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APRESENTAÇÃO
Este é o Relatório de Sustentabilidade
da Nissan, que resume o desempenho
social, ambiental e econômico da
empresa no Brasil em 2015 e 2016.
Em seu Relatório de Sustentabilidade
2015/2016, a Nissan apresenta os principais destaques protagonizados pela
empresa no Brasil no biênio 2015/2016.
Neste documento, direcionado aos
públicos de interesse da companhia
no país - clientes, funcionários, parceiros, colaboradores e a sociedade em
geral - estão resumidos os avanços do
período no campo do desenvolvimento sustentável, o que inclui aspectos
sociais e ambientais além de econômicos. Os progressos tecnológicos,
as iniciativas de recursos humanos e
valorização de pessoas, os projetos de
responsabilidade social e as ações no
campo ambiental são relatadas em
detalhes. Assim como o envolvimento

da Nissan com os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, um marco na
consolidação da reputação da empresa no Brasil. Mais uma vez, o Relatório
foi elaborado de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative, organização que fornece padrões mundialmente respeitados para reporte de
desempenho corporativo e gestão da
sustentabilidade.
Boa leitura.
Marcia Ribeiro

Diretora de Assuntos Governamentais
e de Sustentabilidade da Nissan do Brasil
e Presidente executiva do Instituto Nissan
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MENSAGEM DO CHAIRMAN
DA NISSAN AMÉRICA LATINA
A Nissan tem uma presença crescente em todo o mundo e repete este
sucesso, ainda com mais vigor, na
América Latina e no Brasil. Trata-se de
um crescimento sustentável que tem
forte compromisso com o respeito
ao ser humano e ao meio ambiente.
Guiado pela visão corporativa de “Enriquecer a Vida das Pessoas” (Enriching People's Lives), a Nissan procura
contribuir para o desenvolvimento
social sustentável por meio de todas
as suas atividades globais.

Por meio da Cidadania Azul, nosso objetivo é ser uma empresa que
busca ir de encontro às expectativas
da sociedade. E, para atendermos as
expectativas, precisamos também ter
uma relação de transparência com os
nossos parceiros, como funcionários,
clientes, fornecedores e a comunidade em geral. Os resultados expostos
neste novo Relatório de Sustentabilidade da Nissan do Brasil demonstram
que estamos progredindo em parceria com a sociedade.

Temos consciência da importância de
nossa empresa no desenvolvimento
da sociedade. O respeito ao cliente, a busca pela melhoria constante
da qualidade de nossos produtos, a
transparência com nossos funcionários e o desenvolvimento de veículos
seguindo o conceito de Mobilidade Inteligente Nissan norteiam as atividades dentro do nosso negócio. Mas sabemos que devemos ir além. Por isso,
contribuímos com soluções sociais
e ambientais para as regiões onde
estamos presentes, incentivando e
buscando também dar condições de
outras pessoas desenvolverem ações
de responsabilidade social.

Tivemos muitos desafios em 2015 e
2016, período abordado por este relatório, mas crescemos e nos tornamos
mais sólidos no país. É uma base forte que nos dá mais confiança de que
vamos evoluir muito mais em solo
brasileiro, sempre renovando o nosso
compromisso social. Iniciamos agora
um novo período, para o qual designei
como presidente da Nissan do Brasil,
Marco Silva, um profissional que tem
a missão de, juntamente com toda
a equipe de nossa empresa, deixar
a Nissan ainda mais próxima dos
brasileiros, para ajudar a pavimentar
com responsabilidade o futuro deste
imenso e diverso país.

Na Nissan, chamamos essa abordagem de responsabilidade social de
"Cidadania Azul" (Blue Citizenship).

Chairman da Nissan America Latina

José Valls

Tivemos muitos
desafios em 2015 e
2016, mas crescemos
e nos tornamos mais
sólidos no país.
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MENSAGEM DA NISSAN
DO BRASIL G4-1
A Nissan ainda é bem jovem no Brasil.
Apesar de ter mais de 80 anos de
existência mundial, inauguramos
nosso complexo industrial no país, em
Resende, em 2014.
Entretanto, neste breve espaço de
tempo, nossas raízes no Brasil estão
cada vez mais fortes.
Este relatório, que dá continuidade ao
publicado anteriormente, que cobriu 2013/2014, refere-se aos anos de
2015/2016 e demonstra como evoluímos rápido em várias questões.
A mensagem mais relevante é a
de que que estamos crescendo de
maneira sustentável, atuando com
responsabilidade e integrados com
a sociedade, com o meio ambiente,
atentos às mudanças do país e preocupados em corresponder à confiança que os brasileiros depositam na
marca.
Os dois últimos anos foram intensos,
consolidamos o comprometimento
da Nissan com o desenvolvimento
sustentável em todo processo produtivo, na comercialização e na relação
cotidiana com a comunidade, investimos em tecnologias inteligentes e
deixamos ainda mais sólido um dos
pilares estratégicos da empresa, o de
oferecer mobilidade para todos.
Um dos exemplos, entre muitos que
abordamos nas páginas a seguir, é
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Estamos crescendo de maneira
sustentável, atuando com
responsabilidade e integrados com
a sociedade e o meio ambiente.
que passamos a produzir no Brasil
motores que obtiveram a melhor
nota em eficiência energética concedida pelo Inmetro, que, com orgulho,
aparece nas etiquetas que colocamos
nos para-brisas de nossos carros.

do estado do Rio de Janeiro), está
funcionando já no seu segundo ano
e beneficiando centenas de jovens e
adultos por meio de apoio educacional, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Reforçamos nossa política de Compliance e controles internos de gestão, com transparência, diálogo e
participação dos nossos funcionários
por meio de um canal de comunicação cada vez mais simples e eficiente.

Sabemos que não basta gerar empregos e divisas para o país, precisamos estar perto, participar da comunidade onde vivemos. Fazemos nossa
parte e queremos, com isso, ajudar a
incentivar a todos – empresas, entidades e indivíduos –, a pensarem no
desenvolvimento sustentável.

E, claro, sem esquecer nossos projetos
de Responsabilidade Social, sob a responsabilidade do Instituto Nissan, nos
quais seus voluntários, funcionários da
empresa, atuaram com dedicação e
comprometimento em diferentes projetos e ações de grande impacto junto
às diversas comunidades do país.
Neste tema específico, me orgulho em
dar destaque a um projeto, o “Caju:
Um Novo Olhar”, desenvolvido com a
ONG Fundação Gol de Letra, que deixa
uma real contribuição de longo prazo
à participação da Nissan como patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016.
Como atores importantes dos Jogos,
queríamos que a sociedade tivesse um
retorno social, além da magnitude do
evento para a cidade e para o Brasil.
O projeto no Caju, uma das regiões
mais carentes do Rio (o menor IDH

É nosso dever e compromisso construir carros, gerar empregos, pensar
na mobilidade do futuro, mas também é nosso compromisso e responsabilidade sempre dar um passo a
frente no que podemos fazer para um
futuro melhor, sustentável e igualitário para a juventude que será o nosso
futuro.
Boa leitura!
François Dossa

Presidente da Nissan do Brasil de janeiro de
2013 a março de 2017 e atual Diretor Global
da Aliança Renault-Nissan para Investimento
em Inovação
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A NISSAN G4-2, G4-9
A Nissan Motor Company é uma fabricante global de veículos de linha
completa, que vende mais de 60
modelos sob as marcas Nissan, Infiniti
e Datsun. No Ano Fiscal de 2016, a empresa vendeu 5,63 milhões de veículos
no mundo, gerando uma receita de
11,72 trilhões de ienes. A Nissan desenvolve, produz e comercializa o veículo
100% elétrico mais vendido do mundo
na história, o Nissan LEAF. G4-3
A sede global, localizada em Yokohama, Japão, gerencia operações em
seis regiões: Ásia e Oceania; África,
Oriente Médio e Índia; China; Europa;
América Latina; e América do Norte.
A companhia tem uma força de trabalho global de 247.500 funcionários
e tem sido parceira da fabricante francesa Renault, sob a Aliança Renault-Nissan, desde 1999. Em 2016, adquiriu
uma participação de 34% na Mitsubishi Motors, que se tornou a terceira
integrante da Aliança – um grupo com
vendas combinadas de quase 10 milhões de unidades por ano. G4-6
Presente no Brasil desde o ano 2000,
a Nissan opera com mais de 166
concessionárias em todas as regiões
do país e segue em um processo de
constante investimento e conquista
de mercado. Firmada entre as em-

5,63

milhões
de veículos vendidos no
mundo em 2016

presas francesa e japonesa, a Aliança
Renault-Nissan beneficia ambas as
companhias no Brasil. Este modelo
único de negócio promove sinergia
nos processos e operações em áreas-chave e garante uma grande otimização de custos, sem que haja perda
de identidade e dos valores de cada
empresa. Em 2002, teve início a produção nacional da Nissan na planta
da Renault, onde também funcionam
o setor de Engenharia, Compras e
Qualidade. Atualmente, a Nissan tem
o seu próprio parque industrial. G4-8

Desde 2000 no Brasil, a
Nissan opera com mais de
166 concessionárias em
todas as regiões do país.
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Resende (RJ) recebeu a
primeira fábrica Nissan no
Brasil, inaugurada em 2014.
A primeira fábrica 100% Nissan no
Brasil foi inaugurada em abril de 2014,
em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, um investimento da ordem de
R$ 2,6 bilhões. Erguida em uma localização estratégica, às margens da Via
Dutra, conta também com um Centro
de Armazenamento e Distribuição de
Peças. A unidade passou a fabricar
em 2015 o sedã compacto Nissan Versa, segundo modelo produzido nessa
planta (o primeiro foi o Nissan March,
lançado em 2014). Antes dessa época,
a Nissan produzia veículos no Brasil
na fábrica da Aliança Renault-Nissan.
Ainda em 2015, começaram os preparativos para o início da produção voltada ao mercado externo, processo
concluído em março de 2016 com a
exportação do Nissan Versa e do Nissan March para oito países da América Latina: Argentina, Chile, Bolívia,
Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru e
Uruguai. Um ano após o início do projeto, a companhia atingiu o marco de
10 mil unidades exportadas. Para 2017,
a previsão é aumentar ainda mais a
capacidade de exportação. G4-8
O Nissan March e o Versa são dois
modelos compactos, com entrega de
conforto, desempenho e menor consumo, os únicos do segmento com
transmissão automática XTRONIC

CVT® (Continuously Variable Transmission), com motor 1.6 16V, desenvolvidos com um conceito de mobilidade
inteligente. Os dois modelos também
são nota A no programa de eficiência
energética e emissões de gases segundo aferição do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) e obtiveram o selo "Conpet"
para veículos leves, concedido aos
modelos que participam do programa de etiquetagem que atinge grau
máximo de eficiência energética.
Na sequência, a filial brasileira preparou sua linha de montagem para
produzir a partir de 2017 o crossover
Nissan Kicks, com um investimento de
R$ 750 milhões – que assegurou o início de um segundo turno na produção
e mais 600 contratações para a fábrica
em Resende (RJ). A estratégia de lançamento do Kicks no Brasil envolveu o patrocínio da Nissan aos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016, realizados em

agosto daquele ano, e do revezamento
da Tocha Olímpica, que passou por mais
de 300 cidades de todas as regiões,
durante 95 dias. O Kicks foi o carro oficial
do revezamento da Tocha Olímpica e
dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em uma
ação que garantiu grande visibilidade à
empresa e estreitou ainda mais os laços
da companhia com o país.
A Nissan também tem forte atuação
nas áreas de sustentabilidade e ações
sociais, e adota o conceito verde em
seu Complexo Industrial, com uma
linha de montagem moderna e instalações adaptadas para o uso responsável de recursos naturais como
água e energia elétrica. As operações
também privilegiam a redução de
resíduos e a busca de soluções para
a mitigação dos impactos ambientais.

R$ 2,6
bilhões

investidos na construção
da fábrica em Resende (RJ)
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VISÃO CORPORATIVA
Enriquecer a vida das pessoas.

Ser multifuncional, multicultural; primar pela transparência; ter a paixão
de um aprendiz; obter o máximo de
rendimento com um mínimo de recursos; manter-se competitivo. Eis os
valores que sustentam o Nissan Way, o
conceito que define o “jeito Nissan de
ser”. A empresa existe para fornecer
produtos automotivos únicos e inovadores, que agreguem valor para todos
os stakeholders, em aliança com a
Renault. Para tanto, se pauta em definições que orientam e motivam os
funcionários e parceiros a realizarem
ações que garantam um crescimento
sustentável.
O lema global da companhia, “A força
vem de dentro”, é muito mais que uma
simples frase para os funcionários.
Todos eles são encorajados a alcançar

resultados e os líderes são incentivados a desafiarem constantemente os
padrões estabelecidos, atingindo níveis de desempenho mais altos todos
os dias, em todas as tarefas.
A empresa quer ser a fabricante mais
brasileira das japonesas e entregar,
com inovação e ousadia, produtos e
serviços para enriquecer a vida das
pessoas – que aumentem sua mobilidade e gerem integração regional e
desenvolvimento. Para isso, a Nissan
conta com seu principal capital: o
empenho e o engajamento de seus
funcionários. Todos os times são comprometidos com a criação de um rico
ambiente cultural, pautado pela diversidade e pela sustentabilidade, capaz
de garantir um desempenho superior
em todas as suas operações.

MISSÃO
A Nissan fornece produtos automotivos únicos e inovadores
que agregam valor para todos os stakeholders em aliança
com a Renault.

VALORES
1. Multifuncional, multicultural
Mostrar empatia por diferentes visões; estar aberto à
diversidade.
2. Transparente
Ser claro e sincero, sem omitir e ocultar ações.
Empenho e
engajamento dos
funcionários são
o principal capital
da Nissan

3. Aprendiz
Ser apaixonado. Aprender a cada oportunidade; criar uma
organização que aprende.
4. Frugal
Alcançar o máximo de resultados com o mínimo de recursos.
5. Competitivo
Ser constantemente focado na competição e no
benchmarking contínuo.

AÇÕES
1. Motivar
Como você está energizando você mesmo e os demais?
2. Compromisso com os objetivos
Você é responsável e está desafiando-se suficientemente
para alcançar o seu potencial?
3. Desempenhar
Você está totalmente focado na entrega de resultados?
4. Medir
Como você avalia sua performance?
5. Desafiar
Como você está direcionando o contínuo e competitivo
progresso da companhia?

APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DO CHAIRMAN
MENSAGEM DA NISSAN

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

CIDADANIA AZUL G4-DMA IMPACTOS
ECONÔMICOS INDIRETOS
A Blue Citizenship – Cidadania Azul –
representa a chancela escolhida pela
Nissan para englobar iniciativas que
transformem a companhia e colaborem para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Inspirada na cor
azul do planeta Terra, esta plataforma
de responsabilidade social corporativa é dividida em três frentes: Sustentabilidade, Mobilidade e Comunidade.
O conceito engloba a preocupação com
o meio ambiente. Líder mundial em atividades industriais com emissão zero, a
Nissan inaugurou em 2014, em Resende
(RJ), uma das mais modernas fábricas
e almeja ser a mais sustentável entre
todas as unidades industriais no mundo,
aplicando premissas ambientais globais
do NGP (Nissan Green Program).

De acordo com a Secretaria de Fazenda de Resende, além de impulsionar
melhorias de infraestrutura e gerar
empregos para os moradores da região, a companhia é responsável por
40% da sua arrecadação, que antes
estava mais concentrada nas atividades da fabricante de caminhões MAN.
G4-EC8
A empresa também aposta na inovação, investindo fortemente na infraestrutura e na formação de parcerias
para tornar os veículos elétricos realidade no Brasil.
O Nissan LEAF, o carro 100% elétrico
mais vendido do mundo, foi trazido
para o Brasil dentro do Programa
Piloto de Táxis Elétricos, realizado pela
companhia de 2013 a 2016, em parceria com a Petrobras Distribuidora (BR)
e a prefeitura do Rio de Janeiro. Quin-

PRODUTOS E
INFRAESTRUTURA
Desde o ano 2000, a Nissan concentra
sua estratégia no país com a produção e a comercialização de veículos
de alto valor agregado e qualidade
reconhecida no mercado. Com sede
localizada no Rio de Janeiro, a companhia mantém no Brasil outras cinco
unidades: o Complexo Industrial e o
Armazém de Peças em Resende (RJ);
o Escritório Regional de São Paulo
(SP); o Centro de Treinamento, em
Jundiaí (SP); e o escritório regional
de São José dos Pinhais (PR).

A produção é comercializada através de uma rede de 166 concessionárias em todas as regiões do país.
Do Complexo Industrial em Resende,
saem o Nissan March e o Nissan Versa e, a partir de 2017, o Nissan Kicks.
Além desses, a Nissan ainda oferece
no Brasil outros três modelos: o sedã
Nissan Sentra, a picape Nissan Frontier e o esportivo Nissan GT-R.
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ze unidades do modelo circularam
pelo município, evitando que fossem
despejadas mais de 75 toneladas de
CO2 na atmosfera por ano.
A educação é outra prioridade entre as
ações sociais, sob o entendimento de
que somente por meio dela é possível
contribuir para o real desenvolvimento da sociedade. Dentre essas ações,
destaca-se a construção e a manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Parque das Águas – uma
parceria público-privada do Instituto
Nissan com os governos municipal de
Resende e estadual do Rio de Janeiro.
Inaugurada em 2015, em Resende, a
creche-escola conta com estrutura física e conteúdo pedagógico baseados
nos critérios de sustentabilidade
e respeito ao meio ambiente.
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CLUB METIER G4-EC8
A Nissan desenvolveu uma iniciativa
para compartilhar as melhores práticas realizadas nas plantas Aliança
do mundo todo. O Club Metier é um
centro de benchmarking interno, com
o objetivo de melhorar os indicadores do processo produtivo, reduzir os
custos, principalmente os da manufatura – incluindo o Custo Por Unidade
(CPU) –, aumentando a performance
da planta, deixando-a mais competitiva e eficiente.
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Tecnologia
de ponta é
empregada
em todas
as fases da
produção da
linha Nissan.
G4-4
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NISSAN MARCH

NISSAN VERSA

NISSAN SENTRA

NISSAN FRONTIER

NISSAN GT-R

Primeiro modelo produzido pela
Nissan em Resende (RJ), o March
traz tecnologias diferenciadas
para o segmento de compactos,
como o Nissan Connect (plataforma mundial da montadora,
que conecta as principais mídias
sociais ao veículo), além de itens
como ar-condicionado digital,
direção elétrica, GPS, sistema de
som de última geração, entre outros equipamentos de conforto e
segurança. O modelo está disponível em versões com motor três
cilindros 1.0 12V e quatro cilindros
1.6 16V, ambos etiquetados com a
nota “A” pelo Inmetro em relação
à eficiência de consumo.

O segundo modelo produzido
pela Nissan em seu Complexo Industrial próprio é o sedã
compacto com o maior espaço interno e melhor consumo
de combustível na estrada
da categoria no Brasil. Está
disponível em versões com
duas motorizações: motor três
cilindros de 1.0 12V e o quatro
cilindros de 1.6 16V, ambos com
sistema Flex Start de partida a
frio e com nota “A” no programa
de etiquetagem do Inmetro.

Feito do zero para essa sétima
geração, o sedã médio é um
sucesso de vendas da marca
no Brasil e no mundo. Equipado
com um moderno motor 2.0 16V
flexfuel, de 140 cavalos, exclusivo
para o país, é nota “A” no programa de etiquetagem do Inmetro.
O modelo conta com bancos
de couro nas versões topo SL
e intermediária SV e é repleto
de equipamentos de conforto,
entretenimento e segurança. O
pacote mais completo do modelo (SL) tem mais uma opção,
podendo ser comprado também com teto solar.

Nome forte no mercado nacional
– e mundial –, a Nissan Frontier
foi completamente renovada no
começo de 2017, com lançamento, em março, na versão topo de
linha. A 12ª geração do utilitário
chegou ao mercado brasileiro
com design moderno e muitas
novidades em termos de tecnologia, conforto e segurança – seguindo o conceito de "Mobilidade
Inteligente" da Nissan –, que o
deixa ainda mais seguro, robusto e inteligente. É, sem dúvida, a
melhor picape já produzida pela
Nissan em seus mais de 80 anos
de tradição nesse segmento. O
modelo começou a ser vendido
no país na versão mais completa,
a LE, que é equipada com o novo
e moderno motor diesel 2.3 com
duplo turbo, de 190 cavalos.

Revelado mundialmente ao
público como GT-R Concept no
Salão do Automóvel de Tóquio
de 2005, o legendário modelo
de alta performance da Nissan
se manteve fiel às suas origens
– e incorporou tecnologias
automotivas de última geração. Além das quatro lanternas
traseiras arredondadas que se
tornaram sua assinatura, o modelo traz um motor V6 biturbo
de alta potência e um sistema
avançado de tração nas quatro
rodas. Tudo isso envolto por
um design externo moderno,
com linhas ao mesmo tempo
suaves e musculosas.

nam o equilíbrio perfeito entre
desempenho e economia de
combustível.

ra de visão 360°, o Detector de
Objetos em Movimento, Controle Dinâmico do Chassi, Controle
Dinâmico em Curvas, Estabilizador Ativo de Carroceria e Controle Dinâmico de Freio Motor,
nos modelos topo de linha.

Com inúmeros prêmios, o Nissan
Kicks já é um sucesso de vendas
no Brasil e na região. Entre os
prêmios que recebeu, destaque
para "SUV do ano 2017", concedido pela Federação Interamericana de Jornalistas Automotivos/
FIPA, "Melhor Crossover da América Latina, pela Americar, "Melhor
SUV Compacto", da L´Auto Preferita (Brasil), "Melhor SUV Importado", concedido pela Top Car TV
(Brasil), "O Melhor" e "O Melhor
SUV do ano", estes dois últimos
pela Car and Driver do Brasil.

NISSAN KICKS
Com um estilo ousado e dinâmico, o Nissan Kicks foi criado
para os clientes que levam
uma vida agitada nas grandes
cidades e precisam enfrentar
os desafios da "selva urbana".
O modelo é um dos primeiros
a integrar o conceito de "Mobilidade Inteligente" da Nissan,
resultado de avançados processos de engenharia e manufatura e inclusão de itens
tecnológicos que proporcio-

O Nissan Kicks traduz esse conceito em uma série de atributos,
como um motor moderno, o
câmbio Xtronic CVT de última
geração, peso menor em comparação aos seus concorrentes,
além de design aerodinâmico
que aumenta a eficiência. Além
disso, o Nissan Kicks é equipado
com tecnologias de segurança
realmente úteis, como a câme-

A comercialização do Nissan
Kicks foi iniciada, mundialmente, no Brasil, seguindo depois
para outros mercados da
América Latina, com previsão
de lançamento em mais de 80
países.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
A transparência e a ética são dois pilares fundamentais da governança da
companhia, em conformidade com os
conceitos do Nissan Way. No Brasil, a
empresa adota a mesma estrutura e
modelo de gestão e governança da matriz, utilizando suas melhores práticas
como referência. Todos os seus funcionários e parceiros seguem o Código de
Conduta global, como forma de garantir
o respeito à diversidade, à sustentabilidade e à ética nos negócios.

isso, a empresa preza pela tomada de
decisões responsável e transparente
e que atenda às normas de conduta
e ética, à conformidade com a legislação e às regras de mercado.
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA G4-34
As operações são divididas em diretorias ligadas às áreas de Marketing
e Vendas, Administração e Finanças
e Operações Industriais. Todas essas
diretorias se reportam à alta direção, com reporte funcional aos Vice-Presidentes Regionais de Marketing e
Vendas, de Administração e Finanças
e de Operações Industriais.

A transparência nas relações com
todos os seus stakeholders também
é um valor crucial para o negócio. Por

VICE-PRESIDENTE LATAM
DE MARKETING E VENDAS

PRESIDENTE NISSAN
DO BRASIL

VICE-PRESIDENTE DE
OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

M&S

A&F

MZK

MARKETING

VENDAS

COMUNICAÇÃO

LOGÍSTICA

PRODUÇÃO

SUPORTE
ESTRATÉGICO

PÓS-VENDAS

ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

COMPRAS

QUALIDADE

JURÍDICO

FINANÇAS

P&D

CONTROLE DE
PRODUÇÃO

TI

RH

CUSTOS

PLANEJAMENTO
DE MANUFATURA

GOVERNANÇAS, COMPLIANCE
E CONTROLES INTERNOS

EXPORTAÇÃO

O mais alto órgão de governança da
empresa é formado pelo presidente
global da Nissan Motor Company, pelo
Chairman para a América Latina e pelo
Presidente da Nissan do Brasil. Os comitês para a tomada de decisão, controle
e acompanhamento de resultados,
administração dos recursos e desempenho da organização são conduzidos
periodicamente com a participação
direta do Presidente da Nissan do Brasil
e seus desdobramentos são executados
através de processos internos de gestão
integrada.
A alta direção e a gerência mantêm
uma linha permanente de comunicação com todos os funcionários, por
meio de teleconferências, reuniões e
ações como o Bom Dia – informativo
semanal dos líderes sobre as novidades, orientações e resultados da
companhia às suas equipes.

Comprometida com a isonomia e
a transparência, a Nissan do Brasil
mantém uma política de avaliação
que envolve a análise de desempenho de toda a organização, incluindo
os integrantes da alta gestão. Sua
performance é mensurada ao menos
uma vez por ano, em um processo
que considera as metas estabelecidas para o período. Os resultados
estão vinculados ao programa de
participação nos resultados de cada
funcionário.
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA CORPORATIVA E DISCRIMINAÇÃO
DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL, DE ACORDO COM GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, MINORIAS
E OUTROS INDICADORES DE DIVERSIDADE
ORGANIZAÇÃO COMPLETA E ALTA GOVERNANÇA

2015
Gênero (%)¹

2016

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Diretoria

88%

12%

100%

88%

12%

100%

Gerência

78%

22%

100%

85%

15%

100%

Chefia/coordenação

81%

19%

100%

79%

21%

100%

Técnico/supervisão

98%

2%

100%

96%

4%

100%

Administrativo

66%

34%

100%

65%

35%

100%

Operacional

90%

10%

100%

90%

10%

100%

Estagiário/Trainee

61%

39%

100%

49%

51%

100%

Menor/Jovem Aprendiz

71%

29%

100%

48%

53%

100%

TOTAL

81%

19%

100%

79%

21%

100%

2015
Portadores de
deficiência (%)²
TOTAL

2016

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

78%

22%

100%

77%

23%

100%

2015

2016

Faixa
etária
(%)

Abaixo
de 25
anos

Entre
26 e 35
anos

Entre
36
e 45
anos

Acima
de 46
anos

TOTAL

18,9%

49,0%

24,2%

7,8%

Total

100%

Abaixo
de 25
anos

Entre
26 e 35
anos

Entre
36 e 45
anos

Acima
de 46
anos

15,4%

49,9%

26,0%

8,7%

Obs. 1: Em 2014, 82% dos funcionários eram homens e 18% mulheres.
Obs. 2: Em 2014, havia 22 funcionários portadores de deficiência. O Programa Incluir, que orienta o recrutamento de pessoas com deficiência, possibilita a contratação de PCDs como agentes de propaganda – até o fechamento do ano fiscal de 2016 eram 35 contratados, a meta de 2017 é chegar a 50.
Obs. 3: Não há dados disponíveis para a distribuição dos funcionários por raças.

