate à violência.

Educar
Proporcionar experiência prática a 
universitários, agregar consistência 
ao ensino infantil e fundamental por 
meio do investimento em estrutura 
e aperfeiçoamento profissional de 
educadores e gestores da área de 
educação e oferecer a oportunidade 
de formação profissional para jovens.
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“O ano de 2012 foi marcado pela formalização da “visão” da Renault para a responsabilidade social e ambiental (RSE). O texto, que reafirma  
a escolha de quatro eixos prioritários (mobilidade sustentável, segurança no trânsito, educação e diversidade), é fruto de uma reflexão sobre  
o que a sociedade pode esperar de uma montadora de automóveis responsável. Ele define também nosso campo de responsabilidade  
no âmbito da norma ISO 26000.

Num contexto onde as iniciativas se multiplicam para estruturar e valorizar as ações de RSE nas empresas, a Renault adotou em 2012 uma postura 
de transparência exigente, com a avaliação do nível de integração em matéria de RSE por meio de uma organização independente (AFNOR),  
a verificação de seus resultados extrafinanceiros (Ernst&Young e Deloitte) e a elaboração do relatório de sustentabilidade do grupo.

Em termos de comprometimento societal e de engajamento junto às comunidades locais, as 350 ações realizadas em 2012 em 32 países dentre 
aqueles em que o grupo está presente só foram possíveis graças ao dinamismo, à determinação e à capacidade dos atores locais em tecer relações  
de qualidade com o mundo acadêmico, o meio associativo e a sociedade civil... Desejo aqui agradecer a eles.”

Claire Martin – Diretora de Responsabilidade Social Empresarial do Grupo Renault

“É muito bom acompanhar de perto a 
evolução do trabalho do Instituto Renault, 
desde seu lançamento em 2010, verificar 
os avanços na qualificação do investimento 
social da Renault, nas articulações com as 
organizações locais e políticas públicas municipais, 
e principalmente comprovar os resultados 
alcançados para a melhoria das oportunidades  

e o desenvolvimento da comunidade do entorno da fábrica.“ 

Margareth Goldenberg – Consultora Estratégica do Instituto Renault
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A Renault entende que o papel das grandes empresas na sociedade 
pressupõe a assunção de responsabilidades que vão muito além das 
exigências legais. Por isso, a empresa considera essencial condicionar 
todas as suas práticas e de seus colaboradores a uma série de regras 
que têm por base a segurança e a qualidade do ambiente de trabalho.  
A Renault também reconhece a diversidade como característica do 
meio social, respeita e incentiva a convivência entre as diferenças.

Responsabilidade 
corporativa

ISO 26000: 
Renault cada vez mais comprometida  
com a responsabilidade social.
O Instituto Renault e a Direção de Serviços à Empresa (DSE) obtiveram através da AFNOR a certificação pela 
norma ISO 26000, que comprova o compromisso com um comportamento ético, sustentável e consistente 
com as normas internacionais de conduta, no qual a sustentabilidade e a responsabilidade social encontram-se 
integradas em toda a organização. A norma também assegura que a companhia respeita os princípios 
da Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
e as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A ISO 26000 estabelece os conceitos de 
accountability (prestação de contas à sociedade), transparência, ética, respeito e consideração aos interesses 
dos stakeholders, cumprimento das leis e normas internacionais e universalidade dos direitos humanos.
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Criar
e manter procedimentos  
e controle de qualidade  
em todas as áreas da companhia.

1. Segurança e qualidade

Disponibilizar 
produtos e serviços  
de qualidade e fabricar  
bens que atendam  
à legislação e estejam  
de acordo com as normas  
de segurança.

Atender 
a diferentes grupos  
de consumidores  
com produtos e serviços 
que respondam a diferentes 
desejos e necessidades, 
inclusive especiais,  
com reduzido consumo  
de energia e recursos e baixo 
impacto ambiental.

Política Renault de Responsabilidade Corporativa 

Garantir
a segurança dos produtos e fornecer 
informações sobre manuseio, 
cuidados, garantias, condições  
de funcionamento e manutenção.
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2. Direitos humanos e trabalho

Saúde e segurança
Garantir um ambiente de trabalho saudável 
e dar prioridade à prevenção de acidentes  
de trabalho e à segurança operacional.

Combate ao trabalho forçado
Assegurar ao trabalhador o direito de ir e vir,  
ou seja, de acatar ou desistir espontaneamente 
de suas funções na empresa.

Vetar o trabalho infantil
Jamais empregar pessoas com menos de  
15 anos nem permitir a contratação de ninguém 
abaixo da idade mínima legal, conforme  
a legislação de cada país ou região.

Direitos humanos
Zelar para que não ocorra constrangimento 
de qualquer natureza no local de trabalho.
 

 Direitos trabalhistas
Respeitar a legislação e as convenções 
trabalhistas da região em que se encontra 
instalada e estabelecer uma política clara 
de comissões e remunerações, garantia de 
folgas agendadas e férias remuneradas.

Diálogo com colaboradores
Manter abertos canais de diálogo com  
os colaboradores e reconhecer os direitos 
associativos de cada categoria, conforme 
a legislação local.

Combate à discriminação
Promover a diversidade e a convivência, bem 
como combater a discriminação por razões 
étnicas, de nacionalidade, gênero, religião, 
deficiência, idade, origem ou qualquer 
outro critério. 
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3. Meio ambiente
A Renault segue três princípios básicos na questão ambiental: obedecer rigorosamente às 
normas legais, reduzir ao máximo os impactos de sua atuação e sempre que possível antecipar 
tendências e adotar práticas mais sustentáveis antes mesmo da determinação legal. O Instituto 
deve reportar à Renault sempre que uma informação relativa ao tema for solicitada.

Reduzir e reciclar
Utilizar o mínimo de recursos possível dentro das necessidades, de forma racional e segura. 
Reduzir ao máximo a produção de lixo e rejeitos, promover o reúso e a reciclagem de matérias. 

Combate à poluição
Empregar todos os meios para evitar a poluição do ar, do solo e da água. Monitorar  
as atividades de forma permanente. Reduzir a emissão de poluentes. 

Redução das emissões 
Reduzir sempre que possível e controlar de forma permanente as emissões de gases de efeito estufa nas atividades 
da empresa. Buscar o uso racional e eficiente de energia. 

Gestão do ambiente
Atualizar-se constantemente na gestão de diferentes atividades ambientais.

Substâncias químicas
Adotar todos os procedimentos de segurança na manipulação de substâncias perigosas ou poluentes, evitando 
riscos aos trabalhadores, aos clientes e ao ambiente. Jamais empregar materiais de uso proibido na legislação 
local. Fazer os registros necessários e comunicar às lideranças da empresa e autoridades as quantidades de emissão 
de substâncias químicas designadas, conforme as normas legais.
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Leis de concorrência
Obedecer às leis de concorrência de cada país e região. 
Não se envolver com práticas como monopólios privados, 
restrição imprópria de comércio, práticas injustas  
de negócio ou abuso de poder. 

4. Cumprimento de normas e legislação

Respeito às leis
Respeitar a legislação vigente nos locais de atuação 
e estabelecer diretrizes e sistemas que assegurem o 
cumprimento, por toda a empresa, das normas legais 
do país ou região.

Combate à corrupção
Transparência e ética devem ser os parâmetros 
no relacionamento da Renault com políticos  
e órgãos oficiais. Cumprir a legislação local ao fazer 
contribuições políticas ou doações. Não aceitar  
ou oferecer presentes ou dinheiro quando a intenção 
for obter ou conceder benefícios inadequados.

Cuidados com a informação 
Nunca obter informações pessoais ou confidenciais fora das 
normas legais. Esse tipo de informação, quando de poder 
da Renault, deve ser controlada e protegida com rigor.

5. Divulgação de informações
O compromisso com a transparência pressupõe uma comunicação responsável.  
A Renault se compromete a divulgar informações sobre situação financeira, resultados 
e atividades de negócios, de forma adequada, para os diferentes públicos: acionistas, 
mercado, sociedade, colaboradores e autoridades. Faz parte desse compromisso  
o empenho em estabelecer relações de confiança com todos os segmentos da 
sociedade por meio da comunicação.

Exportar com critério
Obedecer às leis de cada país ou região na gestão  
de exportação de produtos e tecnologias.

Defesa da propriedade intelectual
Respeitar direitos de propriedade intelectual 
em todos os níveis: de terceiros, próprios e de 
parceiros. Jamais utilizar propriedade intelectual 
de terceiros sem a devida autorização ou licença.
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A Renault deu um grande passo em 2012 para se 
consolidar como uma empresa comprometida com  
a responsabilidade social e ambiental (RSE). 
Elevando ainda mais seu grau de transparência  
e reforçando seu compromisso, a Renault 
formalizou sua política de RSE, baseada em 
quatro eixos prioritários: Educação, Segurança no  
Trânsito, Desenvolvimento Social e Diversidade e 
Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade. Dentro 
desse contexto, são de extrema relevância temas 
como respeito ao meio ambiente – com redução  
da pegada ambiental sobre o ciclo de vida –, utilização 
responsável dos recursos naturais, bem-estar  
dos consumidores, colaboradores e das comunidades 
vizinhas às unidades da empresa, desenvolvimento  
de competências entre os colaboradores da empresa  
e desenvolvimento profissional por mérito, em 
condições de igualdade para todos.

Com base nas prioridades e valores da empresa, foram fixadas sete metas em termos 
de práticas internacionais de RSE:

 Assegurar a aplicação estrita das regras de 
ética em todos os níveis e de práticas leais nos 
negócios; garantir o comprometimento com 
RSE dos fornecedores.

 Criar condições de trabalho motivadoras, 
respeitando os direitos humanos e o bem-
estar, para atrair e contribuir com a evolução 
dos colaboradores e promover a diversidade  
e a igualdade de oportunidades.

Assegurar a empregabilidade desenvolvendo 
as competências futuras.

Reduzir de geração em geração a pegada 
ambiental no conjunto do ciclo de vida 
do veículo integrando os princípios da 
economia circular em nossos processos, 
produtos e serviços.

Responsabilidade social

Os investimentos da Renault em responsabilidade social somam R$ 8,5 
milhões em 2013 e abrangem áreas como desenvolvimento social, educação, 
segurança no trânsito e meio ambiente. Os investimentos atingem direta  
ou indiretamente cerca de 163.253 pessoas. 