Total

100%
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O programa de Compliance
abrange quatro pilares: Governança
e Cultura; Políticas, Processos
e Procedimentos; Pessoas;
Monitoramento, Report e Teste.
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Conectada com as transformações
da sociedade e caracterizada por
uma gestão centrada na ética e na
transparência, a Nissan do Brasil
iniciou em 2015 o seu programa de
compliance. A iniciativa gerou uma
mudança na governança da empresa, e em 2017 foi criada a Diretoria de
Governança, Compliance e Controles
Internos, a qual passa a ser responsável pela condução do Comitê Regional
de Compliance da América Latina.
A partir de um mapeamento dos principais riscos e das políticas de integridade, o código de ética da Nissan
América Latina foi criado e divulgado,
com base em 27 princípios, em conformidade com o código de conduta
global. Em 2016, o programa de Compliance foi expandido para a América
Latina, com foco nos maiores mercados da região, além do Brasil, incluindo: México, Argentina e Chile.
O programa de Compliance é baseado em quatro pilares: Governança
e Cultura; Políticas, Processos e Procedimentos; Pessoas; Monitoramento,
Report e Teste.
A partir destes pilares, foram desenvolvidas todas as ações de educação e cultura através de campanhas
internas, nomeação de embaixadores

2015

foi iniciado nesse ano o programa de Compliance, que culminou
com a criação da Diretoria de Governança, Compliance e Controles
internos em 2017
de Compliance em todas as áreas, e
realização de treinamentos obrigatórios a todos os funcionários, inclusive
executivos.
As Políticas e procedimentos, por sua
vez, descrevem a forma de operar
documentada para cada área ou função, as condutas e atividades a serem
realizadas, bem como consolidam o
conhecimento acumulado da organização. Também foram definidos
os controles e testes que devem ser
continuamente monitorados e avaliados, com base nos riscos mapeados,
na atualização das legislações e alterações no ambiente de negócio.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

Também foi lançado globalmente o
novo canal de denúncias, o SpeakUp. Em
funcionamento 24 horas por dia e sete
dias por semana, pelo site ou telefones
disponíveis, garante a confidencialidade
e o anonimato do denunciante. Todo o
processo de apuração de denúncias é
feito pelo departamento de Compliance,
seguindo os princípios da independência, neutralidade e confidencialidade. Em
2015 foram recebidas 29 denúncias e em
2016, 44 denúncias, todas de gravidade
baixa e moderada, que contaram com
subsequente investigação para a condução de cada caso.
Com o objetivo de difundir amplamente a cultura da integridade, a Nissan
adotou o Modelo das Três Linhas de
Defesa, distribuindo papéis e respon-

sabilidades para identificar, prevenir e
remediar os riscos em todos os níveis da operação. A primeira é ligada
à gestão operacional de cada área;
a segunda é chamada de Gestão de
Riscos, que compreende as atividades
de Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos; enquanto a
terceira linha considera as funções de
Auditoria Interna.
Também é importante destacar que
a área de Governança Corporativa,
Compliance e Controles Internos, bem
como a Auditoria Interna possuem autonomia e independência em relação a
cada unidade de negócio, com comunicação direta com Chairman da Nissan
América Latina e com o Presidente da
Nissan Motor Company.
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TRÊS LINHAS DE DEFESA NA NISSAN
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

CONSELHO ADMINISTRATIVO

CONSELHO DE AUDITORES

COMITÊ DE CONTROLES
INTERNOS

REUNIÃO COM CHIEF
COMPETITIVE OFFICER

COMITÊ GLOBAL DE COMPLIANCE
COMITÊ REGIONAL DE COMPLIANCE
COMITÊ LOCAL DE COMPLIANCE
1º LINHA DE DEFESA

2º LINHA DE DEFESA

GESTÃO OPERACIONAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

FUNÇÕES
PROGRAMAS
REGIÕES

Garantir que as operações diárias
são realizadas de maneira correta,
em compliance com as regulações e políticas de acordo com
os padrões mais elevados de
performance.

GESTÃO DE RISCOS
CONTROLES INTERNOS
ÉTICA/COMPLIANCE

Suporte na gestão operacional, com o estabelecimento e
implementação de controles de
riscos e medidas regulatórias de
compliance.

3º LINHA DE DEFESA

AUDITORIA INTERNA
Fornece uma avaliação independente e objetiva designada
a agregar valor e melhorar as
operações.
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MEMBROS DO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA COMUNICADOS A RESPEITO DE E/OU
TREINADOS EM PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO (DIRETORIA)
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FUNCIONÁRIOS COMUNICADOS A RESPEITO DE E/OU TREINADOS EM
PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

2014

2014

COMUNICADOS

100%

COMUNICADOS

TREINADOS

0%

100%

TREINADOS

0%

2015

2015

COMUNICADOS

100%

COMUNICADOS

TREINADOS

68%

100%

TREINADOS

87%

2016
COMUNICADOS

100%

TREINADOS

0%

MATERIALIDADE
G4-18, G4-25

O segundo relatório de sustentabilidade da Nissan do Brasil segue o princípio
da materialidade e das diretrizes da
GRI (Global Reporting Initiative), para
avaliar o desempenho sustentável da
empresa de uma forma abrangente e
promover o engajamento com públicos internos e externos em torno de
assuntos primordiais.

Para construir sua Matriz de Materialidade, a empresa enviou um questionário on-line para 1.748 pessoas: 1.300
funcionários e terceiros, 243 fornecedores e 205 concessionários.
Realizou 19 entrevistas – entre as quais,
7 externas – sobre os principais temas
definidos como áreas-chave para o desenvolvimento da empresa. Participaram do processo clientes, fornecedores,
associados, além de especialistas do

Obs. 1: Em fevereiro de 2015 foi lançado o treinamento global anticorrupção, que ocorre a cada dois
anos, cujos resultados são apontados neste Relatório. Não houve treinamento anticorrupção em 2016.

setor automotivo e em defesa do consumidor. Os resultados destas consultas foram alinhados com as estratégias
da Nissan Motor Company.
ENGAJAMENTO COM OS
STAKEHOLDERS
O engajamento com os stakeholders
é um dos fatores primordiais nos processos decisórios da companhia, que
busca sempre estabelecer um diálogo
envolvendo a sociedade e os seus gru-

pos de interesse. Os diretores de cada
área incluem em reportes semanais
aos membros da alta gestão os inputs
relevantes do relacionamento com
seus respectivos stakeholders.
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FORMAS DE
INTERAÇÃO
COM OS
STAKEHOLDERS
G4-2, G4-24, G4-26

FORNECEDORES E
CONCESSIONÁRIAS
Contato direto, divulgação de
boletins com valores e diretrizes
corporativas, realização de fóruns
e convenções, reuniões de negócios e portal específico no site.
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DESCRIÇÃO: TEMAS 2015/2016 G4-19, G4-20, G4-21, G4-27

CLIENTES
Contato por meio do serviço de
atendimento ao cliente, concessionárias, site, exposições, salões
de automóveis, eventos, pesquisas
de satisfação, mídia (TV, impressa e
mídias sociais), serviços de manutenção dos veículos e mala-direta.

GOVERNOS, ASSOCIAÇÕES
DA INDÚSTRIA E PARCEIROS
DE NEGÓCIOS
Contato direto entre autoridades,
dirigentes e porta-vozes, realização
de pesquisas e projetos em conjunto e participação de testes, grupos
de trabalho e eventos.

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

ASPECTOS GRI

1.

Inovação e tecnologias disruptivas

2.

Geração de emprego e renda

3.

Inserção de tecnologias
para veículos ecoeficientes

4.

Influências macroeconômico sobre o poder
de compra dos clientes

Desempenho econômico

5.

Responsabilidade socioambiental nas
comunidades

Comunidades locais

6.

Soluções em favor da mobilidade urbana

7.

Emissões de poluentes e gases de efeito estufa

Emissões

8.

Consumo de energia nas operações

Energia

9.

Satisfação de clientes e revendedores

Rotulagem de produtos

FUNCIONÁRIOS
Contato direto com as lideranças,
newsletter semanal, jornal mural,
intranet, TV interna e eventos.

ONGS E ASSOCIAÇÕES
SEM FINS LUCRATIVOS
Contato direto, apoio financeiro a
atividades filantrópicas e projetos
sociais, eventos, parcerias, doações
e atividades de socorro e suporte
em momentos de desastres.

COMUNIDADES LOCAIS

GERAÇÕES FUTURAS

MÍDIA

Contato por meio de doações,
atividades, parcerias, apoios, ações
e projetos do Instituto Nissan.
Programa de visitas ao Complexo
Industrial em Resende (RJ). Patrocínios a eventos locais realizados.
Apoio a campanhas de conscientização de segurança no trânsito.

Contato por meio de programas
apoiados pelo Instituto Nissan, visitas à empresa, oficinas oferecidas
por voluntários, eventos e site.

Contato feito pela equipe de Comunicação Corporativa da empresa, divulgação de releases para o mailing
local e sala de imprensa no site, realização de coletivas de imprensa e outros eventos, além do agendamento
e acompanhamento de entrevistas
com porta-vozes da empresa.

Impactos econômicos indiretos

10. Atração e retenção de talentos

Emprego, treinamento e educaçao

11. Gestão de resíduos operacionais
e logística reversa

Efluentes e resíduos
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DESEMPENHO
ECONÔMICO G4-9, G4-DMA
DESEMPENHO ECONÔMICO

Marcados por forte desaceleração
econômica, profundas instabilidades institucionais, perda de poder de
compra e longos períodos de variações cambiais, os anos de 2015 e 2016
atingiram toda a produção industrial e
o setor automotivo, em particular, com
a pior crise das últimas décadas. As
montadoras amargaram quedas de
vendas de 26% em 2015 e de 20% em
2016 e, em sua maioria, foram obrigadas a reduzir a produção e a efetuar
cortes nas linhas de montagem.
A crise econômica no Brasil impactou
o setor automotivo, levando ao enfrentamento de uma situação adversa que
não sofria há mais de 15 anos. Na contramão da retração, a Nissan aumentou
sua participação de mercado de 2,3%
para 2,6% no Ano Fiscal 2015. Essa marca histórica foi superada no Ano Fiscal
2016, quando a companhia atingiu 3,4%
de participação - o que equivale a um
crescimento de 12% no volume de vendas na comparação com 2015.

O BIÊNIO 2015/16

NA CONTRAMÃO DO
MERCADO, A NISSAN
CRESCEU NOS
ÚLTIMOS DOIS ANOS

Uma forte atenção ao Pós-Venda e à
constante melhoria nos processos de
atendimento e dos canais de comunicação reforçaram a aproximação
com o cliente, que também se tornou
um multiplicador do padrão de quali-

2016

todas as metas operacionais e de
vendas de veículos e peças foram
alcançadas
dade Nissan. A empresa aumentou a
comercialização de peças e cresceu
na prestação de serviços.
A interrupção da valorização do dólar frente ao real reduziu o impacto
financeiro na importação de peças e
modelos e equilibrou as contas das
concessionárias e autorizadas. Também contribuiu para os resultados
positivos a comercialização de modelos fabricados no Brasil (March, em
2014; Versa, em 2015) com a inauguração da fábrica de Resende (RJ) em
2014, aliado a uma forte ação de
marketing e publicidade nos últimos
anos. A estratégia levou a Nissan a
atingir suas metas operacionais e de
vendas de veículos e peças em 2016.

No Ano Fiscal 2016, a Nissan
obteve crescimento de 12%
no volume de vendas em
comparação ao ano anterior.
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FORTALECIMENTO
DA MARCA E
CONQUISTA
DE MERCADO G4-9
Os resultados positivos do biênio são
também conquistas do posicionamento
estratégico da marca Nissan no Brasil,
com ações como o patrocínio oficial dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Desde o anúncio do patrocínio, em 2012,
até o período dos jogos, as ações da
Nissan abordaram como tema a mobilidade, como foco no aumento do conhecimento e impressões positivas sobre a
marca.
No Revezamento das Tochas Olímpica e
Paralímpica, a Nissan foi o patrocinador
mais mencionado em matérias na imprensa. Mais de 55 milhões de pessoas
foram impactadas através das mídias
sociais. Essa ação também se transformou em um case pois, pela primeira vez
na história dos Jogos, a tocha olímpica

2 bilhões

de impressões globais nas mídias
sociais – a terceira melhor performance em hashtags mundiais
entre marcas – durante o período
dos Jogos Olímpicos Rio 2016
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passou por uma fábrica, contando com
a participação de 100% dos funcionários.
O Nissan Kicks, que foi lançado mundialmente no Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, foi o SUV mais vendido
na sua faixa de preço já nos primeiros
meses de vendas.
Durante os Jogos Rio 2016, a Nissan
também foi o patrocinador mais mencionado na imprensa. Mais de 4.500 notícias publicadas no Brasil – um a cada
três brasileiros estavam cientes sobre
as ativações da Nissan no evento. Além
disso, quase 5 milhões de pessoas passaram pelo Boulevard Olímpico e pelo
Parque Olímpico, onde a Nissan contou
com espaços especiais e exclusivos
para interação com o público, como o
Bungee Jump Nissan e a Casa Nissan
no Parque Olímpico da Barra.
Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, as
ações da marca geraram um grande
impacto na televisão. A Nissan ficou visível em 13,8% de toda a transmissão do
evento, gerando um valor de mídia de
US$ 66 milhões.

184 milhões
de brasileiros impactados pelo
Revezamento da Tocha Olímpica

525 mil

pessoas impactadas nas celebrações realizadas nas 325 cidades
brasileiras durante o Revezamento da Tocha Olímpica

20 mil

quilômetros percorridos pelo
Nissan Kicks no Revezamento
da Tocha Olímpica
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DESEMPENHO
OPERACIONAL G4-9
A Nissan não freou seus investimentos
no país, que começaram em 2014 com
um montante de R$ 2,6 bilhões para a
construção do Complexo Industrial em
Resende (RJ). Em 2017, a companhia
anunciou um investimento adicional
de R$ 750 milhões para o início da
produção do Nissan Kicks, fabricado
no país. Por conta disso, a companhia
está se preparando para dar início ao
segundo turno na fábrica do Sul Fluminense, em meados de 2017, com cerca
de 600 novos funcionários.
Os primeiros modelos March e Versa
produzidos no Brasil, para exportação,

começaram a deixar a planta de Resende em 2016, mas todo o processo
teve início muito tempo antes.

de 2016, foram exportadas 10 mil unidades, e a previsão para 2017 é de um
aumento no volume.

A operação foi planejada ao longo de
um ano, incluindo viagens à sede no
Japão e aos mercados compradores,
além da adequação dos produtos às
legislações e às características dos
mercados dos países compradores.
Os veículos começaram a ser exportados inicialmente para Bolívia, Peru,
Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai e,
posteriormente, entraram nos mercados do Panamá e da Costa Rica. Em
um ano de projeto, a partir de março

A estratégia também traz benefícios
para a produção voltada ao mercado
interno, uma vez que mantém a linha de
montagem ativa em um momento de
retração econômica e queda de vendas
no setor automotivo, o que auxilia na
divisão dos custos fixos das unidades.
O foco na gestão de risco impactou positivamente os resultados da
companhia no biênio, ao permitir à
direção mapear os sinais críticos do
mercado e planejar estratégias para o
enfrentamento do período de recessão. O aumento na participação de
mercado foi essencial para reverter a
queda no volume de vendas e manter
os concessionários e representantes
no negócio. Nos últimos dois anos,
nos quais todas as marcas concorrentes fecharam postos de venda no

Brasil, a Nissan superou o número de
revendas do ano de 2014, contando
atualmente com 166 unidades. Mesmo com trocas nos controles das
revendas, o número de unidades não
caiu, demonstrando o interesse de
grupos de investidores em assumir e
promover a marca Nissan.
Outra conquista para a empresa no
período foi o crescimento nas vendas
diretas – modalidade em que os veículos são adquiridos na montadora,
sem intermediários – graças à adoção de uma estratégia agressiva para
atingir este mercado a partir de 2015.
Com foco em segmentos como taxistas, pessoas com deficiência, frotas
terceirizadas e locadoras de carros
(incluindo grandes grupos, como
Localiza e Unidas, que ajudam a dar
mais visibilidade à marca), a Nissan
saltou de 10% para 30% do seu volume total de vendas negociados para
esses públicos, nos últimos dois anos.

O Complexo Industrial de
Resende segue em expansão:
investimentos de R$ 750
milhões serão feitos na
unidade a partir de 2017.
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PROJETOS DE
INOVAÇÃO G4-2
A inovação tem um papel de destaque
na estratégia da Nissan, como demonstra o posicionamento global da marca,
“Innovation that Excites”. O grupo produz
carros hoje com o olhar voltado para
o amanhã, antecipando tecnologias e
surpreendendo os seus clientes.
O programa global Mobilidade Inteligente abrange três áreas importantes
de inovação que inspiram como os carros são movidos, dirigidos e integrados
à sociedade. Desde carros que levam
o motorista e estacionam sozinhos
até os que recarregam sua bateria
elétrica enquanto você dirige. Hoje já é
possível dirigir um Nissan com avançados recursos tecnológicos, como o

Nissan
LEAF
é o veículo elétrico mais
vendido no mundo

aviso de ponto cego, câmera 360° e o
detector de objetos em movimento. E
o que parecia cena de ficção científica
já é realidade: o Nissan Serena, lançado
no Japão em 2016, é o primeiro modelo
da marca equipado com tecnologia
autônoma (ProPILOT) capaz de guiar o
veículo automaticamente em rodovias
de faixa única. O Serena recebeu o Prêmio Carro do Ano 2016-2017 no Japão,
na categoria Inovação. O Prêmio foi
concedido pela Conferência de Jornalistas e Pesquisadores Automotivos do
Japão (RJC). Em 2017, o novo modelo do
SUV Nissan X-Trail também foi equipado com o sistema ProPILOT.
Toda essa inovação caminha junto
com a sustentabilidade. Esta visão fez
com que o Nissan LEAF se tornasse o
veículo elétrico mais vendido no mundo, com 100% de torque imediato – o
torque que é o responsável pela capacidade de o motor produzir força
motriz, ou seja, o movimento giratório,
ocorre imediatamente, dando força
ao carro para se locomover – e 0% de
emissão de gases, sendo, portanto, um
veículo mais sustentável.
A empresa também investe em parcerias para tornar os carros elétricos uma
realidade no Brasil. Em 2011, lançou o
Programa de Táxis Elétricos da Nissan,
inicialmente na cidade de São Paulo (SP) – com uma frota de 10 Nissan
LEAF – e, em 2013, no Rio de Janeiro (RJ)
– com uma frota de 15 Nissan LEAF –,

projetos concluídos em março de 2016.
Desenvolvido com o objetivo de avaliar a viabilidade de veículos elétricos
(EVs) no Brasil, durante o período, as 25
unidades do 100% elétrico Nissan LEAF
rodaram mais de 2,2 milhões de quilômetros sem emissões de poluentes.
Comparado a um carro de porte médio,
com motor à gasolina, percorrendo a
mesma distância, cada táxi elétrico evitou a emissão de 13,6 toneladas de CO2.
O projeto foi realizado em parceria com
as Prefeituras do Rio de Janeiro e de
São Paulo, as Secretarias Estaduais de
Transportes, a Petrobras Distribuidora, a
AES Eletropaulo, a Light e a Adetax (Associação das Empresas de Táxi de Frota

do Município de São Paulo) e demonstrou que é possível e viável promover a
mobilidade sustentável no Brasil.
A inovação não está presente apenas
nos veículos e assessórios, mas em
todas as plataformas voltadas a tornar a experiência do cliente Nissan a
melhor possível. Desde 2015, as concessionárias contam com o sistema GVN
(Gerenciamento de Veículos Nissan),
através do qual é possível visualizar as
características dos modelos em produção em até dois meses à frente. Assim,
os representantes têm a possibilidade
de antecipar suas vendas e oferecer
aos clientes exatamente os veículos
que eles procuram, sem precisar recorrer apenas às unidades em estoque.
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O lema global da Nissan, “A força vem
de dentro”, expressa a importância
de todas as pessoas que integram
as equipes do grupo no Brasil e no
mundo. São elas que fazem a diferença para que a companhia cumpra seu
objetivo de fabricar e comercializar
produtos inovadores e com reconhecido padrão de qualidade. A segurança e a qualidade de vida dos funcionários são fatores fundamentais para
a administração e a alta gestão, com
reflexo direto nos processos internos
da companhia e na sua política de
remuneração e benefícios.

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

cias e à promoção da qualificação
contínua da equipe. Os preceitos do
Nissan Way incentivam os funcionários a atingir metas, valorizando a
meritocracia e o bom desempenho,
dentro de uma cultura baseada em
um modelo de negócio sustentável e
centrado na diversidade.
Ao final do ano fiscal de 2016, a Nissan
do Brasil registrou um corpo funcional
de cerca de 1.816 funcionários diretos,
todos cobertos por acordos de negociação coletiva.

A Nissan do Brasil procura engajar e
integrar seu público interno com o
estímulo constante ao aperfeiçoamento de habilidades e competênPESSOAS G4-2, G4-9, G4-DMA EMPREGO

“A FORÇA
VEM DE DENTRO”:
ESTÍMULO
CONSTANTE AO
APERFEIÇOAMENTO
DE HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS G4-10
Localidade

Número de funcionários

Sede – Rio de Janeiro (RJ)

148

Complexo Industrial de Resende (RJ)

1.322

Centro de Armazenamento e Distribuição de
Peças em Resende (RJ)

16

Escritório de São Paulo (SP)

127

Escritório de São José dos Pinhais (PR)

200

Centro de Treinamento de Jundiaí (SP)

3

TOTAL

1.816*

*Todos funcionários Nissan são cobertos por acordos de negociação coletiva. G4-11
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Retenção e desenvolvimento
de talentos são objetivos da
estratégia de gestão
de pessoas.
GESTÃO DE
PESSOAS
A Nissan busca recrutar, desenvolver e
reter talentos por meio de programas
de capacitação contínuos e por uma
política de remuneração e benefícios
alinhada aos objetivos estratégicos da
empresa. Em 2016, os departamentos
de RH da Nissan e da Renault foram
agrupados sob uma única diretoria,
responsável pelas operações de toda a
Aliança no Brasil, mudança que agilizou
processos e colaborou para disseminar
boas práticas das duas empresas, com
respeito à cultura e às características
locais de cada uma delas.

tor e funcionário e na mensuração de
resultados. Os gestores são responsáveis pela análise inicial e, em seguida,
o departamento de Recursos Humanos faz uma calibração deste parecer
com outros membros das áreas, para
evitar uma avaliação que não contemple com precisão a performance de
cada funcionário. Após o feedback com
o gestor, são traçados os planos de
desenvolvimento individual para cada
trabalhador, para identificar e premiar
os melhores talentos e auxiliar os de
menor performance a atingirem melhores resultados.
Além da remuneração decorrente da
produtividade e amplas perspectivas de
desenvolvimento da carreira, os funcionários no Brasil contam com uma série

A Nissan mudou a forma de avaliação
dos trabalhadores horistas de produção, com a unificação de todos os
processos, que eram feitos por data de
admissão e passaram a ser realizados
no mês de setembro.
A avaliação dos mensalistas, mais
focada na parte administrativa, utiliza
ferramentas como o PMD (Performance Management and Development),
que ajuda na definição de objetivos,
na discussão de carreira entre ges-

2016

Os departamentos de RH
da Nissan e da Renault foram
agrupados sob uma única diretoria, responsável pelas operações
de toda a Aliança no Brasil.
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de benefícios com foco na saúde e na
qualidade de vida, um diferencial para a
retenção de talentos na empresa. Junto
ao pacote de benefícios obrigatórios pela
legislação trabalhista, os funcionários
contam com planos de saúde e odontológico, além de previdência privada.
A Nissan não contrata empregados
para meio período e nem realiza contratos diretos com temporários. Os
temporários atuantes na Nissan são
contratados por uma empresa terceirizada. G4-LA2
Na planta de Resende (RJ), um refeitório com capacidade para 620 pessoas
atende a todos os funcionários, com
cardápios variados e elaborados por

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

nutricionistas, e informações nutricionais indicadas em todas as opções alimentares. A alimentação é subsidiada
e os funcionários contribuem com um
valor simbólico para cada refeição, posteriormente descontado. No escritório
de São José dos Pinhais, os funcionários também contam com um refeitório, localizado dentro da fábrica da
Renault. Nas cidades do Rio de Janeiro
(RJ) e São Paulo (SP), os funcionários
recebem tíquete-refeição.
Os funcionários de Resende (RJ) contam com transporte subsidiado para
o Complexo Industrial, com ônibus que
realizam trajetos predeterminados, que
passam, ao máximo, a um quilômetro
da casa de cada funcionário. Durante a
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Business partners atuam
como mediadores internos
entre funcionários, RH e a
gestão de pessoas.
DIVERSIDADE

primavera e o verão, todos os veículos
são climatizados. As equipes também
desfrutam de uma área de lazer e
descanso com opções de entretenimento como jogos eletrônicos, pingue-pongue, sinuca, totó, espreguiçadeiras
e TV, em um projeto que se tornou
benchmark para todas as empresas da
região.
Em 2016, uma ação de Marketing e
Vendas disponibilizou 400 veículos para
funcionários da fábrica pelo preço de
R$ 399,00 por mês. Todos os inscritos
foram comtemplados e já estão andando de carro novo. G4-EC8

Outro diferencial na relação com as
equipes está na presença dos business
partners, que atuam como mediadores internos entre os funcionários, o
RH e a gestão. Os BPs, como também
são conhecidos, operam em todos os
níveis e áreas da empresa e cuidam
de todos os aspectos, como contratação, avaliação, treinamento e questões
éticas. Em 2016, a Nissan contava com
dois business partners na fábrica em
Resende (um voltado à produção e outro focado no administrativo, qualidade
e logística), um em cada escritório do
Rio e de São Paulo e outro atuando em
São José dos Pinhais.

Alinhada ao conceito de empresa global,
a Nissan tem a diversidade como um
princípio que permeia toda sua gestão
e que estimula todos os funcionários a
entender, aceitar e se relacionar com as
mais diversas culturas. Ainda que sem
o estabelecimento de parâmetros fixos
para a contratação de diferentes grupos socais, etários, étnicos e de gênero,
a liderança executiva é comprometida
com a manutenção da diversidade em
todas as unidades da empresa e isso
se manifesta nos períodos de seleção,
através de processos internos promovidos pelo RH. O apoio à diversidade é
divulgado abertamente a todo o público
interno e há uma política de respeito à
diversidade cultural, sexual e de gênero.
Em relação ao gênero, a empresa
sempre busca equilibrar a presença de
homens e mulheres em todas as áreas,
incluindo a produção. O setor de RH
faz um esforço constante para superar barreiras impostas pela sociedade,
como a dificuldade de buscar candidatas disponíveis para o segundo turno
de produção – iniciado no fim da tarde
e finalizado à noite.
Os portadores de necessidades especiais também são valorizados pela Nissan do Brasil, que busca parcerias com
entidades e ONGs ligadas à inclusão
para capacitar e aumentar o número de
PCDs nas unidades. O Programa Incluir,

que orienta o recrutamento de pessoas
com deficiência, possibilita a contratação
de PCDs como agentes de propaganda
– até o fechamento do ano fiscal de 2016
eram 35 contratados, a meta de 2017 é
chegar a 70.
A Nissan também demonstrou seu
envolvimento com a inclusão ao patrocinar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016, criando também o programa
de mentoria Time Nissan, que apoiou 29
atletas e paratletas. Durante o ano de
2016, muitos dos paratletas do Time visitaram a fábrica em Resende e trocaram
impressões com os funcionários, o que
aumentou o engajamento da equipe em
temas como a diversidade e a inclusão.

29

atletas e paratletas foram
apoiados pelo programa de
mentoria Time Nissan de
2012 a 2016
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SAÚDE E
SEGURANÇA
A segurança é uma das prioridades da
Nissan e um de seus maiores orgulhos: a planta de Resende terminou
o último biênio como uma das mais
seguras do mundo. A fábrica encerrou
o ano de 2016 contabilizando mais de
640 dias sem acidentes com afastamento e mais de 63 dias sem incidentes (quaisquer eventos em que há a
abertura de chamado para socorro
médico, por mais simples que seja o
ferimento ou mal-estar). A busca por
processos que tenham a segurança
como elemento primordial está pre-

sente na cultura da empresa e faz
com que todos os gestores coloquem
o tema em primeiro plano.
Os resultados se devem ao cumprimento de todas as normas de segurança,
externas e internas, e a um extenso
trabalho de prevenção com foco nos
seguintes pilares: Treinamento, Operação
Amigável, Benchmark, Políticas e Procedimentos e Análise de Risco.
Os treinamentos sobre segurança são
obrigatórios para todo o corpo de funcionários e também para a alta liderança. O foco são os treinamentos legais (a
exemplo dos NR-05, 06, 10, 11 e 12), além
de incluir capacitações extras. O reforço
das normas é realizado através de uma
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ampla programação visual, com quadros
e cartazes distribuídos por todos os ambientes da empresa. Em 2016 foi finalizado o dojô de segurança, junto à linha
de montagem da fábrica em Resende
(RJ), um ambiente que destaca de modo
prático todas as regras de prevenção de
acidentes e onde os funcionários podem
relembrar as principais orientações.
Em 2014, foi iniciada a operação na
fábrica, realizada a estruturação e
organização das áreas e treinamentos
sobre a legislação brasileira.

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE
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sendo realizadas ações de inclusão, de
promoção à diversidade e às relações
humanas, bem como iniciativas focadas
na carreira dos funcionários.
Em 2016, a companhia fez uma intensa
reformulação do seu programa mundial de compliance, realizando ações
focadas em relacionamento e na
promoção da cultura organizacional,
reforçando internamente o Código de
Ética, as normas Anticorrupção e de
Segurança, entre outras determinações
regulamentadas por lei.

No ano seguinte, com a rotatividade
e a crise de mercado, foi necessária a
manutenção das ações de treinamento,
capacitação e qualificação das equipes,

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES
•

Inspeções e patrulhas diárias para
eliminar ou reduzir os riscos nos ambientes de trabalho;

•

Conscientização dos funcionários
sobre acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais;

•

Definição e desenvolvimento de
equipamentos de proteção individual (EPIs);

•

Registro e análise de todos os
incidentes, acidentes e quase acidentes;

•

Cumprimento das Normas Regulatórias (NRs) referentes à gestão
de saúde e segurança, incluindo a
NR-12 – Segurança de máquinas e
equipamentos;

•

Registro e manutenção de dados
estatísticos: DART, FirstAid, Incidente e Quase Acidente;

•

Organização e manutenção da
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa);

•

Coordenação dos Programas de
Segurança: PPRA, Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Laudo de Luminância e
Avaliação de Calor.