Como definiu o presidente mundial da Renault, Carlos Ghosn, “nenhuma 
grande empresa pode focalizar exclusivamente em sua performance 
econômica sem se preocupar com o que acontece ao seu redor”. 

 Contribuir com os objetivos de saúde 
pública: diminuir a mortalidade no 
trânsito, particularmente nos países em 
desenvolvimento; preservar ao máximo 
a saúde dos colaboradores, usuários  
do trânsito moradores das comunidades 
próximas.

Oferecer soluções inovadoras de mobilidade 
acessíveis ao maior número de pessoas.

Apoiar o desenvolvimento econômico 
e social responsável nos locais em que 
a empresa atua por meio de ações de 
educação e acesso à mobilidade orientadas 
às comunidades locais.

Em 2013, a Renault realizou 
investimentos socioambientais 
da ordem de R$ 8,6 milhões, 
beneficiando moradores de 
Curitiba, São José dos Pinhais  
e outros municípios do Paraná.
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INSTITUTO RENAULT

Instituto Renault 
Mobilidade  
com sustentabilidade
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O Instituto Renault foi criado em 2010 para coordenar, orientar, planejar 
e executar as ações de responsabilidade social e ambiental desenvolvidas 
pela Renault desde sua instalação no Brasil, em 1998. A criação do 
Instituto surgiu como consequência natural da expansão das atividades 
socioambientais da empresa.

O Instituto constitui o instrumento para contribuir para o desenvovimento social 
e econômico local, com o intuito de transformar a vida dessas comunidades 
para melhor. Isso é feito por meio de ações planejadas, que visam educar  
e oferecer oportunidades de trabalho, saúde e lazer para crianças, jovens  
e adultos.

Divididas em quatro eixos estratégicos – educar, proteger, preservar  
e transformar –, as ações do Instituto Renault têm caráter proativo e visam 
buscar soluções para os desafios da proteção ambiental e do desenvolvimento 
sustentável com justiça social.

Gerir a política de responsabilidade 
socioambiental da Renault e cuidar  
da comunicação dessas ações constituem 
responsabilidade do Instituto Renault. 
A responsabilidade socioempresarial 
está assentada sobre quatro eixos 
estratégicos: Educação, Segurança 
no Trânsito, Desenvolvimento Social e 
Diversidade e Sustentabilidade Ambiental 
e Mobilidade.

Gestão do Instituto

Qualidade de vida
e proteção ambiental

“ A presença de uma indústria 
sempre causa impactos na 
comunidade em que está 
inserida. Nosso esforço é para 
que esses impactos sejam em 
sua maior parte positivos. 
Ver a transformação na 
realidade dessa comunidade 
é a recompensa mais 
gratificante para nós.”

Eliane Tarrit – Coordenadora do Instituto Renault
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Quem faz o Instituto

Olivier Murguet
Presidente

Alain Tissier
Vice-Presidente

Caique Ferreira
Vice-Presidente
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Olivier Murguet
Presidente

Claire Martin 
RSE França

Ana Paula Camargo 
Recursos Humanos

Dominique Signora 
Banco Renault

François David
Financeiro

Gérard Cavé
Compras

Gustavo Schmidt
Comercial

Joaquim Martins 
Jurídico 

Luiz Quinalha 
Fabricação

Everton Almeida
Financeiro

Jorge Luís Leverone
Financeiro

Laduir Pinelli
Contabilidade

Rodrigo Myssior
Fiscal

Luciana Giles  
Responsável Eixo Educar

Adriana Costa
Imprensa

Carlos de Paula
Relações Institucionais

Carlos Santos
Programa

Eliane Tarrit
Coordenadora Instituto Renault

Elizandra Costa
Banco Renault

Graziela Pontes 
Comunicação Instituto Renault

Osvaldo Zalewska
Treinamento Rede

Paola Buffa
Compras

Shirley Fuentes
Relações Institucionais

Silvia Barcik 
Veículo Elétrico

Valdeni Lopes
Meio Ambiente

Vanessa Castanho
Comercial
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Seja capaz de produzir transformações  
que levem à independência a partir  
de um prazo determinado.

Localize-se em uma das regiões em que  
a empresa tem atuação direta: Curitiba,  
São José dos Pinhais, São Paulo e Jundiaí.

Contemple um dos quatro eixos estratégicos de atuação:  
Educação, Segurança no Trânsito, Desenvolvimento Social e Diversidade  
e Sustentabilidade Ambiental e Mobilidade.

O Instituto apoia ações que atendam  
aos seguintes requisitos: 

Produza resultados mensuráveis.
Possa ser desenvolvida em parceria  
com organizações não governamentais,  
iniciativa privada ou setor público.

Desde 2011 é possível inscrever projetos para avaliação no Instituto Renault via internet. O sistema permitiu a criação de uma escala quantitativa de parâmetros  
que facilita a avaliação do projeto e reduz o caráter subjetivo da avaliação, permitindo rapidez na análise, enquadramento mais científico e definição mais precisa 
sobre investimentos necessários, parcerias possíveis e expectativa de resultados.

Na página do Instituto Renault na internet, os interessados encontram as diretrizes de investimento socioambiental da Renault. Também é possível inscrever 
projetos de maneira rápida e fácil. O Instituto oferece três modalidades de apoio: patrocínio, leis de incentivo e projetos sociais. 
O endereço é http://www.renault.com.br/institutorenault/patrocinio/.
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MUDANDO A DIREÇÃO  
DO GUILHERME
Em nossos centros de Design, criamos carros-conceito. 
Mas é no Instituto Renault que desenvolvemos pessoas-modelo.



Educação é a base da civilização e o sustentáculo do desenvolvimento econômico  
e social em qualquer grupo de pessoas. Por isso, a Renault entende que aplicar recursos 
na educação é investimento de maior e melhor retorno. 

Ciente de seus compromissos perante as comunidades em que opera, a Renault investe 
em educação com o objetivo de melhorar as condições de vida e procura oferecer  
a crianças e jovens oportunidades para o crescimento pessoal, profissional e social.

Base para o crescimento

Com iniciativas que vão da educação básica até a formação profissional,  
a Renault atua em diversas frentes para contribuir com a melhoria dos indicadores 
educacionais. Isso é particularmente mais intenso na região de São José dos Pinhais, 
onde a empresa pretende contribuir para elevar o Índice de Desenvolvimento  
da Educação Básica (IDEB), que atualmente se encontra em 5,1.

Com uma escala de zero a dez, o IDEB é aferido a cada dois anos pelo Ministério 
da Educação, que projeta ultrapassar em 2022 o índice 6, que é a média dos 
países desenvolvidos.

A Renault também procura oferecer educação profissionalizante e realiza 
diversas ações que visam levar conteúdo prático a estudantes universitários, cujos 
cursos tenham ligação com as atividades da empresa.

Projetos desenvolvidos
Educação é um dos 4 eixos do Instituto Renault 
no Brasil, mas também da estratégia mundial de 
Responsabilidade Social Corporativa do Grupo 
Renault. No Brasil, as ações são muitas. Desde 
a pré-escola à universidade, passando pelo 
ensino fundamental e profissional. Participar do 
financiamento de um CMEI, trabalhar em parceria 
e fazer doações ao SENAI, encontrar estudantes 
e organizar workshops nas universidades, apoiar 
projetos de bibliotecas são exemplos práticos de 
nossas ações. É a contribuição da Renault, através de 
seu Instituto, para a melhoria do ensino no Brasil, 
projeto prioritário para um futuro melhor.

Alain Tissier – Vice-Presidente do Instituto Renault
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Incentivo à leitura 

Bibliotecas

Doação de livros

Inauguração da biblioteca de Paranaguá

Foi inaugurada em 2012 uma biblioteca com 1.500 livros e várias 
publicações periódicas, entre jornais e revistas, no Terminal Central Urbano 
de São José dos Pinhais. O acervo é aberto à comunidade. Mensalmente, 
o Departamento de Marketing e Comunicação Interna encaminha para a 
Estação Sabedoria exemplares de periódicos enviados pelos veículos de 
comunicação ao Instituto Renault, abastecendo o acervo da biblioteca com 
material jornalístico recente, à disposição de todos os frequentadores.

O Instituto Renault apoia o centro da juventude e a biblioteca de Paranaguá 
doando acervo para esses dois locais.
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O Renault Experience é um projeto multidisciplinar que coloca estudantes do ensino 
superior em contato com a realidade do dia a dia da indústria automobilística. Em 
2013, o Renault Experience completou 5 anos e já registrou a participação de 35 
mil universitários brasileiros desde que foi criado, em 2009. O programa é voltado 
para estudantes dos cursos de Engenharia, Design, Comunicação, Administração e 
Marketing e oferece atividades como palestras, workshops, exposições de concept 
e ainda apoia projetos como o BAJA, no qual estudantes do curso de Engenharia da 
Unifor projetam e desenvolvem veículos para competições off-road.

Com foco no trabalho coordenado de profissionais das áreas de Design, Engenharia,
Produção, Administração e Vendas, o Renault Experience já passou pelos Estados  
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Ceará e Santa Catarina e foi visto por estudantes de Curitiba, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, 
Londrina e Maringá.

O Renault Experience oferece a oportunidade de conhecer em detalhes o processo 
de criação, produção e venda de automóveis no mercado brasileiro, tendo o novo 
Duster como case. O projeto também inclui uma demonstração detalhada das 
várias etapas do processo de desenvolvimento do modelo Renault Duster, primeiro 
utilitário esportivo fabricado pela Renault no Brasil. O projeto é uma parceria perene 
com as instituições, que se traduz na doação de motores para fins acadêmicos, 
convênios de cooperação tecnocientífica e apoio a projetos das instituições.

Para o futuro, estão programadas ações de expansão do Renault Experience, dando 
continuidade ao trabalho e ampliando assim o número de estudantes com acesso às 
vivências práticas proporcionadas pelo programa.

Renault Experience 
completa 5 anos e já beneficiou
35 mil estudantes.

Doação de motores para a Universidade de Fortaleza

PUCPR PUC-SP

UFRS PUC MINAS

UFSC UNIFOR

ESPM POA PUC-RIO

PUC-CAMPINAS MACKENZIE

UNICAP

Instituições parceiras desde 2009
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“Uma iniciativa como o Renault Experience é uma forma 
de mergulhar os estudantes no ciclo de desenvolvimento 
de um produto, engajando-os na discussão de todas  
as suas etapas – e o mais interessante: com as pessoas 
que efetivamente fazem acontecer estes processos na 
indústria. Esta combinação entre contexto (a produção de 
um veículo), pessoas (estudantes, gestores e técnicos da  
Renault e professores da Unifor) e processos (discussões 
com base na realidade da fábrica) é o que assegura uma 
aprendizagem significativa.”

Prof. Henrique Luis do Carmo e Sá – Vice-Reitor de Ensino  
de Graduação, Universidade de Fortaleza-Unifor

“Este é um verdadeiro evento que envolve, praticamente, 
todos os setores da universidade: setor acadêmico, de extensão, 
logística, segurança, entre outros. O universitário do século XXI 
é muito crítico e gosta de novas abordagens, sendo esta forma 
de apresentação de conteúdos bastante original. O retorno 
pós-evento que temos tido é muito positivo, tendo sido os 
workshops as atividades melhores avaliadas, uma vez que os 
temas específicos abordados foram solicitados de acordo com 
cada etapa de cada curso.”

Profa. Dra. Leila Figueiredo de Miranda – Diretora da Escola de Engenharia 
Presbiteriana da Universidade Mackenzie
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Desafio Renault Experience:  
uma competição para os jovens talentos.

O Desafio Renault Experience é um concurso 
que estimula os alunos de graduação das 
universidades parceiras e convidadas a mostrar 
seus talentos, por meio de ideias criativas  
e inovadoras para a indústria automobilística.

Com o objetivo de estreitar o relacionamento 
com as universidades, o Renault Experience 
fomenta a elaboração de projetos científicos 
com foco em soluções diferenciadas para  
a fabricação de veículos. O concurso é dirigido 
a alunos de Engenharia, Design, Comunicação, 
Administração e Negócios e premia anualmente 
os vencedores com valores em dinheiro.

Em 2014, o Desafio Renault Experience segue 
com a terceira edição do projeto.
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Árvore dos Sapatos: 
ensinando como fazer  
um mundo melhor.
A Renault apoia a educação infantil do município de São José dos Pinhais desde 
2003 com participação ativa na manutenção da CMEI Árvore dos Sapatos, 
que atende 210 crianças. Em 2012, o Instituto promoveu o Projeto Biblioteca, 
destinado a estimular o gosto pela leitura em 210 crianças de até seis anos de 
idade. Já o projeto Meio Ambiente teve como finalidade ensinar práticas de 
reciclagem e reaproveitamento de materiais por meio da separação do lixo. 
Também foi desenvolvido o projeto Trânsito mais Seguro, no qual os alunos, 
familiares e colaboradores da Renault receberam noções de segurança viária.

Crianças no CMEI Árvore dos Sapatos 
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MUDANDO A DIREÇÃO  
DO DANILO
Toda montadora pensa nos carros do futuro. 
A gente pensa também nas pessoas do futuro.



A Renault é uma empresa que não se limita a produzir e comercializar. Tem consciência 
de seu papel social e da influência de suas ações sobre as pessoas. Por isso, mais do 
que fabricar automóveis, usa seu conhecimento para promover a mobilidade segura 
e a condução responsável. A Renault apoia e desenvolve projetos que contribuam 
para humanizar o uso do automóvel e para a redução dos acidentes de trânsito. 

Em todo o mundo, as estatísticas de acidentes são alarmantes. Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) apontam para a ocorrência de 1,3 milhão de mortes 
no trânsito a cada ano, no mundo. O Brasil aparece em 5º- lugar entre os países 
recordistas em mortes no trânsito, com uma média de 45 mil mortes/ano.

Como uma das principais fabricantes de automóveis, a Renault pretende contribuir 
para modificar essa realidade a partir de campanhas educativas e ações concretas 
iniciadas nas comunidades em que atua e que possam ser estendidas a todo o Brasil.

Humanizar o trânsito
O aumento da população e principalmente da frota de veículos tem 
apresentado impactos profundos sobre as estatísticas de acidentes de 
trânsito no país, sendo que estes acidentes são a principal causa de 
morte de crianças entre 1 e 14 anos.

Considerando que:
• cerca de 10% (6 mil) das vítimas fatais são crianças;
•  para cada criança morta no trânsito, outras quatro apresentam 

sequelas permanentes em decorrência de acidentes de trânsito, com 
sérias consequências emocionais, sociais e financeiras para a família 
e a sociedade;

•  grande parte das crianças sobreviventes em acidentes de trânsito 
perde pelo menos um dos pais.

A Renault decidiu fazer sua parte para reverter esse quadro. Ciente 
de que 90% dos acidentes podem ser evitados com ações educativas  
e de prevenção, a empresa criou em 2012 o programa O Trânsito e Eu, 
destinado a levar educação de trânsito para estudantes do ensino 
fundamental da região próxima às instalações industriais da Renault.

O Trânsito e Eu

“Durante o decorrer do projeto O Trânsito e Eu verificaram-se 
muitos pontos positivos como o envolvimento, o comprometimento 
e a participação da escola, a partir do fato de que tanto a gestão 
da escola quanto os professores e os funcionários demonstraram 
sempre disposição, participando e contribuindo com ideias para  
a realização das atividades propostas.” 

Profas. Claudia e Nara – PUCPR
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O Complexo Ayrton Senna fica próximo à rodovia BR-277, que interliga a região 
metropolitana de Curitiba com as praias paranaenses, sendo uma via de grande 
fluxo de veículos. Por isso, a Escola Municipal Professora Maria Leni Haluch,  
em São José dos Pinhais, localizada às margens da BR-277, foi a escolhida para  
o projeto-piloto do programa. 

Em parceria com o Departamento de Trânsito do município, a Renault ofereceu 
capacitação e qualificação para 90 alunos do 3º- ano da escola, o que impactou 
mais de 700 pessoas da comunidade, familiares dos alunos. A ideia consiste em 
formar cidadãos conscientes para o respeito às leis de trânsito e para a mobilidade 
segura nas estradas e áreas urbanas, além de contribuir para a segurança dos 
alunos no percurso até a escola.  

O programa prevê a realização de oficinas educativas e lúdicas com o objetivo 
de mobilizar líderes comunitários, diretores e professores para disseminar  
a prevenção de acidentes no trânsito da região. 

Destinado principalmente a crianças da faixa de 6 a 11 anos de idade, o programa 
O Trânsito e Eu foi estendido a outras 28 escolas da rede municipal de ensino de 
São José dos Pinhais no 2º- semestre de 2013, levando o conteúdo a mais 2.300 alunos. 
 

Crianças da Escola  Municipal  Professora  Maria  Leni  Haluch na formação do projeto  
O Trânsito e Eu 2012 

Pista Educativa O Trânsito e Eu
A Renault, junto com a Concessionária Ecovia e a Prefeitura Municipal 
de São José dos Pinhais, inaugurou em dezembro de 2013 uma Pista 
Educativa voltada para educação infantil no trânsito. O espaço atenderá 
crianças do ensino fundamental de escolas municipais, que vão aprender 
de uma forma lúdica e divertida. A minipista simula condições encontradas 
em uma via pública, como cruzamentos, faixa de pedestres, placas de 
sinalização e até mesmo ciclovia.
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Em setembro de 2012, a Renault participou da Semana do Trânsito de Niterói 
(RJ), como parceira da prefeitura da cidade e da NitTrans (Niterói, Transporte 
e Trânsito) no programa GRSP. A empresa esteve presente na cerimônia de 
reconhecimento dos parceiros do programa e na premiação dos vencedores 
do concurso realizado entre as escolas do município. O evento reuniu várias 
atividades de conscientização de jovens sobre segurança de trânsito.

Semana de Trânsito de Niterói: 
conscientizando as novas gerações.

O Cine Escola Caravana, patrocinado pelo Instituto Renault, é um projeto que 
promove o acesso à cultura através das sessões de cinema, apresentando 
às crianças valores importantes para crescerem como cidadãos mais críticos  
e conscientes. Em 2012, o projeto percorreu os Estados do Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro e cerca de 4 mil crianças assistiram a filmes sobre educação para o trânsito, 
meio ambiente, tolerância e respeito à diversidade e cultura. Mais informações:  
www.cineescolacaravana.com.br – www.facebook.com/cineescolacaravana

Cine Escola Caravana: 
cidadania para as crianças. 
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Pelo terceiro ano consecutivo, o Corpo de Bombeiros do Paraná ministrou curso de salvamento veicular na fábrica da Renault, nos dias 25 e 26 de julho. O curso ensina 
técnicas para a retirada de vítimas de veículos acidentados para os profissionais da corporação. A Renault fornece carcaças de veículos para a simulação de situações 
de emergência em condições muito próximas às da realidade. Participaram do curso 30 soldados do Corpo de Bombeiros do Paraná, uma equipe de bombeiros 
voluntários do Paraguai e dois profissionais uruguaios.

Salvamento veicular: 
ajudando os bombeiros a salvar vidas.

Em 2012 e 2013, a Renault manteve sua parceria com a Concessionária 
Ecovia, que administra 176 km de estradas entre Curitiba e cidades 
litorâneas do Paraná. O objetivo é conscientizar o motorista sobre 
a importância da segurança no trânsito.

Campanha:  
Conscientização 
para uso da cadeirinha. 
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MUDANDO A DIREÇÃO  
DA MARIA EDUARDA
Transformar pessoas. 
Esse é o combustível que mantém o Instituto Renault em movimento.



A Renault entende que quanto melhor o padrão de vida nas comunidades em que 
atua, maior será o retorno para ela, como empresa, e para a sociedade como um todo. 
Por isso, realiza uma série de ações com o intuito de oferecer a todas as comunidades 
vizinhas a suas unidades oportunidades de evolução nos diferentes campos da vida: 
pessoal, profissional e social. A Renault acredita que o planejamento e o emprego 
adequado de recursos abrem portas para o desenvolvimento de uma região e até de 
um país. Além disso, respeita e valoriza a diversidade sociocultural, que é uma das 
maiores riquezas de um povo.

Oportunidades para todos

“O ponto principal de 2012 no projeto Borda Viva é o início da independência do projeto. Ele está chegando 
a uma curva de maturidade na qual o investimento da empresa foi reduzido, porque o projeto já está 
começando a gerar sustentabilidade. Esse é um dos focos e uma das coisas mais bonitas do Instituto: ele 
prevê o amadurecimento das pessoas e dos projetos, de maneira que possam se autossustentar depois de 
algum tempo. Isso já ocorreu no Borda Viva. Aquelas pessoas se desenvolveram, cresceram. São indivíduos 
diferentes. Saber que o Instituto colaborou com isso dá um orgulho muito grande.”