•

Recebimento de fiscalização do
Ministério do Trabalho;

•

Realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos funcionários para a prevenção de acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais (integração,
Diálogos Diários de Segurança
e programas de segurança);

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

Para 2017, o objetivo é garantir a formação e a atualização de 100% das atividades reguladas por lei; ampliar as ações
de treinamento entre 5% e 10%; fortalecer o programa de desenvolvimento de
líderes de primeiro nível.
A atenção com a saúde também está
entre as prioridades da gestão de pessoas na Nissan do Brasil. A planta de
Resende (RJ) conta com um centro de
reabilitação onde os funcionários que
voltam de licença médica, ou que tenham sofrido acidente, podem fazer
um trabalho de reforço muscular com a
orientação de um fisioterapeuta.
Ações preventivas também são realizadas com foco na ergonomia para
criar estações laborais adequadas aos
funcionários. Campanhas de saúde pública são realizadas durante todo o ano
entre os funcionários da Nissan do Brasil,
sobre temas que abordam o tabagismo,
drogas e uso de preservativos. Também
é realizado, em todas as localidades da
Nissan do Brasil o programa Mãe 360°,
com o objetivo de contribuir com a gravidez saudável.
Todos estes esforços possibilitaram a
conquista de prêmios importantes no
biênio, que também consagram o esforço e o engajamento de toda a equipe
com as ações de segurança e saúde pública. Em 2015, a empresa foi bicampeã
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PARTE TEÓRICA

40 horas
carga horária mínima do Programa de Treinamento Profissional
da Nissan

do prêmio Proteção Brasil e campeã do
Prêmio Dupont de Saúde e Segurança.
Em 2016, a Nissan recebeu novamente
ambos os títulos e foi campeã do Edital
Sesi Senai de Inovação, voltado à área de
segurança.
PROGRAMA DE TREINAMENTO
PROFISSIONAL G4-EC8
A Nissan desenvolve o programa técnico para a formação de profissionais – o
Formasan –, parte do processo seletivo
de profissionais que utiliza o método
“Aprender Fazendo”, entregando um
programa de aprendizado continuado.
É dividido entre parte teórica, comum a
todos os alunos, com carga horária de 40
horas, e outra prática, com treinamento
específico sobre processos, com carga
horária de 80 horas.
Os treinamentos são realizados no Senai
e os participantes recebem ajuda de
custo para alimentação e transporte.

A gestão de saúde e
segurança foi reconhecida
em 2015 e 2016 com
importantes prêmios.

•

NISSAN WAY

•

5S

•

Palestra sobre preparação para o
mercado de trabalho

•

Genba Kanri

•

Segurança, Meio Ambiente e
Qualidade

•

Kaizen

•

•

Nissan Production Way

NTWI (Nissan Training within
Industry)

•

Reparo de amassados e caroços;
desbaste de eletrodos; aplicação de
sash tape

PARTE PRÁTICA
•

EPI

•

Inglês técnico

•

Inspeção visual no transportador;
fechamento de grampos;
pulverização/pintura

•

Troca de eletrodos

•

Teste de solda

Inspeção visual no equipamento;
lixamento de painel; aplicação de
selante

•

Solda de parafuso

•

Solda de porcas

•

•

Inspeção de bancada; solda
ponto; lixamento e polimento

PARTE PRÁTICA PLÁSTICO, MONTAGEM E LOGÍSTICA
•

EPI

•

Pintura; conexões elétricas

•

Inglês técnico

•

•

Mascaramento de para-choques;
aperto de parafuso; movimentação
de materiais

Lixamento e polimento; montagem
de tubulações

•

Montagem de porcas; calibração
de torque

•

Inspeção de para-choques;
aperto de porcas; empilhadeiras e
rebocadores

•

Montagem de tampões

•

Montagem aérea

•

Rebarbeamento e inspeção; aperto
de rosca; montagem de kits
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HORAS TOTAIS DE TREINAMENTOS DE EMPREGADOS EM POLÍTICAS E PRÁTICAS
RELACIONADAS A ASPECTOS DE DIREITOS HUMANOS QUE SÃO RELEVANTES PARA
AS OPERAÇÕES, INCLUINDO A PORCENTAGEM DE EMPREGADOS TREINADOS
Treinamentos em políticas e
práticas relacionadas a aspectos
de direitos humanos que são
relevantes para as operações

2015

Total de horas de treinamento

13.946:50

16.081:30

Percentual de empregados
treinados

47%

69%

2016

Obs.: O foco das ações descritas está relacionado às atividades realizadas em Resende (RJ). As ações das unidades de SP, RJ
e SJP foram abordadas com o programa de compliance e desenvolvimento.

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade
da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim de carreira G4-LA10
Programas
oferecidos

Cursos de treinamento internos

Não

-

Sim

Descrição

Público-alvo

x

Capacitação de gestores para melhoria da
qualidade da gestão no
chão de fábrica

Supervisores e
Coordenadores

Apoio financeiro a cursos de treinamento ou educação externos

x

-

-

-

Períodos sabáticos com retorno garantido ao emprego

x

-

-

-

Planejamento de pré-aposentadoria para quem pretende se
aposentar

x

-

-

-

Reciclagem para os que pretendem continuar trabalhando

x

-

-

-

Verbas rescisórias

-

x

-

-

Serviços de colocação no mercado de trabalho

-

x

-

-

Assistência (p. ex.: treinamento,
aconselhamento) na transição
para uma vida sem trabalho

x

-

-

-
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NÚMERO TOTAL E TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E DE
ROTATIVIDADE DE EMPREGOS, POR FAIXA ETÁRIA, GÊNERO E REGIÃO. G4-LA1
Número de desligamentos
por faixa etária

2015

2016

Abaixo de 25 anos

137

98

Entre 26 e 35 anos

264

154

Entre 35 e 45 anos

118

79

Acima de 45 anos

47

26

TOTAL

566

357

Número de funcionários
por faixa etária

2015

2016

Abaixo de 25 anos

324

264

Entre 26 e 35 anos

837

880

Entre 35 e 45 anos

410

457

Acima de 45 anos

138

159

TOTAL

1.709

1.760

Taxa de rotatividade por faixa
etária (%)

2015

2016

Abaixo de 25 anos

44,0%

42,8%

Entre 26 e 35 anos

28,0%

17,7%

Entre 35 e 45 anos

24,8%

15,9%

Acima de 45 anos

25,7%

12,6%

Número de contratação
por faixa etária

2015

2016

Abaixo de 25 anos

148

128

Entre 26 e 35 anos

204

157

Entre 35 e 45 anos

85

66

Acima de 45 anos

24

14

TOTAL

461

365

APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DO CHAIRMAN
MENSAGEM DA NISSAN

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016
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EXTERNOS
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MULHERES

HOMENS
Taxa de rotatividade por gênero (%)
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2015

2016

29,2%

19,7%

1. NÚMERO DE DESLIGAMENTOS POR REGIÃO
2. NÚMERO DE CONTRATAÇÃO POR REGIÃO
3. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR REGIÃO

TOTAL
Número de contratação por gênero

TOTAL
Taxa de novas contratações
por gênero (%)

Número de desligamentos
por gênero

TOTAL
Número de funcionários
por gênero

TOTAL

33,6%

23,7%

566

357

2015

2016

367

259

94

106

461

365

2015

2016

79,6%

71,0%

20,4%

29,0%

2015

2016

447

291

119

66

566

357

2015

2016

1.392

1.397

317

363

1709

1760

4. TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES POR REGIÃO (%)
SÃO PAULO

1

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RIO DE JANEIRO/RESENDE

2
2015

2016

2015

2016

São Paulo (SP)

8

19

São Paulo (SP)

66

9

São José dos Pinhais (PR)

33

30

São José dos Pinhais (PR)

39

45

Rio de Janeiro (RJ)

84

41

Rio de Janeiro (RJ)

61

48

Resende (RJ)

441

267

Resende (RJ)

295

263

TOTAL

566

357

TOTAL

461

365

2015

2016

3

4
2015

2016

São Paulo (SP)

129

124

São Paulo (SP)

14,3%

2,5%

São José dos Pinhais (PR)

172

195

São José dos Pinhais (PR)

8,5%

12,3%

Rio de Janeiro (RJ)

146

152

Rio de Janeiro (RJ)

13,2%

13,2%

Resende (RJ)

1.262

1.289

Resende (RJ)

64,0%

72,1%

TOTAL

1.709

1.760

*Dados referentes a 2014 não disponíveis (ND)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

PÚBLICOS EXTERNOS G4-2

DEDICAÇÃO TOTAL
AO OBJETIVO DE
ENRIQUECER A VIDA
DAS PESSOAS

APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DO CHAIRMAN
MENSAGEM DA NISSAN
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Entenda como a Nissan
atua junto a seus clientes,
fornecedores, parceiros e à
sociedade em geral
CLIENTES G4-DMA ROTULAGEM DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
Uma companhia que tem como visão
enriquecer a vida das pessoas só
poderia ter o cliente como sua principal prioridade. Por isso, a Nissan se
empenha em produzir veículos de
alta qualidade tecnológica, oferecendo uma extensa garantia e manutenção a preços acessíveis. A companhia
investe continuamente no relacionamento com seus clientes, desenvolvendo ações personalizadas de
acordo com o perfil do consumidor.
O foco absoluto na qualidade permite
oferecer a seus clientes três anos de
garantia após a compra, sem limite de quilometragem, e programas
como o Nissan Way Assistance, serviço gratuito de assistência mecânica 24 horas, sete dias por semana,
durante um período de dois anos
pós-compra. O atendimento customizado oferecido é possível graças ao
Nissan 360, método de integração do
banco de dados digital. O acesso de
todo o histórico dos clientes, desde a
aquisição até o momento pós-venda,
traz agilidade à solução de problemas
e eficiência na manutenção.
A Nissan mantém canais de comunicação sempre abertos aos clientes, como
o Top Box de Satisfação do Cliente e o
Serviço de Atendimento ao Consumi-

dor (SAC), além do contato direto via
redes socais e com as equipes de venda e pós-venda. Em meio a um cenário
de retração econômica e longo período de variação cambial, a companhia
intermediou a negociação de peças
entre fornecedores e concessionárias,
sobretudo com os itens importados,
para que os clientes não aguardassem
muito pela reposição do estoque ou
pela manutenção dos veículos.

3

anos de garantia para todos os
veículos após a compra: compromisso com os consumidores

APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DO CHAIRMAN
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84,0

índice de obtido em 2016 no indicador CSI, que mede a satisfação
do cliente

A inauguração do Centro de Armazenamento e Distribuição de Peças em
Resende (RJ) contribuiu para a aceleração nos processos de reposição dos
estoques e dinamizou a logística das
entregas. Com um nível de 97% de fill
rating (disponibilidade imediata de peças) em 2016, o Centro permitiu que a
empresa passasse a manter estoques
maiores, de modo a atender à demanda dos consumidores em prazos menores. A nova logística teve impactos
positivos tanto na operação interna,
quanto na satisfação dos clientes.
Para manter o alto padrão de qualidade e monitorar a satisfação de seus
consumidores, o grupo desenvolveu
métricas próprias, aferidas mensalmente. Divididos por áreas de Vendas
e Pós-venda, os índices de satisfação
operam com base no conceito Top 2
Box de Satisfação do Cliente Nissan,

com parâmetros altos que focam nas
notas 9 e 10. Os principais indicadores adotados para aferir a percepção
dos clientes são o Satisfaction Sale
Index (SSI) e Customer Satisfaction
Index (CSI): o primeiro avalia a satisfação do cliente desde a sua chegada
à concessionária até o momento em
que recebe seu carro, enquanto o CSI
mede a qualidade dos serviços no
pós-venda. A empresa divulga, mensalmente, um boletim de desempenho
da qualidade SSI e CSI para toda a
rede de concessionários espalhados
pelo País. Em 2015, a Nissan teve 80,6
de SSI (mantendo a segunda posição
do setor) e 65,4 de CSI (mantendo a
terceira posição do setor). Em 2016, o
SSI foi 84,0 (mantendo a segunda posição do setor) e o CSI, 72,1 (subindo para
a segunda posição do setor).
A empresa também desenvolveu
em 2016 um programa para atender
clientes com carros fora do período
de garantia ou com modelos fora de
linha, oferecendo serviços de revisão
e manutenção das concessionárias
a preços reduzidos. A iniciativa trouxe
muitos dos antigos clientes de volta
às autorizadas, ampliando possibilidades de negócios e aumento de
participação de mercado.

Métricas próprias, aferidas
mês a mês, avaliam a
satisfação dos consumidores.
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PÚBLICOS
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MEIO AMBIENTE

Todos estes fatores levaram a empresa a atingir os seus objetivos comerciais no último biênio e demonstraram a satisfação dos clientes com
os produtos e serviços. Em 2016, a
Nissan esteve no top 3 de uma pesquisa independente sobre satisfação
de vendas e pós-vendas, que avalia
fatores como qualidade dos processos, atendimento dos vendedores e
lançamento de produtos.
Em Vendas, o indicador do SSI evoluiu
0,8 p.p. do CY15 para o CY16. Esse crescimento impactou significativamente
o ranking da pesquisa de satisfação
do mercado brasileiro, na qual a Nissan evoluiu 3,4 p.p. e saiu do "2nd tier"

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

e conquistou o "1st tier" junto com
outras marcas japonesas.
Em Pós-Vendas, o indicador do CSI
evoluiu 1,4 p.p. do CY15 para o CY16.
Este crescimento também impactou significantemente o ranking da
pesquisa de satisfação do mercado
brasileiro, onde a Nissan saiu da terceira posição e conquistou a segunda
posição do ranking nacional.

Esses excelentes resultados foram
decorrentes da consistência na construção da estratégia de qualidade
com base em quatro pilares: (1) SERNissan - programa que visa à melhoria da qualidade do atendimento aos
Clientes na Rede de Concessionárias
Nissan; (2) Academia SERNissan - nova
estratégia, ferramentas e conteúdo do
treinamento oferecidos para a Rede
de Concessionárias; (3) Customer Experience Meeting - reuniões de melhoria de performance de qualidade no
atendimento com a Equipe de Campo
de Vendas e Pós Vendas; (4) Programa
de Performance Qualidade - programa
de bonificação da Rede de Concessionárias com base na performance dos
indicadores de SSI e CSI.

O objetivo do NP88 de atingir a posição "Top 2" em vendas e pós-vendas
foi alcançado. Tanto em Vendas como
em Pós-Vendas, os objetivos globais
para a Nissan do Brasil foram atingidos, posicionando a Nissan no Top
3 das marcas com o melhor atendimento ao Cliente.
Seguindo as diretrizes globais da
Nissan, até o ano de 2022, o objetivo é
manter a Nissan entre as três marcas
de maior satisfação de Vendas e Pós-Vendas no Brasil. G4-PR5

FORNECEDORES G4-12
A mesma preocupação com a qualidade
comum a toda a liderança e aos funcionários da Nissan é compartilhada com
seus fornecedores, revendedores, parceiros e prestadores de serviço. A cultura
da empresa é disseminada para toda a
cadeia de negócios, incluindo a valorização da sustentabilidade e da diversidade
como fatores essenciais à sua atividade.

SATISFAÇÃO E PÓS-VENDAS, 2015 X 2016
SSI CY15
%

O índice de Vendas apresentou
crescimento de 88,3% no SSI CY15
para 89,1% no SSI CY16.

88,3

89,1

O índice de Pós-Vendas apresentou
crescimento de 80,4% no CSI CY15
para 81,8% no CSI CY16.

CSI CY15
%

80,4

CSI CY16

81,8%

Obs. 1: SSI CY15: 88,3% (10628 notas 9 e 10 de 12032 entrevistas de janeiro a dezembro de 2015).
Obs. 2: SSI CY16: 89,1% (10576 notas 9 e 10 de 11868 entrevistas de janeiro a dezembro de 2016).
Obs. 3: CSI CY15: 80,4% (23459 notas 9 e 10 de 29195 entrevistas de janeiro a dezembro de 2015).
Obs. 4: CSI CY16: 81,8% (24443 notas 9 e 10 de 29884 entrevistas de janeiro a dezembro de 2016).
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O relacionamento com a
cadeia é pautado pela
cultura da Nissan.

SSI CY16
%

Satisfação dos Clientes com
a experiência com o serviço
prestado na Rede Nissan
(Customer Satisfaction Index - CSI)

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

Desde a inauguração de seu Complexo
Industrial em Resende, a Nissan mantém

RESULTADOS DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE G4-PR5
Satisfação dos Clientes com a
experiência de compra de um
veículo Nissan (Sales Satisfaction
Index - SSI)
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SSI CY15: Sales Satisfaction Index em 2015.
CSI CY15: Customer Satisfaction Index em 2015.
SSI CY16: Sales Satisfaction Index em 2016.
CSI CY16: Customer Satisfaction Index em 2016.

o compromisso de priorizar a contratação de fornecedores locais, sempre que
for possível manter a conformidade com
os padrões de qualidade. Em mais de
dois anos de operações, a empresa se
tornou uma das principais referências
do cluster automotivo da região Sul-fluminense, no contexto do desenvolvimento econômico e social do entorno.
A opção por buscar produtos e serviços
oferecidos localmente também traz
impactos na redução das emissões de
gases poluentes decorrentes do transporte, a partir de uma otimização logística viabilizada através da Aliança com a
Renault.
Os fornecedores e parceiros estão
submetidos às mesmas regras de
conduta e transparência da Nissan, e
nos contratos assinados a partir de
2016 já constam cláusulas baseadas
no novo código de ética e na política de Compliance adotados pela
companhia. As empresas também
se comprometem a não participar
de atividades que envolvam práticas
trabalhistas abusivas, como as análogas ao trabalho escravo e/ou infantil.
Todas elas passam por constante
avaliação e, de acordo com a natureza
do tipo de serviço e produto fornecido,
representantes da área de Compras
ou do setor responsável pela demanda visitam as instalações do fornecedor, para verificar se estão de acordo
com a legislação vigente.
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Diversos programas
cuidam da capacitação
e do desenvolvimento
de fornecedores.
Uma das principais exigências da Nissan para a contratação de empresas e
terceirizados é relativa à conduta desses profissionais que devem assinar
um termo de responsabilidade no qual
se comprometem a não participar de
atividades que envolvam práticas trabalhistas abusivas, como as análogas
ao trabalho escravo e/ou infantil.
Dependendo do tipo de serviço e produto fornecido, representantes da área
de Compras ou do setor que solicitou
o fornecimento visitam as instalações
do fornecedor para avaliar o atendimento às normas e às leis.
A companhia também conta com o
Supplier Risk Management Team, time
de gerenciamento de riscos dos fornecedores, responsável por gerir e acompanhar as suas atividades durante o
desenvolvimento de novos produtos
para a fábrica de Resende (RJ).

6

cidades receberam, em 2016 e
2017, Workshops de Pós-Venda
para fornecedores

Comprometida com o aperfeiçoamento dos processos e a melhoria
contínua da qualidade e performance,
a Nissan criou o programa Thanks
(Trusty and Harmonious Nissan Kaizen
Activity with Suppliers), que auxilia no
desenvolvimento de fornecedores por
meio da aplicação do método Kaizen.
A prática possibilita a redução de perdas ao identificar índices de rejeições
por defeitos e longo tempo de espera.
A empresa conta ainda com o Supplier
Risk Management Team, equipe de
gerenciamento de riscos dos fornecedores, responsável por monitorar as
atividades dos parceiros e identificar
potenciais ameaças à performance do
grupo.
Com a cultura da busca incessante pela qualidade bem disseminada
entre os funcionários da Nissan, a
atuação para o biênio 2017/2018 será
centrada nos fornecedores, através de
reuniões, treinamentos e workshops
com parceiros.

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE
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WORKSHOP DE
PÓS-VENDA

Algumas destas atividades são partilhadas pela área de Qualidade com
outros setores da empresa: o Parts
Control, responsável pela logística,
participa de uma reunião mensal com
os fornecedores, que abrange inclusive
questões relativas à Aliança. Outras
ações mais enfáticas são voltadas a
fornecedores com alto potencial de
risco, que passam por um trabalho
direcionado – o SQD (Supply Quality
Development) – para que os parceiros
compreendam melhor o seu nível de
desempenho e tenham clareza de
visão sobre como podem aperfeiçoar
eventuais pontos de melhoria.

Realizados em outubro de 2016 e
fevereiro de 2017 em seis cidades, os
Workshops de Pós-Venda foram voltados a todos os fornecedores da Nissan
no país. Durante os eventos, foram
negociadas condições especiais de
preço e de financiamento entre os fabricantes de peças e os representantes das concessionárias, num estreitamento do relacionamento entre a
empresa, sua cadeia de fornecimento
e a rede de concessionárias.
A estratégia não apenas melhorou a
rentabilidade das unidades da rede,
mas também possibilitou à montadora fazer um planejamento de longo
prazo de estoques e entregas de autopeças, acessórios, pneus, baterias
e lubrificantes, entre outros itens.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

REDE DE
CONCESSIONÁRIAS
A rede de concessionárias Nissan tem
168 pontos de vendas distribuídos por
todo o Brasil, cujo processo de credenciamento de novos concessionários é rigoroso.
O planejamento para abertura de novas
concessionárias respeita as práticas de
sustentabilidade da Nissan Motor Company. Realizam o reaproveitamento de
insumos, práticas de consumo consciente e descarte adequado dos resíduos
gerados pelos produtos.
As lojas são adequadas às necessidades dos clientes, com equipes qualificadas que oferecem uma experiência
diferenciada de compra e de prestação de serviços – vendas de peças e
manutenção.

TREINAMENTOS
Para assegurar a excelência no atendimento, bem como a satisfação operacional, são realizados investimentos
em capacitação da equipe de vendas e
operacional, envolvendo profissionais do
setor Comercial – vendas com plena demonstração dos produtos –, de Serviços
– pós-venda – e os técnicos operacionais
de oficina. Também é disponibilizada
uma grade de cursos on-line para a qualificação dos profissionais.
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175

turmas de treinamentos
presenciais

27.855

O Centro de Treinamento de Jundiaí (SP)
ministra, periodicamente, cursos presenciais para toda a rede de concessionários, incluindo capacitações técnicas de
nível avançado, realizadas na oficina do
Centro de Treinamento e ministradas por
instrutores especializados.

pessoas treinadas em módulos on-line

89,2%
de satisfação total do
cliente em vendas

83%

de satisfação total do
cliente em pós-vendas
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TIME DE OURO
NISSAN
Iniciado em 2016, o Time de Ouro é
um programa de relacionamento de
campo envolvendo as concessionárias e a área de Marketing. As unidades com melhor desempenho ganharam viagens e prêmios oferecidos
trimestralmente e os profissionais de
destaque participaram de eventos
durante os Jogos Rio 2016. Considerado um sucesso em termos de engajamento e de estímulo ao cumprimento
de metas, o Time de Ouro será mantido em 2017.

87 mil

pessoas beneficiadas no Brasil
pelas ações do Instituto Nissan,
entre 2014 e 2016

SOCIEDADE E
PODER PÚBLICO

G4-DMA IMPACTOS ECONÔMICOS
INDIRETOS, COMUNIDADES LOCAIS
Para além de seu desempenho comercial, a Nissan do Brasil se preocupa com o relacionamento com as
comunidades do entorno de suas
operações. Para tanto, desenvolve
projetos e ações com o objetivo de
gerar valor social.
O trabalho é realizado pelo Instituto
Nissan, uma organização sem fins
lucrativos e a primeira iniciativa social
institucionalizada da matriz global.

Criado em 2013 com o objetivo de
transformar vidas através da educação, o Instituto Nissan desenvolve
projetos sociais e iniciativas de voluntariado – envolvendo funcionários,
terceiros e familiares – nas cidades do
Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), São
Paulo (SP) e São José dos Pinhais (PR).

Desde 2013, o Instituto Nissan
trabalha em projetos sociais
e iniciativas voluntárias.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO NISSAN
PRESIDENTE NISSAN DO BRASIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

GESTÃO
GERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

INSTITUTO NISSAN

CONSELHO*
*Funcionários da Nissan, de diferentes áreas, níveis hierárquicos e localidades.

DECISÕES
ESTRATÉGICAS
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Nos últimos três anos, foram realizadas 90 ações e eventos que impactaram cerca de 87 mil pessoas e
geraram investimentos no entorno
das unidades da Nissan de R$ 11, 5
milhões.
Só em 2016, os projetos realizados
envolveram mais de 200 voluntários
e um investimento social de R$ 3.735
milhões. G4-SO1
PARCERIAS COM ONGS
Como agente de transformação, o
Instituto Nissan apoia o trabalho de
ONGs que promovem a educação e a
inclusão social. No total, são mais de
18 mil vidas impactadas diariamente
pelas associações Borda Viva, Casa
do Zezinho e Miratus de Badminton.
Associação Borda Viva: em São José
dos Pinhais (PR), a Associação promove o desenvolvimento social através
de dois principais núcleos: segurança

PESSOAS IMPACTADAS

42.915
2016

27.116

2015

16.949
2014

TOTAL: 86.980
alimentar a crianças da comunidade,
que recebem refeições equilibradas
e gratuitas, e geração de renda para
mulheres, através de cursos “Cozinha
Comercial” e “Casa da Costura”.
O projeto é uma das ações da Aliança Renault-Nissan, desenvolvido pelo
Instituto Renault em parceria com o
Instituto Nissan.
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Associação Casa do Zezinho: desde sua
fundação em 1994, na extrema Zona Sul
de São Paulo, a Casa do Zezinho estimula diariamente o desenvolvimento da
identidade, dos talentos, da autoestima
e do pensamento crítico de mais de
1.000 crianças e jovens da comunidade
do entorno, carinhosamente chamados
de “Zezinhos”. Dentro desse rico universo, o Instituto Nissan contribui para a
qualidade de vida dos alunos e familiares através do patrocínio ao Centro de
Saúde “Se Cuida, Zezinho”. Construído
em 2013, o centro oferece gratuitamente
atendimentos de medicina preventiva e
integrativa, por meio de técnicas naturais
de tratamento, como acupuntura, naturologia, ioga, entre outros.
Associação Miratus de Badminton: localizada na comunidade da Chacrinha,
em Jacarepaguá (RJ), a Miratus promove
a inclusão social de crianças e jovens de
baixa renda por meio da prática esportiva. Desde 1998, ano de sua fundação,
atletas conquistam medalhas de ouro
não só em campeonatos internacionais de badminton, como também em
superação. Exemplo disso é o atleta Ygor
Coelho, que foi revelado na Miratus e, em
2016, tornou-se o primeiro brasileiro da
história a conquistar vaga para o badminton em Jogos Olímpicos.

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

9.889
óculos doados

29

escolas e ONGs participantes

18.619
pessoas atendidas

Como complemento ao esporte, a
instituição implantou, com o apoio
do Instituto Nissan, um projeto pedagógico com atividades de artes,
informática, gastronomia, inglês etc.,
trazendo novas formas de convivência participativa e formação. A parceria com o Instituto Nissan também
possibilitou a realização de um curso
pré-vestibular aberto a toda a comunidade.
PROJETOS DE LEGADO
Além do apoio a instituições sociais, o
Instituto Nissan também foi, em 2015
e 2016, protagonista de outros importantes projetos.
Como Você Vê o Mundo:? parceria entre
o Instituto Nissan e o Instituto Ver e
Viver, braço social da empresa de lentes
oftálmicas Essilor, visa levar saúde visual
a escolas e instituições sociais em áreas
de vulnerabilidade social das cidades de
atuação da Nissan.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

Desde agosto de 2015, comunidades que não têm acesso a exames,
por falta de recurso financeiro ou de
disponibilidade de oftalmologistas
e óticas próximas, passam por uma
triagem para serem examinados por
um oftalmologista, em consultórios
móveis montados nos próprios locais.
Comprovada a necessidade de correção visual, os atendidos escolhem
suas próprias armações e recebem os
óculos gratuitamente dentro de um
mês. No ciclo de 2016, o projeto também
atendeu aos funcionários da fábrica de
Resende e encerrou o ano com 18.619
pessoas atingidas, superando a meta de
17 mil atendimentos.
Centro Municipal de Educação Infantil
Parque das Águas G4-EC8: em apenas
sete meses, a cidade de Resende (RJ) ganhou de presente uma escola construída
pelo Instituto Nissan. Entregue à prefeitura municipal em 2015, o Centro Municipal
de Educação Infantil Parque das Águas
é uma instituição de ensino público, com
capacidade para atender até 194 crianças de três meses a seis anos.
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194
crianças beneficiadas
O projeto arquitetônico promove a cultura da sustentabilidade e foi desenvolvido
com foco na ecoeficiência do edifício. As
amplas janelas permitem o aproveitamento da luz e da ventilação naturais e,
sobre o teto, há um conjunto de placas de captação de energia solar com
capacidade de geração de 30 quilowatt-hora (kWh). Com o uso da energia solar,
a escola deixa de emitir 12 kg de CO2 por
hora, benefício ampliado pela adoção
de gases ambientalmente corretos nos
aparelhos de ar-condicionado.
Dentro do regime de parceria que viabilizou a construção da escola, e como
parte do convênio assinado, o Instituto
Nissan acompanhará o desenvolvimento
pedagógico e a manutenção do prédio e
de seus equipamentos por 10 anos.
Caju, Um Novo Olhar: em 2016, a Nissan
inaugurou, nas instalações da Fundação
Gol de Letra (RJ), um Centro de Educação e Formação Profissional. O projeto,
batizado como “Caju: Um Novo Olhar”, foi
criado para oferecer cursos profissionalizantes voltados à inclusão de jovens do
bairro do Caju no mercado de trabalho,
ensino formal Fundamental II, Médio e
pré-Enem.