Ana Paula Camargo – Diretora de RH

56



Principal parceira do Instituto Renault na área de responsabilidade social, a Associação 
Borda Viva recebe assistência do Instituto desde 2010. Trata-se de uma entidade 
sem fins lucrativos que atende crianças, jovens e mulheres da região próxima ao 
Complexo Ayrton Senna, caracterizando-se como um núcleo de desenvolvimento 
social da Comunidade Borda do Campo.
 
Cerca de 7 mil pessoas são beneficiadas por seus projetos todos os anos. O Instituto 
e o Borda Viva desenvolveram uma série de iniciativas em prol da melhoria da 
qualidade de vida, da educação e da geração de renda das famílias assistidas.

Núcleo  
de Desenvolvimento  
Social Borda Viva
Educação para crianças  
e renda para mulheres  
da comunidade.

As iniciativas da Borda Viva incluem:
Cozinha comunitaria Cozinha escola biblioteca jardinagem costura

Cozinha Comunitária
Cozinha comunitaria Cozinha escola biblioteca jardinagem costura

Cozinha Escola
Cozinha comunitaria Cozinha escola biblioteca jardinagem costura

Biblioteca
Cozinha comunitaria Cozinha escola biblioteca jardinagem costura

Costura
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A Cozinha Comunitária é responsável pela alimentação gratuita para crianças em situação de vulnerabilidade social ou desnutrição. As funcionárias 
são treinadas pelo SESI e também produzem “marmitex”, uma fonte de receita adicional para as mulheres que participam do programa.
 
No Cantinho da Leitura, são oferecidas atividades para estímulo à leitura em uma minibiblioteca infantojuvenil. Há, ainda, iniciativas de formação 
profissional, que incluem a confecção de bolsas e chaveiros feitos com banners reaproveitados. 
 
A Associação Borda Viva forma, ajuda a gerar renda e transforma a vida de adultos e crianças da comunidade.
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Novo Centro de Educação Infantil 

Educação infantil  
e geração de renda 
A Renault construiu em parceria com a construtora Lavitta, fornecedora da 
Renault, o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O imóvel, 
com capacidade para 120 crianças, está localizado na região da Borda do 
Campo, em São José dos Pinhais, em torno do Complexo Ayrton Senna. 
Com 416 metros quadrados de área construída, o imóvel foi entregue em 
2013 e locado para a Prefeitura de São José dos Pinhais para a instalação  
do CMEI, gerando renda para a Associação Borda Viva.

Parceira da Renault, a Lavitta, empresa de engenharia 
civil industrial, ingressou em um programa social por 
intermédio do Instituto Renault. O primeiro contato 
ocorreu em 2011, quando uma chuva de granizo 
danificou casas próximas à sede da Associação Borda 
Viva, entidade assistida pelo Instituto. Na ocasião,  
a Lavitta doou telhas para ajudar a superar os danos 
causados pela intempérie.

A partir de então, a empresa passou a ceder uniformes 
usados para serem transformados pela Borda Viva em 
sacolas, uma das fontes de renda para os integrantes 
do projeto. Em 2012, a Lavitta tornou-se parceira do 
Instituto ao executar a obra do novo Centro Municipal 
de Educação Infantil, doado pela Renault à Associação 
Borda Viva.

Ação de parceiro:  
a Lavitta abraçando  
nossas causas.
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A Associação Borda Viva também foi envolvida pela fornecedora Sol Técnica 
em um projeto de ampliação das instalações. Com o aumento da produção 
de veículos, a Renault precisou ampliar também a área de estacionamento 
e cobri-la, para evitar danos causados por chuvas de granizo. A Sol Técnica, 
responsável pela cobertura, contratou a Borda Viva para confeccionar as telas, 
ampliando a cadeia de valor da empresa ao contratar uma instituição assistida 
e capacitada pelo Instituto Renault. 

Cobertura do pátio:  
ampliando as possibilidades  
da Associação Borda Viva.

“A Renault tinha um  

problema que ocorria 

eventualmente no Paraná, em 

função do tempo, que era a 

chuva de granizo. Muitas vezes 

essa chuva trazia prejuízos. Nós 

contratamos uma empresa, a 

Sol Técnica, para resolver esse 

problema e trazer uma estrutura antigranizo. Vimos 

aí a oportunidade de agregar a Associação Borda Viva  

e suas costureiras para, junto com a Sol Técnica, fazer 

uma parceria para gerar renda para essa sociedade. 

Essa ação de aproximar a Sol Técnica e a Associação 

Borda Viva pode parecer uma coisa muito pequena, 

mas a possibilidade de unir nossos fornecedores com 

nossos parceiros sociais e agregar renda a eles torna isso 

extremamente estratégico e interessante sob o ponto  

de vista de desenvolvimento de renda dessa sociedade.”

Antonio C. Prataviera Calcagnotto – Ex Vice-Presidente 
do Instituto Renault
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Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto Renault realizou,  
no dia 7 de junho, uma palestra para as crianças da comunidade na Associação 
Borda Viva. Quem ministrou a palestra foi Ednilson Junior, engenheiro ambiental, 
que faz parte da equipe do Meio Ambiente da Renault. 

O assunto abordado foi Práticas Ambientais e como as crianças podem exercer 
essas atividades simples em casa.

Dia Mundial  
do Meio Ambiente

A agência Samba, organizadora da Convenção Master e da inauguração da 
nova fábrica, teve a preocupação de produzir os eventos em lona, de forma que 
o material pudesse, após as celebrações, ser doado como matéria-prima para  
a confecção de sacolas pela Associação Borda Viva. O procedimento foi seguido 
também pela Infinity, produtora do Festival de Teatro, que cedeu todas as lonas  
de divulgação e comunicação visual do evento para a Associação Borda Viva.

Doação de lonas

O Instituto Renault, juntamente com a Associação Borda Viva, auxiliou 
a fornecedora Sapore a capacitar pessoal para seu restaurante industrial localizado 
no Complexo Ayrton Senna. O pessoal recebeu treinamento na cozinha da Borda 
Viva. A Sapore acompanhou todo o processo. A atividade ajudou o fornecedor  
a resolver seu problema com a rotatividade de mão de obra.

Capacitação  
para fornecedor:   
treinamento eficiente  
de mão de obra.

Palestra na Associação Borda Viva 
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Integrando a pessoa  
com deficiência
parceria com UNILEHU.

Programa Aprendiz:
uma chance para quem  
está começando.

Entidade parceira do Instituto Renault, a Universidade Livre para a Eficiência Humana 
(UNILEHU) desenvolve uma série de projetos de qualificação para portadores de deficiência.

Viabilizar o ingresso de JOVENS no mercado de trabalho é o objetivo do Programa 
Aprendiz. Eles são treinados pela UNILEHU e têm a possibilidade de aplicar  
o conhecimento obtido em áreas administrativas da Renault. Em 2013, 
foram mais de cem aprendizes, selecionados entre filhos dos colaboradores  
da empresa e jovens indicados pela comunidade.

Aprendizes treinados pela Unilehu 
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Anderson dos Santos e Claudiomiro Segatto, atletas do time de vôlei sentado da 
Universidade Livre para a Eficiência Humana, equipe patrocinada pela Renault, 
foram contemplados no II Prêmio Orgulho Paranaense, em dezembro. A equipe 
da UNILEHU sagrou-se terceira colocada no 10º- Campeonato Brasileiro de Voleibol 
Sentado da Série A. 

Quatro atletas do vôlei sentado, patrocinados pelo Instituto Renault, estão na Seleção 
Brasileira de Vôlei Paraolímpico. São eles: Anderson Ribas, Anderson Rodrigues,  
Carlos Jacob Klein e Daniel Jorge da Silva. Marcelo Francisco de Oliveira, que hoje 
é treinador do vôlei sentado, também participa da seleção como assistente técnico. 
Anderson Ribas e Daniel participaram inclusive das Paraolimpíadas de Londres.

Atletas de destaque: 
promovendo a diversidade  
no esporte.

O Instituto Renault apoiou a realização do 5º- Rally da Inclusão, promovido pela 
UNILEHU. Na atividade, integrantes do Jeep Club de Curitiba levam pessoas com 
deficiência para um passeio de 50 quilômetros em veículos off-road por trilhas 
acidentadas. A UNILEHU mantém desde 2005 uma parceria com o Instituto para  
o desenvolvimento de pessoas com deficiência e a inserção de jovens no mercado de 
trabalho. A instituição capacita 600 pessoas com deficiência por ano, além de oferecer 
cursos como o Liderança Inclusiva, que permite a gestores entender e aprender  
a trabalhar com as características especiais das pessoas com deficiência.

5º- Rally da Inclusão: 
ações de inclusão para  
pessoas com deficiência.
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O Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) conta com a parceria da Renault 
desde 2003. O Provopar destina-se à implementação de programas de cunho social 
em conjunto com entidades da sociedade civil e órgãos governamentais.
Em 2013, o Provopar estabeleceu como meta para a Campanha do Agasalho Espalhe 
Calor o atendimento de 90 mil famílias em 200 municípios paranaenses. Em março 
de 2013, o Instituto Renault doou para o programa dois veículos: um Renault Master 
Furgão, destinado ao transporte das doações recebidas, e um Renault Fluence, cuja 
finalidade é transportar as equipes nos deslocamentos pelo Estado.

Parceria com Provopar “A Renault do Brasil está envolvida em 
muitos de nossos projetos. É mais que 
uma parceria, é um laço de amizade 
e confiança. A Renault bem sabe da 
importância de “espalhar calor” para 
milhares de famílias paranaenses. Com 
certeza, este gesto humanitário dos 

colaboradores da Renault irá ajudar a garantir um inverno 
mais ameno, com mais calor humano e solidariedade. Estas 
são marcas registradas desta montadora, conhecida por todos 
os paranaenses, especialmente pelas crianças pelo apoio ao 
programa Natal Encantado do Paraná.“ 

Carlise Kwiatkowski – Presidente do Provopar Estadual

O Instituto Renault efetuou a doação de mais de uma tonelada de agasalhos para instituições  
assistenciais do Paraná e de São Paulo. Foram atendidos o Programa do Voluntariado Paranaense 
(Provopar), a Associação Borda Viva (PR) e a Casa do Zezinho (SP). As doações são constituídas por  
roupas, agasalhos, sapatos e cobertores. Os donativos são destinados às populações carentes  
do Paraná e às crianças e aos jovens atendidos pela Casa do Zezinho em São Paulo.