Com os Projetos de
Legado, o Instituto Nissan
atua diretamente nas
comunidades.

Os cursos técnicos foram formatados
em parceria com a Fundação Gol de
Letra e com o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (Senai), e possuem a
certificação da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
A obra foi liderada por engenheiros da
Nissan, que também são voluntários do
Instituto, agregando às novas instalações acessibilidade e sustentabilidade,
com soluções utilizadas na fábrica de
Resende (RJ) – a planta mais verde da
Nissan no mundo – e no Centro Municipal de Educação Infantil Parque das
Águas, que incluem o aproveitamento
da ventilação e iluminação natural, salas
de aula adaptadas para pessoas com
deficiência e utilização de painéis solares, em parceria com as empresas EDF
e EGPE, com capacidade de prover 100%
da energia necessária para o funcionamento do prédio.

10 anos

período pelo qual o Instituto Nissan se comprometeu a acompanhar o Centro Municipal de Educação Infantil Parque das Águas (RJ)
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PROJETOS ESPECIAIS
Parcerias de grande impacto marcaram
os anos de 2015 e 2016.

JOGOS OLÍMPICOS E
PARALÍMPICOS RIO
2016
A parceria entre a Nissan e o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 proporcionou a ida de mais de 2.500 crianças e jovens de ONGs a competições olímpicas e
ensinou sobre superação, determinação,
coragem e amor ao esporte, lições clássicas de um evento esportivo. Através da
doação de ingressos, eles assistiram a
partidas de basquete, canoagem slalom,
futebol, rugby, entre outros esportes.
Já nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, os
ingressos beneficiaram mais de 8.000
pessoas de 17 ONGs do Rio de Janeiro,
cidades do entorno e projetos parceiros.

Neste mesmo período, o Hotel Nissan
Kicks, localizado na praia de Copacabana, recebeu, entre os hóspedes, representantes de 55 instituições sociais de
todo o Brasil, selecionadas por um edital
prévio organizado pelo Instituto Nissan. A
ação foi um ato de celebração ao trabalho desenvolvido pelas organizações
sociais e uma iniciativa de engajamento
quanto aos temas acessibilidade e inclusão social. O pacote incluiu hospedagem,
alimentação, transporte e ingressos para
competições paralímpicas.
Além de participarem de todas as experiências, as ONGs Casa do Zezinho,
Fundação Gol de Letra e Miratus ainda
tiveram a oportunidade de conduzir a
tocha olímpica e despertar olhares sobre
seus trabalhos.

2.500

8.000

ingressos dos Jogos Olímpicos
doados para crianças de 17 ONGs

ingressos dos Jogos Paralímpicos
doados para crianças de 41 ONGs

55
ONGs Hospedadas
no Hotel Nissan Kicks
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Todos Juntos: Cuidando e Educando
com Alegria: o projeto é uma parceria
entre o Instituto Nissan, a Secretaria
Municipal de Educação de Resende e o
CECIP (Centro de Criação de Imagem
Popular), que visa à capacitação e à
reciclagem de profissionais de Educação Infantil, no município de Resende, a
partir de ações integradas.
Desde julho de 2015, foram realizadas
uma série de encontros e oficinas com
monitoras, professoras e gestoras de 17
creches e escolas de Educação Infantil,
além de normalistas.
O trabalho resultou na renovação do
ambiente das creches e das práticas
de seus profissionais, por meio do pensar e fazer junto.
PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE VALOR
É aberto a todo o corpo funcional da
Nissan do Brasil e também a terceiros
e famílias. Guiados pelo propósito da
educação, eles atuam tanto no ambiente
interno – quando funcionários – quanto
externo.

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

Dentro da Nissan, atuam como embaixadores que ajudam a compartilhar
os valores adotados e a promover
ações de integração e sensibilização. É
através deles que outros colegas são
engajados sobre temas importantes
do nosso dia a dia.
Fora da empresa, realizam atividades em
prol da comunidade do entorno, como
mutirões, atividades culturais, ambientais
e educativas, levando conhecimento,
informação e qualidade de vida para
pessoas das comunidades locais.

13

projetos de voluntariado
realizados em 2016

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

MEIO AMBIENTE G4-2, G4-DMA GERAL
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O meio ambiente está inserido como
uma das estratégias de Sustentabilidade
da Nissan.

tâncias químicas, redução da geração de
resíduos, reciclagem e aspectos relacionados à saúde.

O aumento populacional do planeta e o
rápido crescimento da economia mundial têm conexões complexas e diversas
com o ambiente global, promovendo
inúmeros efeitos no meio ambiente.
Por esse motivo, é essencial proteger o
capital natural insubstituível do mundo,
importante para as gerações futuras, do
qual faz parte a biodiversidade, o ar, a
água e o solo.

Para tanto, fornece aos clientes produtos inovadores e promove o uso eficaz
de energia e recursos, aumentando a
diversidade dos insumos, incluindo o
uso de energia renovável e de materiais
reciclados. O objetivo é alcançar sua filosofia ambiental de "Simbiose de Pessoas,
Veículos e Natureza".

Com o objetivo de promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, a preservação ambiental, a Nissan
– montadora global –, assim como a
indústria automotiva, está atenta a aspectos ambientais como as mudanças
climáticas, medidas energéticas, manutenção da qualidade do ar, preservação
de recursos naturais, utilização eficiente
de recursos minerais, gestão de subs-

A companhia executa medidas para
identificar os efeitos ambientais diretos
e indiretos de suas atividades, internamente e com os seus parceiros de
negócios, em toda a cadeia de valor.
Também busca tecnologias e processos necessários para minimizar o
impacto de seus produtos nas pessoas
e nas comunidades, ao longo de seu
ciclo de vida, além do envolvimento na
comunicação com a sociedade.

VISÃO CORPORATIVA

REDUÇÃO DE
IMPACTOS E
PRESERVAÇÃO
SÃO PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS
PARA A EMPRESA

NISSAN: ENRIQUECER A VIDA DAS PESSOAS

CIDADANIA AZUL

ESTRATÉGIAS
SUSTENTÁVEIS

SEGURANÇA

MEIO AMBIENTE

CADEIA DE
FORNECEDORES

QUALIDADE

FILANTROPIA

CONTRIBUIÇÃO
ECONOMICA

EMPREGADOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

POLÍTICA GLOBAL DE
MEIO AMBIENTE DA
NISSAN
POLÍTICA
CORPORATIVA

Symbiosis of People, Vehicles and
Nature

Sincere Eco-Innovator
Eco-inovador sincero

Obs. 1: Sincero – para enfrentar proativamente os desafios ambientais e reduzir os impactos ambientais.
Obs.2: Eco-inovador – para desenvolver uma sociedade de mobilidade sustentável, vamos fornecer aos
clientes tecnologia inovadora em nossos produtos.

Para atingir a filosofia ambiental da empresa, a Nissan lançou um plano de ação
ambiental global de seis anos, o Nissan
Green Program 2016 (NGP2016), no ano
fiscal de 2011. O programa promove ativi-

PERFIL
O BIÊNIO 2015/16
PESSOAS

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

GESTÃO AMBIENTAL
E REDUÇÃO DE
IMPACTOS G4-DMA EMISSÕES

FILOSOFIA
AMBIENTAL

Simbiose de Pessoas, Veículos e
Natureza
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dades não apenas nos departamentos
de desenvolvimento e manufatura associados à produção de automóveis, mas
também em vendas, serviços e todos os
outros departamentos da empresa.

Empresa líder mundial em emissão
zero, a Nissan investe constantemente em formas de reduzir os impactos
ambientais de suas operações e as
emissões de seus veículos. Sua fábrica
em Resende (RJ) é uma das mais modernas e almeja ser a mais sustentável
entre todas as unidades industriais da
Nissan do mundo.
A gestão ambiental da fábrica visa às
iniciativas e ao estabelecimento de padrões para a preservação dos recursos
naturais e a redução dos impactos ambientais gerados no processo produtivo,
atendendo as premissas do NGP.
Entre as metas da nova unidade, destaca-se a redução de geração de resíduos
e redução do consumo de água, redução das emissões de CO2 com foco na
redução de consumo de energia elétrica
e gás natural.

Instalado em uma área de 220 mil m², o
complexo industrial foi elaborado a partir
de soluções que integrassem inovação
e atitudes sustentáveis. As instalações
foram desenhadas para aproveitar a iluminação e ventilação naturais, reduzindo
o consumo de energia.
Outra solução que agrega inovação e
sustentabilidade é o processo de pintura
utilizado na fábrica, destaque no setor
automotivo brasileiro devido à grande
economia de material, água e energia.
A unidade utiliza tinta à base de água,
menos agressiva ao meio ambiente, e
realiza a troca de tinta por cartuchos nos
robôs de pintura, reduzindo o desperdício por conta do menor descarte na
troca de cores, com eficiência média de
80% na utilização de material. A cabine de aplicação de tinta e a estufa são
mais compactos em comparação aos
modelos convencionais, operando em
um sistema que permite ocupar menos
espaço e economizar recursos naturais,
principalmente água e gás. O processo
também possibilita a aplicação de uma
camada de primer menor e, consequentemente, menos solvente é usado,
reduzindo as emissões de compostos
orgânicos voláteis (COV).

A fábrica em Resende almeja
ser a mais sustentável das
unidades industriais da
Nissan no mundo.
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Nos testes de estanqueidade do veículo, são utilizados sistemas de recirculação de água para a redução de
consumo de água.
A fábrica ainda mantém um cinturão
verde à sua volta. Isso contribui para a
manutenção da biodiversidade local,
auxilia na neutralização de emissões
de gases de efeito estufa e melhora a
paisagem.
Iniciativas como essas ao redor do
mundo levaram a Nissan a ser incluída
pela ONG Internacional Carbon Disclosure Project (CDP) no grupo de 5%
das principais corporações globais que
participam do programa de alteração
climática, em 2015. O CDP organiza um
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sistema global para as empresas e cidades medirem, divulgarem, gerirem e
compartilharem informações vitais sobre o meio ambiente. A marca também
obteve a classificação máxima no índice Climate Disclosure Leadership Index
(CDLI) da organização, por manter sua
visão de reduzir as emissões de CO2
de veículos novos em 90% até o ano
2050, e seguir divulgando informações
ambientais de forma transparente. Em
apenas dois anos de atividade, a planta
de Resende (RJ) já obteve importantes
certificações, como a ISO 14.001 versão
2004 – Sistema de Gestão Ambiental e
recebeu o Mérito Ambiental da Câmara
Municipal de Resende pelas ações de
preservação da Lagoa da Turfeira.

2015

2016

Item

Média

Unidade

Item

Média

Unidade

Água

3

m³/veículo

Água

2,2

m³/veículo

Energia

554,43

KWH/
veículo

Energia

576,96

KWH/
veículo

Gás Natural

39,3

m³/veículo

Gás natural

43,12

m³/veículo

Todos os novos funcionários Nissan
passam pelo processo de integração
que possui um módulo de meio ambiente, e a conscientização ambiental
também é trabalhada através dos canais de comunicação. Também foram
realizados eventos como Semana da
Cidadania Azul e eventos comemorativo na Semana do Meio Ambiente
em 2015 e 2016, além da formação
de Auditores Internos do Sistema de
Gestão Integrado (ISO 14001:2015; ISO
9001:2015; OHSAS 18001:2007), efetuada em abril de 2016.

2050

até esse ano, a Nissan terá reduzido em 90% as emissões de CO2
em seus veículos novos

ECOEFICIÊNCIA
E CONSUMO DE
RECURSOS
Mesmo mantendo altos padrões de
ecoeficiência em todas as suas instalações e processos, a Nissan do Brasil
atua de forma contínua para reduzir
a geração de resíduos, o uso de recursos naturais e matérias-primas, as
emissões de CO2 e a quantidade de
COV produzida em suas atividades.
As ações com foco direto na redução
de custos e de emissões de CO2 na
planta de Resende (RJ) são elaboradas
pelo time de Reduction Cell (Célula de
Redução), denominado Comitê de Animação de Energias (CAEN), formado
por equipe multidisciplinar de diferentes setores da empresa.
A Nissan também obteve a classificação máxima no índice Climate

Disclosure Leadership Index (CDLI) da
organização, por manter sua visão de
reduzir as emissões de CO2 de veículos
novos em 90% até o ano 2050, e seguir
divulgando informações ambientais
de forma transparente. G4-EN5
Em 2015, houve aumento na cadência de produção, elevando o consumo de energia elétrica, gás natural e
combustíveis utilizados em veículos/
equipamentos internos que impactam
diretamente na emissão de gases de
efeito estufa (GEE). G4-EN15
Em julho de 2016, a NBA migrou para
o mercado livre de energia cuja fonte
energética é 100% de energia renovável (hidroelétrica) e o fator de emissão
para energia elétrica é praticamente
zero, conforme Inventário de GEE da
empresa responsável pelo fornecimento, cujos resultados são disponibilizados na Plataforma GHG Protocol
Brasil. G4-EN16
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TOTAL DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA, POR PESO G4-EN15
Emissões diretas de gases de efeito estufa (escopo 1) por fonte, em
tCO2e

Geração de eletricidade, calor ou vapor (resultantes da queima de
combustíveis em fontes fixas como caldeiras, fornos e turbinas de
outros processos de combustão, como flaring

Processamento físico-químico (resultante da fabricação ou beneficiamento de produtos químicos e materiais, como cimento, aço,
alumínio, amônia e processamento de resíduos)

2015

3.441,54

-

2016

3.786,62

-

Gases incluídos no cálculo

Taxa potencial de aquecimento global (ou fonte GWP)

Dióxido de carbono (CO2)

1, t eq de CO2

Metano (CH4)

25, t eq de CO2

Óxido nitroso (N2O)

298, t eq de CO2

Obs.: Como base para cálculo das emissões desse item foi utilizada a ferramenta do GHG Protocol Brasil.
Obs. 2: Período coberto inclui os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016, nas operações da Fábrica
Resende. Os volumes informados foram utilizados conforme o faturamento da empresa contratada.

TOTAL DE EMISSÕES INDIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA, POR PESO G4-EN16

Transporte de materiais, produtos, resíduos, empregados e passageiros (resultantes da queima de combustíveis em fontes móveis de
combustão pertencentes ou controladas pela empresa, como caminhões, trens, navios, aviões, ônibus, carros)

Emissões diretas de gases de efeito estufa (escopo 1) por fonte, em
tCO2e

826,61

Geração de eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor
comprados para consumo próprio

TOTAL

-

4.268,15

2016

2.911,71

957,73

2.911,71

957,73

824,14

TOTAL
Emissões fugitivas (resultantes de liberações intencionais ou involuntárias, como vazamentos em juntas, lacres, embalagens e vedações de equipamentos; emissões de metano provenientes de minas
de carvão e sistemas de ventilação; emissões de hidrofluorcarbonetos - HFCs - oriundas do uso de geladeiras e ar-condicionados; e
vazamentos de metano provenientes do transporte de gás)

2015

-

4.610,76

Emissões biogênicas de CO2 (provenientes da queima ou biodegradação de biomassa), em tCO2e

Obs.: Período coberto inclui os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016, nas operações da Fábrica Resende.
Os volumes informados foram utilizados conforme o faturamento da empresa contratada.