Os agasalhos foram arrecadados em campanhas internas realizadas no Complexo Ayrton Senna,  
na RCI Brasil (instituição financeira ligada à montadora) e nas unidades de São Paulo e Jundiaí.  
Também integram as doações 500 cobertores novos adquiridos diretamente pelo Instituto Renault 
para essa finalidade.

Campanha do Agasalho: 
nossos colaboradores ajudando  
a aquecer o inverno.
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Mantendo a tradição de ações sociais de Natal, o Instituto Renault promoveu 
mais uma edição do Natal Solidário, ação em que os colaboradores da empresa 
são convidados a participar da campanha e a doar brinquedos usados em bom 
estado ou novos para crianças carentes das regiões de São José dos Pinhais, onde 
fica o Complexo Ayrton Senna, e a de Jundiaí, onde funcionam o Centro de 
Treinamento e o Armazém de Peças.

O Instituto Renault cedeu em comodato um furgão Renault Master para a Casa do 
Zezinho, instituição sem fins lucrativos de São Paulo. Ao todo, foram beneficadas 250 
famílias e cerca de 480 crianças.

Casa do Zezinho

O Instituto Renault participou como patrocinador do projeto Natal Encantado, 
promovido pela Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social do Paraná por intermédio 
do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar). O projeto, lançado em 1º- 
de dezembro em Curitiba e levado a todo o Estado do Paraná, tem como objetivo 
promover a decoração natalina e a apresentação de manifestações artísticas, como 
coral e representações teatrais alusivas ao Natal, além da doação de brinquedos.

Natal Encantado:   
combinando decoração,  
arte e boas ações.

Natal Solidário:  
para fazer a alegria  
das crianças.
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Diversidade 
Programas de valorização da mulher na sociedade.

WOMENS@RENAULT 

Mulheres e a economia: 
discutindo soluções  
para os principais desafios.
Fundada em 2005 em Deauville, na França, a iniciativa (Women’s Forum for the Economy & Society) tem 
o apoio da Renault desde 2006. O objetivo é promover a visão das mulheres sobre as questões do nosso 
tempo, possibilitando a reunião de lideranças nas áreas de política, negócios, terceiro setor e meios de 
comunicação, para debate, reflexão e ação em torno de desafios sociais e econômicos. Mais de 1.200 
participantes e 150 palestrantes de 80 países já estiverem envolvidos nos Fóruns anteriores. Pela segunda 
vez, o Women’s Forum foi realizado no Brasil em junho de 2013, com uma agenda voltada para 
o debate de soluções para os desafios sociais e de desenvolvimento do Brasil, fomentando novas 
redes brasileiras e internacionais de oportunidade e ação para o negócio, a economia e a sociedade.  
As discussões foram acompanhadas pelo CEO Mundial Carlos Ghosn e o Presidente Olivier Murguet.

“A Aliança Renault-Nissan apoia o Women’s Forum Brasil para demonstrar 
nossa filosofia de tratar as pessoas com igualdade em todo o mundo, 
independente do gênero ou da diversidade que representam, especialmente 
nos mercados de expansão rápida, nos quais fazemos contratações em 
ritmo acelerado. A Aliança Renault-Nissan tem apoiado as iniciativas do 
Women’s Forum desde 2006, e o presidente e CEO, Carlos Ghosn, assumiu 
pessoalmente um papel de liderança em quase todas as conferências.”

Rachel Konrad – Diretora de Comunicação da Aliança Renault-Nissan

Todas as colaboradoras da Renault receberam em março 
um exemplar do livro “Mulheres, Elas Fazem História”. 
Patrocinado pelo Instituto Renault, a obra narra histórias  
de sucesso de executivas que atuam em empresas do Paraná.

Mulheres e história: 
um livro para inspirar.

Lançamento do livro Mulheres,  
Elas Fazem História.
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Em outubro, no Rio de Janeiro, a empresa apoiou o seminário Mulheres Reais Que Transformam, da jornalista 
Ana Paula Padrão, voltado para a valorização de personalidades femininas de destaque em diferentes áreas 
da sociedade.

Mulheres e sociedade: 
seminário para valorizar e transformar.

O Instituto Renault realizou em outubro palestras sobre a prevenção do câncer de mama com 
a jornalista e psicóloga Valéria Baraccat, na PUCPR e no Hospital São Vicente, em Curitiba. 
Valéria é autora da cartilha elaborada pelo Instituto Arte de Viver Bem. O Instituto Renault 
também participou de ações da Prefeitura de São José dos Pinhais junto às mulheres da 
unidade para fornecer informações e orientações no posto de saúde localizado próximo  
à fábrica Renault.

No dia 8 de março, a Diretora de RH da Renault do Brasil realizou uma palestra para 
150 alunos de Engenharia, Design e Administração, da PUCPR. O objetivo foi mostrar 
as oportunidades de carreira para mulheres dentro da indústria automobilística, 
inclusive para áreas menos procuradas pelo universo feminino, como engenharia  
e produção. No final, os participantes que responderam a perguntas ganharam uma 
sacola ecológica produzida pela Associação Borda Viva.

Open Forum, com Ana Paula 
Camargo, na PUCPR

Outubro rosa:
pela saúde das brasileiras.
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MUDANDO A DIREÇÃO  
DO MAURÍCIO
A gente adora carros. Mas o que fazemos de mais valioso 
não fica guardado em nenhuma garagem.



Legar um mundo melhor às gerações futuras é o que move a Renault no capítulo 
da preservação ambiental. Consciente de que os antigos métodos produtivos 
já não mais têm lugar no mundo atual, a empresa procura preservar o meio 
ambiente e produzir de forma cada vez mais sustentável.

Entre os programas de cunho ambiental geridos pela Renault estão a redução 
da produção e do descarte de resíduos, a reciclagem, o reaproveitamento de 
materiais e a redução de descarte de resíduos perigosos.

A Renault é também a montadora com a maior área de preservação ambiental 
do Brasil. O Complexo Ayrton Senna preserva hoje 60% de seu território, mais 
do que na época em que a empresa começou a operar no Brasil, em 1998, 
quando apenas 28% da área onde hoje se situam as instalações das empresas 
encontravam-se preservadas.  

A Renault investe em mobilidade sustentável, educação ambiental e tratamento 
de resíduos, com o objetivo de preservar o planeta para as futuras gerações.

Futuro mais seguro
“Em 2013, demos continuidade ao trabalho de 
preservação. Temos uma parceria com a UFPR, 
que traz alunos de Biologia, pós-graduação e 
mestrado para fazerem acompanhamento da 
flora e da fauna aqui do Complexo. Atualmente 
eles estão monitorando a vida do bugio, uma 
espécie ameaçada de extinção. Para 2014, 
pretendemos utilizar nossas florestas como 
uma forma de compensação das emissões 
da fábrica.” 

Carla Ribeiro – Analista de Controle Ambiental  

da Renault
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Preservação de espécies 
Levantamento identifica espécies 
ameaçadas em área preservada.
A Renault firmou em 2006 parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para realizar o monitoramento de espécies animais e vegetais do entorno 
do Complexo Ayrton Senna, a fim de possibilitar a preservação da fauna local. O levantamento identificou 33 espécies de anfíbios e répteis, 28 de mamíferos, 
uma de peixe e 112 de aves, além de várias plantas da Mata Atlântica consideradas em extinção. A Renault possui entre seus funcionários biólogos, engenheiros 
ambientais e químicos, cujas tarefas compreendem reduzir os impactos ambientais e monitorar o ecossistema.

Monitoramento ambiental 
Efluentes industriais recebem acompanhamento.
Certificada pela norma internacional ISO 14001, que atesta seu compromisso em adotar 
as melhores práticas de produção limpa, a Renault controla e monitora todos os processos 
para reduzir os impactos ambientais. São alvo do monitoramento os efluentes industriais,  
a qualidade do lençol freático, as bacias de contenção de águas pluviais, os resíduos sólidos, 
o ar, o solo e os ruídos.  

A Renault também avalia e controla a qualidade da água dos rios Pequeno e Itaqui, cujos 
cursos são próximos às fábricas. O controle é feito como uma medida preventiva sem relação 
direta com a atividade industrial, uma vez que a Renault não lança efluentes industriais 
nesses cursos d’água.

Distribuídos por todas as áreas de impacto,  
as instalações industriais da Renault possuem 106 
pontos de monitoramento:

• 71 de emissões atmosféricas

• 16 de níveis de ruído

• 7 de lençóis freáticos

• 9 de águas pluviais

• 4 de águas fluviais

• 2 de efluentes

Conhecer  
e preservar 
a fauna  
e a flora. 
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Emissões reduzidas 
Materiais mais sustentáveis  
na pintura.
As emissões atmosféricas das fábricas da Renault são monitoradas 
sistematicamente. A principal fonte de emissões é o processo de tratamento de 
superfície e pintura de carrocerias dos automóveis fabricados pela empresa. Os 
compostos orgânicos voláteis (COVs) oriundos dessa etapa do processo industrial 
têm limite de emissão de 120 g/m² de chapa de aço pintada nos veículos de 
passeio e de 140 g/m² nos utilitários. Os resultados medidos estão com os limites 
muito abaixo dos fixados pela legislação brasileira. 

A redução das emissões no processo de proteção e pintura é obtida graças ao 
emprego de materiais mais sustentáveis, como a pintura à base de água, solvente 
sem COV, cujas emissões são menores. A empresa também realiza um tratamento 
dos gases resultantes do processo, diminuindo ainda mais o impacto de seu 
lançamento na atmosfera.
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Ciclo de vida dos produtos 
Entre suas preocupações ambientais, a Renault realiza a análise do ciclo de vida de 
produtos. O programa tem como objetivo avaliar impactos ambientais da produção 
do veículo até a disposição final em aterros sanitários ou nos processos de reciclagem. 

Gerido pelo Laboratório de Engenharia de Materiais Mercosul, o Programa  
de Gestão de Ciclo de Vida do Veículo tem como meta que até 2015, entre as peças 
empregadas na produção de um automóvel, 95% sejam passíveis de recuperação. 

Nos veículos da Renault, por exemplo, o revestimento interno é fabricado a partir 
de fibras de garrafas PET recicladas, reduzindo o impacto ambiental que o descarte 
desse material proporcionaria, sem afetar a qualidade do produto.

Os veículos produzidos 
atualmente contam com 95% 
de componentes recicláveis.

Os carros fabricados pela Renault 
contêm 7% de plástico reciclado 
em sua composição.
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Redução da pegada 
de carbono
Empresa compensa  
emissões do Salão do  
Automóvel de São Paulo.
Durante 27º- Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a Renault 
manteve um estande de 2 mil metros quadrados desenvolvido para neutralizar 
completamente o carbono gerado por sua participação no evento. Os cálculos 
apontam que para compensar as emissões geradas pelo estande seria preciso 
conservar 156 árvores. A Renault, porém, decidiu conservar 2.703 árvores na 
região de Apucarana (PR), em parceria com o Instituto Brasileiro de Florestas 
(IBF), a fim de compensar as emissões dos 11.955 visitantes do evento.
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Menos resíduos 
Parcela que segue para aterro  
cai para 1,2% do total.
Uma das grandes vitórias ambientais da Renault em 2013 ocorreu na gestão de resíduos. A empresa 
conseguiu reduzir a parcela de resíduos não aproveitados pelos processos de reúso e reciclagem. Das 
70.136 toneladas de rejeitos processadas em 2013 – 100% do material gerado – apenas 1,2% teve 
como destino o aterro industrial, índice inferior ao 1,5% do ano anterior. O resultado significa que 
98,75% dos resíduos produzidos pela Renault ao longo do ano foram reaproveitados ou reciclados, 
reduzindo os impactos ao ambiente e aumentando consideravelmente o índice de resíduos reciclados.

Entre os destaques do ano de 2013, encontra-se a reciclagem de 100% da borra de tinta gerada no 
processo de pintura. Por meio de uma parceria com uma empresa privada, toda a borra de tinta é 
incorporada na fabricação de blocos de concretos utilizados na construção civil. Estes blocos seguem 
o definido pela ABNT e são lucrativamente sustentáveis, uma vez que o resíduo entra na substituição 
da própria matéria-prima utilizada para a fabricação dos blocos. Um laudo de caracterização do 
bloco também foi feito e o resíduo incorporado não é prejudicial ao meio ambiente. Outro resíduo 
incorporado na construção civil foi a sílica, utilizada internamente para a redução de umidade nas 
peças. A sílica era enviada ao aterro e em 2013 passou a ser reciclada! Foram mais de 12 toneladas de 
sílicas recicladas no ano!

A Renault, juntamente com as concessionárias, colocou em prática um programa de logística reversa 
para dois produtos que podem representar grande impacto ambiental se descartados de forma 
incorreta: baterias e pneus. Foram criados pontos de coleta de baterias e pneus espalhados pela rede 
de concessionárias. 

A Renault tem realizado ações frequentes de conscientização entre os colaboradores para a importância 
de reduzir a geração de resíduos com base na metodologia 3R: redução, reutilização e reciclagem.
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Papel
Todo papel utilizado pela Renault, incluindo papel de escritório e papelão de 
embalagem, é encaminhado à reciclagem. Apenas o papel de uso sanitário 
é descartado, mas mesmo o papel-toalha empregado para secar as mãos é 
reaproveitado. Depois de prensado e triturado, o papel segue enfardado para 
um forno no qual é aquecido numa mistura de água, para se transformar numa 
pasta homogênea. Em seguida é transformado em bandejas para ovos, frutas  
ou copos.

Água e óleo
A Renault recicla mais de 502 toneladas de água e óleo por ano. A emulsão de 
água e óleo obtida com a atividade industrial passa pelo processo de destilação. 
Separados, os dois materiais têm nova destinação. A água é reaproveitada para 
as tarefas de limpeza da fábrica. A borra de óleo, coprocessada, é destinada 
a uma indústria e utilizada como insumo na produção de cimento.

Copos plásticos
Copos plásticos descartados após o uso nas instalações da Renault transformam-se 
em cadeiras. Depois de lavados e triturados, os copos passam por uma secagem 
e são encaminhados ao processo de extrusão, no qual o plástico é convertido em 
fios finos, semelhantes a um macarrão, e de granulação. A partir de então, estão 
prontos para serem usados como matéria-prima na produção de cadeiras. Cada 
cadeira consome 660 copos de água de 300 ml ou 2.900 copos de café de 50 ml.  
A Renault encaminha para reciclagem uma média de 8 toneladas de copos plásticos 
utilizados no Complexo Ayrton Senna por mês.

Volumes reciclados
Além de reciclar resíduos da produção e materiais de embalagem e outros não 
empregados diretamente na produção dos veículos, a Renault também adquire 
matérias-primas produzidas a partir de material reciclado. Os maiores volumes  
de reciclagem, em toneladas, da empresa são:

Material Toneladas/ano

Isopor 78

Papelão 7.757

Plástico 1.511

Borra de óleo 744

Papel branco 49

Lodo da pintura 608

Madeira 12.021
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Reaproveitamento de água 
Excedente é enviado, limpo, aos rios.
A fim de reduzir o consumo de recursos naturais, a Renault desenvolveu um sistema de reaproveitamento de água da chuva, constituído por nove bacias de contenção.  
O sistema permite que a água da chuva seja preservada da poluição e possa ser empregada na lavagem dos veículos antes do transporte para as concessionárias. O excedente 
é avaliado por técnicos da empresa para assegurar a ausência de contaminantes, antes de ser despejado nos rios Itaqui e Pequeno.

Eficiência energética 
Novos equipamentos reduzem  
consumo total e relativo.
Com o objetivo de sensibilizar os colaboradores sobre as boas práticas na redução do consumo de energia, foi inaugurada em julho de 2013 a escola de eficiência 
energética. O complexo industrial da Renault no Brasil é considerado padrão para a marca. A empresa pretende adotar o grau de eficiência energética obtido no 
Complexo Ayrton Senna para suas demais unidades no mundo. Entre 2007 e 2012, o consumo de energia na produção de veículos da Renault no Brasil caiu em média 
50%. Isso tem sido possível, entre outros programas, graças à adoção de pinças de solda de baixo consumo, que empregam 60% menos energia que o equipamento 
anterior. O consumo de gás natural também foi reduzido em média em 50% no período 2007 a 2012.

A Renault implantou uma equipe responsável pelo estudo da eficiência energética. O grupo busca alternativas para reduzir ainda mais o consumo e os impactos 
ambientais das atividades da empresa.

Em 2012, a empresa adotou mudanças no ambiente das fábricas para a instalação de tecnologias mais eficientes e ambientalmente corretas. Algumas áreas tiveram 
sua iluminação alterada e passou-se a empregar lâmpadas fluorescentes com tecnologia T5. Esse tipo de lâmpada é mais eficiente, tem consumo de energia  
7% menor, no caso do produto empregado pela Renault, maior qualidade de luz, vida útil três vezes maior, menor emissão de CO2 e de resíduos.

Foi implantado um piloto na área externa com iluminação a LED com energia solar. As células fotovoltaicas e baterias armazenam energia durante o dia para 
iluminar o local à noite. As mudanças proporcionaram, entre 2011 e 2012, uma redução de mais de 9% no consumo de eletricidade, que caiu da média de 624 kWh 
em 2011 para 566 kWh por veículo.
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Artesanato lúdico
Patrocinado pelo Instituto Renault com incentivos da Lei Rouanet, o Festival 
de Artesanato Lúdico, conhecido como Criar Para Brincar, foi desenvolvido em 
parceria com o Instituto Baraeté para escolher o melhor brinquedo para crianças 
de 5 a 7 anos de idade. Os brinquedos deveriam ser produzidos por jovens 
universitários a partir de sobras de materiais fornecidos por indústrias em três 
categorias: madeira, tecido e papel/papelão. Os materiais foram doados pelas 
empresas Suzano, MVW Rigesa e Kalimo. Os brinquedos selecionados passariam 
a ser produzidos comercialmente por ONGs selecionadas e capacitadas para  
a tarefa. Foram aplicados testes para constatar que o manuseio dos brinquedos 
não oferece perigo. Os artigos passaram por votação por um grupo de crianças 
e pelo júri formado por técnicos em cinco áreas (sustentabilidade, educação, 
mercado de brinquedos, arquitetura e design). Os escolhidos foram: 

Primeiro lugar: Bola-Bamba. Jogo elaborado pelas estudantes de Design da 
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) Maria Eugenia Monteiro Collaço 
e Thais Guimarães Costa, que desenvolve o espírito de cooperação entre as 
crianças, e exercita a comunicação e o equilíbrio. O objetivo é deixar a bola no 
cesto, conduzindo-a sobre uma raquete. Quem deixar a bola cair tem de voltar 
ao início para tentar novamente. 
Segundo lugar: Cubis. De Giovanna Addis e Nathália de Cássia Lisbôa Duarte, 
estudantes de Arquitetura da Universidade Anhembi Morumbi. O brinquedo faz 
alusão ao cubo mágico e permite várias possibilidades de combinação em cada 
uma de suas faces. Estimula os sentidos, a imaginação e a curiosidade infantis.
Terceiro lugar: Mandala. Quebra-cabeça de Luciana Ferrari Abud e Ana Sofia do 
Amaral Abujamra Asseis, estudantes de Design da FAAP. Inspirado no quebra-
cabeça chinês Tangram, formado por sete peças com as quais é possível formar 
várias figuras. Facilita a compreensão das formas geométricas e desenvolve  
a criatividade e o raciocínio lógico.

Foram selecionadas e treinadas as ONGs Sociedade Benfeitora Jaguaré, Aldeia do 
Futuro e Arco Associação Beneficente para a produção dos brinquedos em série. 

Ampliação  
da fábrica 

Em 20 de março, a Renault do Brasil inaugurou uma nova “fábrica dentro da 
fábrica”. Trata-se da ampliação da capacidade de produção do Complexo Ayrton 
Senna. A empresa minimizou o impacto ambiental com a adoção de medidas 
como validação ambiental de todas as empresas terceirizadas que trabalharam 
nas obras, exigência de licença de operação, plano de gerenciamento de resíduos 
e adequação dos locais da estocagem de produtos químicos; uso exclusivo de 
produtos químicos validados (na avaliação, 188 foram aprovados e 92 rejeitados 
por conterem substâncias interditadas para uso na Renault), implantação de ilhas 
para coleta seletiva dos resíduos, com gerenciamento de 2.300 toneladas sem 
impactos significativos e reciclagem de 97% do total.

A obra não afetou a biodiversidade em torno do complexo industrial, cuja reserva 
florestal abriga perto de 140 espécies animais. Os 1,5 milhão de metros quadrados 
de floresta mantidos pela Renault retêm 30,6 mil toneladas de CO2.
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Com os olhos no futuro 
Empresa faz gestão de recursos hídricos  
para preservar o futuro da água.
A Renault adota a captação, o tratamento e o aproveitamento da água da chuva 
para a lavagem dos veículos que seguem para as concessionárias. Além de mais 
econômico, esse processo fez com que a empresa deixasse de utilizar água tratada pela 
concessionária local, permitindo que o recurso, tratado para todos os usos, inclusive 
consumo humano e, portanto, mais caro, pudesse ser preservado para atividades em 
que ele é imprescindível.

A economia obtida com o emprego da água da chuva alcança 100 metros cúbicos  
(100 mil litros) por mês.

O próximo passo, já em implantação, é empregar a água da chuva também no processo 
produtivo. A ideia é conseguir que metade da água empregada na fabricação, antes 
totalmente potável, seja substituída pela água pluvial armazenada e tratada pela 
própria empresa.

De 2007 a 2013, os programas implantados pela Renault permitiram uma redução 
média de 50% no consumo de água do Complexo Ayrton Senna.

Fábrica de automóveis

Recurso 2007 2012 Redução

Consumo de energia elétrica (kWh) 546 240,6 55,93%

Consumo de gás natural (m3) 17,3 9,12 47,28%

Consumo de água (m3) 2,49 1,10 55,82%

Fábrica de comerciais leves

Recurso 2007 2012 Redução

Consumo de energia elétrica (kWh) 1.419 618 56,45%

Consumo de gás natural (m3) 34,3 21,2 38,19%

Consumo de água (m3) 8,87 3,49 60,65%

Fábrica de motores

Recurso 2007 2012 Redução

Água – m3/motor 0,10 0,10 0,0%

Energia elétrica – MWh/motor 0,13 0,11 15,38%

Líquido ind. kg/motor 1,40 0,80 42,86%
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Projeto Eco²:  
produtos ambientalmente  
mais responsáveis. 

Rios preservados
A Renault não promove descarte direto de efluentes nos cursos d’água. Todo 
efluente gerado nas fábricas recebe tratamento físico-químico antes de ser 
enviado para tratamento biológico. As instalações da Renault incluem uma 
estação de tratamento de efluentes industriais com capacidade para tratar 
80 metros cúbicos por hora. Na fábrica de motores, a água é evaporada  
e reaproveitada em processos internos, tais como limpeza e reposição do processo.

Com exceção do esgoto sanitário dos refeitórios, todo o efluente líquido 
industrial gerado nas fábricas de veículos de passeio e utilitários segue para 
a estação de tratamento físico-químico. Em seguida, é encaminhado ao 
tratamento biológico, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento  
do Paraná (Sanepar). 

A fim de reduzir o consumo de recursos naturais, a Renault desenvolveu 
um sistema de reaproveitamento de água da chuva, que se vale do sistema 
de controle da qualidade da água pluvial, constituído por nove bacias de 
contenção. O sistema permite que a água da chuva seja preservada da poluição 
e possa ser empregada na lavagem dos veículos antes do transporte para as 
concessionárias. O excedente é monitorado e avaliado por técnicos da empresa 
para assegurar a ausência de contaminantes, antes de ser despejado nos rios 
Itaqui e Pequeno. 

Existe ainda um monitoramento de produtos químicos para evitar quaisquer 
contaminações. O laboratório de materiais da empresa desenvolveu um 
programa de erradicação do uso de metais pesados. Produtos como cromo 
VI, chumbo, mercúrio e cádmio hexavalente foram substituídos por outros, 
reaproveitáveis e menos agressivos.

A empresa criou o selo “Renault Eco²” para designar a produção de veículos 
mais econômicos e ecologicamente responsáveis em todas as suas unidades 
ao redor do mundo. Os carros da Renault do Brasil atendem às exigências do 
programa Eco².
 
Além de produzir veículos convencionais mais eficientes, a Renault também 
encontra-se na vanguarda da produção de veículos elétricos em escala de 
produção a preços acessíveis. 

Requisitos do selo Renault Eco2 
• Ser produzido em uma fábrica certificada ISO 14001.
•  Emitir menos de 120 gramas de CO2 por quilômetro  

ou ser bicombustível. 
•  Possuir 95% de componentes recicláveis ao final 

do ciclo de vida do produto e pelo menos 7% de 
plástico precedente de reciclagem.
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Sandero, o modelo “verde”
O modelo Sandero produzido pela Renault no Brasil é um exemplo da 
determinação da empresa em superar limites e melhorar seu desempenho em 
matéria de responsabilidade ambiental. Da massa total do veículo, 46% são 
constituídos por materiais oriundos de reciclagem.

Com 97% de reciclabilidade ao final de seu ciclo de vida, o Sandero supera as 
especificações mínimas do Eco², além de não empregar CFC (clorofluorcarboneto), 
composto nocivo à camada de ozônio.

Plásticos: 12 kg reciclados

Fibras naturais: 25 kg

Aços planos (carroceria)
   56 kg de aços planos reciclados

Aços longos
   388 kg de aços longos reciclados

Massa total do carro: 1.030 kg
Massa total reciclada: 481 kg
46% da massa total reciclada

14% da massa total de plásticos utilizados no veículo

2,4% da massa total do veículo

15% da massa total de aços planos

85% da massa total de aços longos

7% de plástico procedente da reciclagem
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Pensando no meio ambiente 

Emissão zero

No total, a empresa reciclou 70.136 toneladas de materiais. Alguns exemplos:

A Aliança Renault-Nissan colocou à disposição da delegação da Organização das Nações Unidas uma frota 
de veículos zero emissão para deslocamento durante a Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, entre 13 e 22 de junho. Foram empregados veículos Renault Fluence Z.E. (zero 
emission), Kangoo Z.E., Twizy e Nissan Leaf. A presença da empresa no evento reforça a imagem da Aliança 
Renault-Nissan como líder mundial em veículos elétricos e o único grupo automobilístico a comercializar veículos 
de emissão zero a preços acessíveis.

•  A empresa desenvolveu um equipamento para transformar isopor em tiras, 
reduzindo o volume do material em 97%; além de diminuir o volume, o isopor 
pode ser aproveitado em rodapés e detalhes de decoração. Foram recicladas 78 
toneladas do produto ao longo do ano.

 
•  A borra de óleo (emulsão) resultante do processo industrial é separada da água e 

destinada à  produção de cimento; a água é reutilizada para limpeza. Ao longo do 
ano, a Renault reciclou 502 toneladas de óleo por meio desse processo.

 
•  O papel utilizado para embalar peças e componentes que seguem para a linha  

de produção passou a ser prensado e triturado. Após um tratamento em fornos,  
o material é reaproveitado para a produção de bandejas para o acondicionamento  
de ovos, de frutas ou de copos. O processo permitiu a reutilização de 7,7 mil 
toneladas de papel.

•  O resíduo da pintura de veículos na linha de produção, transformado em lodo 
com 17% de ferro, é levado a uma recicladora, que por sua vez o transforma 
em matéria-prima para novas peças metálicas. Foram reaproveitadas 608 
toneladas de resíduos em 2013 por intermédio desse processo.

•  A borra de tinta também tem sido destinada à fabricação de meio-fio 
para uso em construção civil; o projeto conta com a parceria da empresa 
Soliforte, de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. O processo 
absorve aproximadamente 62 toneladas de borra por mês e assegura 
economia de 3,5% no tratamento da borra e de 15% de areia no artefato 
de cimento (meio-fio).
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Eficiência energética
com patrocínio Renault  

Consumo eficiente

Com participação de 29 instituições de ensino superior e mais de 500 estudantes 
universitários, foi realizada em julho a 9ª- Maratona Universitária de Eficiência 
Energética, com patrocínio da Renault. Dos 54 protótipos inscritos, 12 foram premiados 
(do 1º- ao 3º- lugar) em três categorias: gasolina, etanol, carro elétrico e projeto.  
A Renault premiou os vencedores com seis veículos e oito motores da marca.

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular conferiu a nota A, a mais elevada, 
a cinco veículos da linha Renault no Brasil. Com isso, os modelos Logan, Sandero, 
Duster, Fluence e Kangoo foram considerados altamente eficientes no consumo 
de combustível em suas respectivas categorias, colaborando para a redução das 
emissões atmosféricas.

85



GRI – Global Reporting Initiative
Sumário

Indicador Página

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

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
1.1 Declaração do diretor-presidente sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia 7

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 13

PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1 Nome da organização 1

2.2 Principais mercados, produtos e serviços 10, 11, 14-16

2.3 Estrutura operacional 10

2.4 Localização da sede 2

2.5 Número de países em que opera 11

2.6 Tipo de natureza jurídica 10

2.7 Mercados atendidos 10-11, 14-15

2.8 Porte da organização 10-11, 14-15

2.9 Principais mudanças (porte, estrutura ou participação acionária) 10-11

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório 24

PARÂMETROS DO RELÁTORIO
Perfil do relatório

3.1 Período coberto pelo relatório 1

3.2 Data do relatório anterior novembro 2012
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Indicador Página

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual)

3.4 Dados para contato 2

Escopo e limite do relatório
3.5 Processos para definição do conteúdo 2

3.9 Técnicas para medição de dados 2

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório 5

Verificação
3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório 2

GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO
4.1 Estrutura de governança 10, 14

4.2 Presidência do Conselho de Administração 38

4.3 Membros independentes ou não executivos do Conselho de Administração (todos os membros do conselho 
integram o quadro da empresa)

4.5 Relação entre remuneração e desempenho da organização (a remuneração na Renault é composta pela remuneração 
fixa – salário-base – que tem como referência as melhores pagadoras do mercado, e pelas remunerações variáveis 
– bônus de executivos, PPR e variável comercial –, que são definidas estrategicamente para cada grupo de 
empregados. Ainda é contemplado um vasto pacote de benefícios. Existem programas formais de mérito com regras 
e definições claras e transparentes a todos os colaboradores)

4.6 Processos para evitar conflitos de interesses 30

4.7 Processos para qualificação dos membros do Conselho de Administração (a definição dos conselheiros foi 
feita com base na representatividade das diversas áreas da empresa e do comitê de direção)

4.8 Missão, Visão, Princípios e Código de Conduta 6, 7, 26

4.9 Procedimentos para supervisionar o desempenho econômico, social e ambiental 68-85

Compromissos com iniciativas externas
4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas externas 34, 40-85

4.13 Participações em associações 29

Engajamento dos stakeholders
4.14 Relação dos grupos engajados pela empresa 17-21

4.15 Base para identificação e seleção 39
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4.16 Abordagem para o engajamento (a empresa se engaja com seus stakeholders por meio de newsletter, comitês, eventos, e-mail, site e site de 
projetos. A empresa faz reuniões pontuais com agenda específica para cada público. Busca também mantê-los informados sobre as ações 
do Instituto e suas estratégias. Ainda não há avaliações sobre o relacionamento da empresa com seus públicos de interesse, mas a Renault já 
está trabalhando na construção dessa avaliação)

4.17 Principais temas e preocupações 26-37

INDICADORES DE DESEMPENHO
Desempenho econômico

EC1 Valor econômico gerado e distribuído 14-16

EC2 Riscos e oportunidades relacionados a mudanças climáticas 72-75, 82-85

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão 20

Presença de mercado
EC6 Políticas e gastos com fornecedores locais 21, 60, 61

DESEMPENHO AMBIENTAL
Materiais

EN2 Materiais provenientes de reciclagem 76-77

Energia
EN3 Consumo de energia direta

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gás (GNL) 82.793 77.980 86.838 106.869 107.825 136.002
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energia Elétrica 96.879 93.490 96.872 124.350 133.088 139.957

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

EN5 Energia economizada 
A fábrica de veículos de passeio de Curitiba ocupa a segunda posição no ranking Renault das fábricas com maior 
eficiencia energética x custo de fabricação do veículo (menos consumo por veículo). Controle de consumos de 
energia nas pinturas (banhos de cataforese), desligamento de ar-condicionado, substituição de ar comprimido 
por agitadores elétricos, controle de vazamentos de ar comprimido, ações sobre desligamento de interruptores e 
modificação de circuitos elétricos foram ações que contribuíram para este resultado

78

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia 
Implantação de ponto de reutilização de energia solar através da instalação 
de um painel fotovoltaico

78

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia direta 
Acompanhamento semanal do consumo de energia de fim de semana, com controle por área dos consumos e 
checklist de verificação para o desligamento dos equipamentos durante o fim de semana. Para os equipamentos, 
foram criados estados de referência para facilitar o desligamento. O resultado foi a redução no consumo de energia 
durante os dias não produzidos. Esta ação resultou em uma redução de 45% no indicador de energia em horários 
não produtivos na fábrica

Para 2013, está prevista a criação de uma escola de eficiência energética para a realização de formações de energia 
e o maior objetivo será conscientizar nossos colaboradores a economizar energia

78
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Água
EN8 Total de água por fonte 

Total de retirada de água por fonte m3 78-80

EN9 Fontes hídricas afetadas 78-81

EN10 Percentual de água reciclada e reutilizada (aproximadamente 1% do total)

Biodiversidade
EN11 Localização e tamanho da área possuída 8, 70

EN12 Impactos na biodiversidade 70

EN13 Habitats protegidos ou restaurados 70-71

EN14 Gestão de impactos na biodiversidade 
2,5 milhões de m² de área de preservação e são 106 pontos de monitoramento, sendo 67 para emissões atmosféricas, 
16 de avaliação de níveis de ruído, 7 de lençóis freáticos, 9 de águas pluviais, 4 de águas fluviais e 3 de efluentes

71

Emissões, efluentes e resíduos
EN16 Total de emissões de gases de efeito estufa 72-74, 84

EN18 Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa 72-74, 84

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio 72-74, 84

EN20 Emissões de NOx, SO2 e outras emissões atmosféricas por tipo e peso (t)

Indicador Página

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NOx 20,11 18,94 21,06 27,4 27,9 32,59

SO2 0,15 0,14 0,15 0,20 0,20 0,24

VOC 598,28 630,99 804,60 1.059,6 1.113 1366,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Água 360.902 355.209 410.060 432.985 473.194 592.708
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EN21 Descarte total de água (sim)

EN22 Peso, tipo e destinação de resíduos

EN23 Derramamentos significativos (não)

Indicador Página

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Geração 
de Resíduos 31.000 31.000 45.000 61.709 67.325 70.830

Aterro Comum 2,83% 2,83% 2,00% 1,31% 1,58% 1,24%

Reciclagem 91,50% 92,53% 94,63% 93,72% 94,60% 96,48%

EN24 Resíduos transportados 5.500 toneladas/mês
Os principais resíduos reciclados em 2012 x tonelada reciclada (média/mês):
- Isopor: 7,16 toneladas
- Filtro de óleo de corte: 7,06 toneladas
- Borra de tinta: 48,26 toneladas
- Caliça: 6,34 toneladas
- Copos plásticos: 8,8 toneladas
- Lama prensada contendo ferro (Lodo da ETDI): 49,48 toneladas
- Plástico: 61,62 toneladas
- Papelão: 631,32 toneladas
- Madeira: 781,8 toneladas 

EN25 Identificação e status de proteção de fontes hídricas 81
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DESEMPENHO SOCIAL
Práticas trabalhistas e trabalho decente 

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

Total de colaboradores por região

Região

São Paulo Jundiaí SJP

176 65 6.322

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

Prática da coleta seletiva, controle de monitoramento, tratamento de efluentes, controle de poluição de solos
76-77

EN27 Produtos e embalagens recuperados 
São reciclados em média 133,31 toneladas de pallets por mês

76-77

Conformidade
EN28 Valor monetário de multas significativas (não houve)

Transporte
EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações 

da organização, bem como do transporte dos trabalhadores (não é feita esta medição)

EN30 Investimento em proteção ambiental n/d
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SEXO   INTERVALO    TOTAL SEXO   INTERVALO    TOTAL

Total geral                                                                                        6.426

Feminino

Acima de 50 anos                             8             
até 20 anos                                        2
de 21 a 25 anos                               63
de 26 a 30 anos                             147
de 31 a 35 anos                             153
de 36 a 40 anos                 106
de 41 a 45 anos                   61
de 46 a 50 anos                   27

Feminino total                                  567 Masculino total                                                        5.859

Masculino

Acima de 50 anos                            80               
até 20 anos                                      26
de 21 a 25 anos                             717
de 26 a 30 anos                           1.732 
de 31 a 35 anos                           1.477
de 36 a 40 anos              1.058
de 41 a 45 anos                 545
de 46 a 50 anos                 224

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

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

Categoria

MOS MOD

2.250 4.166  
sendo 1.510 CDDs

MOD = Mão de obra direta = horista 
MOS = Mão de obra suporte = mensalista 

93



Saúde e segurança no trabalho
LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, composto por gestores e por trabalhadores, que ajudam 

no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional (número de reuniões do ano:12 reuniões mensais da 
CIPA previstas e 12 realizadas. Percentual de empregados na CIPA: 42 representantes/6.204 funcionários = 0,68%). Reuniões formais da área 
de saúde: Comitê de Saúde Segurança e Ergonomia Departamental – participam os Gerentes Chefes de Produção, Gerente do SPR e Gerente 
da Manutenção (somente gestores); ocorrem mensalmente em cada departamento; CVP – carroceria, pintura, montagem, estamparia; CVU – 
montagem, carroceria, pintura e CMO realizam reunião única. Comitê temático de saúde com Gerente de RH Fabricação e Gerentes-Gerais de 
Fabricação realizam uma reunião por mês por fábrica. Comitê estratégico saúde e problemas sociais com Direção de RH, Direção-Adjunta de RH, 
Relações Trabalhistas, Jurídico e Gerentes-Gerais de Fabricação realizam reuniões mensais ou bimestrais

LA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região (houve 5 doenças 
ocupacionais no ano de 2012 sem afastamento do trabalho. Sobre absenteísmo, temos dados de atestados médicos gerais, mas não 
relacionados ao trabalho; em dezembro de 2012, ficou em 1,52% e fechou o ano em 1,51%)

LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência  
a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

17-21

LA9 Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos (no acordo coletivo consta cláusula; 100% atendido)

Treinamento e educação
LA10 Média de horas por treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

Indicador Página

TAXA DE ACESSO                                63%

Horas realizadas presenciais                 81.864
Horas realizadas e-learning                   6.005
Total de horas realizadas                 87.869 
Média hora/colaborador RdB                   22:00
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LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fim da carreira

20

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira 19-20

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

Fem. Masc.

GES 108% 100%

MOD 99% 100%

MOS 93% 100%

Fem. Masc. Total

GES 54 100% 510

MOD 131 100% 4.152

MOS 377 100% 1.704

Total 562 5.804 6.366

GES – gestores
MOD – mensalistas
MOS – horistas
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INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENTES À SOCIEDADE
Forma de gestão
Corrupção

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção 30

Políticas públicas
SO5 Posição quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies 30

INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENTES A DIREITOS HUMANOS
Forma de gestão
Práticas de investimento e de processo de compra

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos (A auditoria de desenvolvimento sustentável nos fornecedores é aplicada in loco 
por todas as áreas de Qualidade de Compras no mundo e serve para verificarmos o comprometimento dos nossos fornecedores com os 
requisitos de desenvolvimento sustentável. O questionário aborda aspectos sociais e ambientais, ou seja, erradicação do trabalho infantil e 
trabalho forçado, respeito ao meio ambiente, respeito às condições de trabalho e de segurança. Em 2012, 100% dos fornecedores de peças 
e componentes para montagem dos veículos já passaram por essa auditoria)

Trabalho infantil
HR6 Operações identificadas como de risco significativos de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para 

contribuir para a abolição do trabalho infantil 
n/d
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INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENTES À RESPONSABILIDADE SOBRE OS PRODUTOS
Forma de gestão
Saúde e segurança do cliente

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

73

Rotulagem de produtos e serviços
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação (a Renault pesquisa a qualidade 

do processo de venda, a qualidade do serviço prestado nas oficinas e também a percepção dos clientes sobre as campanhas publicitárias. 
Os resultados são acompanhados mensalmente pela Direção de Qualidade e Serviços, que anima as equipes regionais a traçar planos de 
ação para cada concessionária e seus pontos a melhorar e interferem na remuneração da rede de concessionários)

Comunicação de marketing
PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicação e marketing, incluindo publicidade, promoção  

e patrocínio (a empresa adere às leis vigentes no país)
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Essa é a nossa crença. Essa é a nossa direção.
www.renault.com.br/institutorenault