Obs.: Período coberto inclui os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016, nas operações da Fábrica Resende.
Os volumes informados foram utilizados conforme o faturamento da empresa contratada.

Gases incluídos no cálculo

Taxa potencial de aquecimento global

Dióxido de carbono (CO2)

1, t eq de CO2

Metano (CH4)

25, t eq de CO2

Óxido nitroso (N2O)

298, t eq de CO2

Obs. 1: Como base para cálculo das emissões desse item, foi utilizada a ferramenta do GHG Protocol Brasil.
Obs. 2: Para 2017, as metas estabelecidas incluem a redução do consumo de energia elétrica e gás natural.
Obs. 3: Período coberto inclui os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016, nas operações da Fábrica
Resende. Os volumes informados foram utilizados conforme o faturamento da empresa contratada.
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OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS RELEVANTES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, POR
PESO G4-EN17
Outras emissões diretas de gases de efeito estufa por
fonte, em tCO2e

2015

2016

A montante

-

-

Bens e serviços adquiridos

-

-

-

-

Atividades relacionadas à energia (as não incluídas
nas emissões do escopo 1 ou 2) e combustíveis

-

968,26

Transporte e distribuição a montante

-

-

Resíduos gerados nas operações

-

-

Viagens a negócios

-

-

Transporte de empregados

-

-

Ativos arrendados (a montante)

-

-

Outras atividades (a montante)

-

-

Bens de capital

A jusante
Transporte e distribuição a jusante

-

-

Processamento de produtos vendidos

-

-

Uso de produtos vendidos

-

-

Tratamento de produtos vendidos após o fim de sua
vida útil

-

-

Ativos arrendados (a jusante)

-

-

Franquias

-

-

Outras emissões diretas de gases de efeito estufa por
fonte, em tCO2e

2015

2016

Investimentos

-

-

Efluente tratados por terceiros

-

-

Outras atividades - transporte resíduos da fábrica
até receptores finais

-

16,67

243,29

270,62

243,29

1.255,55

-

68,23

Resíduos gerados nas operações

TOTAL

Emissões biogênicas (provenientes da queima ou
biodegradação de biomassa), em tCO2e

Gases incluídos no cálculo

Taxa potencial de aquecimento global

Dióxido de carbono (CO2)

1, t eq de CO2

Metano (CH4)

25, t eq de CO2

Óxido nitroso (N2O)

298, t eq de CO2

Obs. 1: O período coberto no relatório de sustentabilidade inclui os meses de janeiro a dezembro de 2015 e
janeiro a dezembro de 2016. Não foi possível monitorar todas as emissões do escopo 3, mas houve evolução
dos dados disponíveis. Ponto forte: todo efluente gerado pela companhia é realizado externamente em um
Complexo de Tratamento de gestão de empresa terceira. O processo de tratamento utiliza processo físico-químico seguido de tratamento biológico por aeração, que tem menor emissão de GEE. O desafio futuro é a
ampliação dos dados disponíveis e monitorados do escopo 3 como importações, exportações, transporte a
jusante, entre outros.
Obs. 2: Dados foram calculados com a ferramenta GHG Protocol.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA G4-EN18

TAXA DE INTENSIDADE DE EMISSÕES
DE GEE, EM KGCO2E/VEÍCULO PRODUZIDO¹

131,62
2016

169,93
2015
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APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DO CHAIRMAN
MENSAGEM DA NISSAN

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) G4-EN19

2015

2016

Emissões diretas
de gases de efeito
estufa (escopo
1) por fonte, em
tCO2e

3.864,95

2.911,71

957,73

3.864,95

2.911,71

957,73

Migração mercado
livre energia

-

-

-

1.036,63

CO2

2

Melhorias no
processo

279,94

CO2

1e2

426,99

CO2

1e2

Total das emissões
diretas e indiretas
(em tCO2e)

279,94

-

-

1.463,62

-

-

ND
2014

 bs.: Taxa é calculada de acordo com o número de veículos
O
montados no ano, incluindo os que ainda irão passar pelos
testes de qualidade.

Obs. 1: Foram utilizados os dados de redução apresentados no item G4-EN6 e utilizado a ferramenta GHG
Protocol como base para cálculo de emissão, caso houvesse esses consumos.
Também foi considerada a redução com a migração do contrato para o mercado livre, sendo a fonte de energia
proveniente de hidroeletricidade (100% renovável). O cálculo de emissões foi baseado no fator de emissão
calculado a partir do Inventário GEE da empresa fornecedora.
Obs. 2: É possível verificar o comprometimento da organização em melhorar o seu processo industrial e
também nas emissões de dióxido de carbono. A partir de 2017, a meta é reduzir as emissões de veículos novos
em 90% até o ano 2050.

A taxa de intensidade de
emissões por veículo foi
reduzida em 33,1% em 2016,
em relação a 2015.
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MENSAGEM DO CHAIRMAN
MENSAGEM DA NISSAN

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE 2016

Outro foco da sustentabilidade em
curto e médio prazos está na redução
de resíduos gerados nas diferentes
etapas de produção, em um esforço
que envolve várias áreas da empresa.
Dentro das instalações, toda a coleta é
feita de forma seletiva e há um grande
engajamento dos times de todos os
setores para a correta separação dos
resíduos gerados, para maximizar a
reciclagem destes.
O lixo não reciclável é enviado para um
aterro sanitário licenciado na cida-
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de vizinha de Barra Mansa, por isso
a fábrica possui meta para redução
deste volume e atua constantemente
na busca de alternativas, melhores
práticas e soluções para destinação
de resíduos.

do o desenvolvimento de embalagens
com menos madeira na estrutura,
capaz de manter a mesma eficiência sem abrir mão da segurança das
equipes e de um correto acondicionamento.

Um dos avanços foi a redução de
cerca de 50% em resíduos de madeira
por veículo, proveniente das proteções
para o transporte de peças e componentes. Esta ação, que envolveu as
áreas de Sustentabilidade e Engenharia de Embalagens, teve como resulta-

Foi também possível reduzir o volume
de lixo comum gerado no processo da
fábrica, porém, com a desmontagem
de canteiros antigos da fase de obras,
houve um impacto com o acréscimo
de resíduos enviados para aterro. Houve reduções significativas de plástico

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

filme, madeira e papelão proveniente
de embalagens de peças com a adoção de embalagens retornáveis.
A companhia possui meta de lixo
comum destinado para aterro por
unidade fabricada (kg/veículo). A meta
é reduzir cerca de 1% do volume atual,
apesar do novo turno de trabalho e
do aumento do volume de produção.
G4-EN23

QUADRO DE RESÍDUOS DAS FÁBRICAS
Resíduos não perigosos

2015

2016

TOTAL

Resíduos perigosos

2015

2016

TOTAL

Papelão e papel

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

880,28

691,61

1571,89

Borras de tinta

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

87,12

131,03

218,15

Resíduos de madeira

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

1050,02

694,21

1744,23

Óleo lubrificante

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

15,68

9,86

25,54

Plástico filme

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

152,56

108,16

260,72

Solvente

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

81,41

36,69

118,10

Plástico rígido

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

139,53

113,33

252,86

Solvente à base d'água

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

0,00

101,04

101,04

Lixo comum

Resíduos destinados a
ATERRO (t)

158,93

139,53

298,46

Outros

Resíduos destinados a
ATERRO (t)

0,00

3,47

3,47

Sucata de ferro

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

3819,15

5368,72

9187,87

Miscelâneas contaminadas

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

139,09

166,14

305,23

Sucata não ferrosa

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

66,00

28,74

94,74

Outros

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

0,00

22,41

22,41

Resíduo orgânico

Resíduos destinados à
COMPOSTAGEM (t)

110,35

122,09

232,44

Resíduo ambulatorial

Resíduos destinados à
COMPOSTAGEM (t)

0,05

0,01

0,06

Outros

Resíduos destinados à
RECICLAGEM (t)

9,20

10,66

19,86

323,35

470,65

794

Outros

Resíduos destinados à
coprocessamento (t)

0,00

7,63

7,63

Resíduo de construção
civil (*)

Resíduos destinados a
ATERRO (t)

3,52

122,78

126,30

6389,54

7407,46

13.817

TOTAL

TOTAL

(*) Desmontagem de instalações provisórias da época de construção da fábrica.
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PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

PESO TOTAL DE RESÍDUOS, POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO G4-EN23
Resíduos não perigosos (em toneladas)

RECICLAGEM

2015

2016

TOTAL

Destinação

2.188,63

3.885,15

5.397,46

Reciclagem

Lixo comum

121,92

158,93

139,53

Aterro

Lixo orgânico

83,47

110,35

122,09

Compostagem

Madeira

647,92

1.050,02

694,21

Reciclagem

Papel e papelão

640,57

880,28

691,61

Reciclagem

Plástico rígido

72,99

139,53

113,33

Reciclagem

Plástico filme

58,84

152,56

108,16

Reciclagem

Resíduos de
construção civil

0,00

3,52

122,78

Outros

0,00

9,20

18,29

Reciclagem e
coprocessamento

TOTAL

3.814,34 t

6.389,54 t

7.407,46 t

-

Resíduos perigosos
(em toneladas)

20151

2016

TOTAL

Destinação

Borra de tinta

65,97

87,12

131,03

Coprocessamento

Óleo lubrificante

0,00

15,68

9,86

Reciclagem

Solvente

0,00

81,41

36,69

Reciclagem

Solvente à base de água

0,00

0,00

101,04

Coprocessamento

Resíduo ambulatorial

0,00

0,05

0,01

Incineração

24,61

139,09

166,14

Coprocessamento

Outros

0,00

0,00

25,88

Reciclagem e
coprocessamento

TOTAL

90,58 t

323,35 t

470,65 t

-

Metal

2016
2015

97,6%

TOTAL 2015/2016: 97,1%

ATERRO

2015

2,4%

96,7%

Miscelânia contaminada
2016

3,3%
TOTAL 2015/2016: 2,9%

Obs. 1: Os resíduos são dispostos diretamente pela organização relatora ou por terceiros, desde que confirmado
diretamente pela organização relatora.
Obs. 2: Período coberto inclui os meses de abril a dezembro de 2014. Os dados são coletados a partir da
empresa responsável pelo gerenciamento de resíduos.
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Também são promovidos workshops
com temas ligados ao consumo de
energia, gás e água. Entre as iniciativas
estão o projeto de implementação do
sistema de recirculação de água na área
de teste (Soft Rain) da Qualidade de Veículos em dezembro de 2015.
Como a produção vem sendo ampliada ano a ano, registramos aumento do
volume de água retirado por fonte nos
últimos três anos, período durante o qual
a companhia seguiu em expansão.
Diante disso, entre os desafios futuros
está a promoção das ações para redução de consumo de água em paralelo
à manutenção do crescimento da
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PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

companhia. No período coberto pelo
relatório, a companhia conseguiu melhorar sua performance para consumo
de água por veículo.
Outros impactos referentes à oscilação
da produção estão relacionados ao
desempenho do setor automotivo – que
refletiu na queda de vendas nacionais –,
tendo a retomada da produção ocorrido
em meados de 2016, com o início das
exportações.
Neste relatório não iremos abrir as
metas definidas pois serão necessários
novos ajustes dos processos em dois
turnos de produção.

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE
Total de água retirada por fonte
Industrial
Potável
TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE

2015

2016

104742,23

72800,34

22779,58

22359,97

127.521,81 m³

95.160,31 m³

PERCENTUAL E VOLUME TOTAL DE ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA
2015

2016

Volume total de água reciclada/reutilizada (m³)

Não disponível

Não disponível

Índice de recirculação (%)

Não disponível

Não disponível

Água reciclada e reutilizada

2015

2016

104742,23

72800,34

22779,58

22359,97

104742,23

72800,34

Efluentes de outra organização

22779,58

22359,97

Concessionária/empresa de
abastecimento

22779,58

22359,97

127.521,81 m³

95.160,31 m³

Total de água retirada por fonte
Água de superfície (rios, lagos, áreas
úmidas, oceanos)
Água subterrânea
Água de chuva coletada

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE

Obs. 1: o período coberto considera os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016,
na operação da Fábrica Resende.
Obs. 2: Os volumes informados foram utilizados conforme o faturamento da empresa
contratada.

Obs. 1: A companhia possui sistemas de recirculação de água em seu processo produtivo, mas não possui
medidores ou dados disponíveis para avaliação.
Obs. 2: Dados referem-se à operação da Fábrica Resende.

A Nissan conseguiu melhorar
no biênio 2015/2016 seu
desempenho no quesito
consumo de água por veículo.
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DESCARTE TOTAL DE ÁGUA POR QUALIDADE E DESTINAÇÃO
Descarte
total de
água

2015

2016

Qualidade da
água e método
de tratamento

Volume (m³)

Esgoto

-

28093,72 m³

não

Efluente
industrial

-

56387,37 m³

não

Esgoto

-

32466,51

não

Efluente
industrial

-

61666,6

não

Destinação

Será reutilizada
por outra
organização

Obs. 1: Período considerado inclui os meses de abril a dezembro de 2014, na Fábrica de Resende. Fonte de dados
utilizadas consiste no faturamento da empresa terceirizada.
Obs. 2: Não há metas definidas para esse indicador.

A partir de 2015, foi iniciada a troca das
lâmpadas fluorescentes da fábrica
de Resende (RJ) por modelos de LED,
que consomem menos energia e têm
maior durabilidade. A mudança está
em curso e leva em consideração o
padrão de luminescência necessário
para as atividades em cada posto de
trabalho. Em julho de 2016 foi realizada
a migração do contrato de energia de
mercado cativo para o mercado livre,
com 100% da energia fornecida para
a planta de Resende proveniente de
hidroelétricas.
A Engenharia realiza estudos para
utilização de fontes alternativas de
energia, como a energia solar. Para
estruturar sua viabilidade financeira, a
iniciativa deverá contar com parcerias
com outras empresas ou entidades.

Para movimentação interna de peças
para abastecimento da linha, todas as
empilhadeiras e rebocadores utilizados são elétricos (80% de todos os
equipamentos utilizados) e somente
os equipamentos de transferência
entre prédios que utilizam GLP, o que
contribui com menores índices de
emissões de gases de efeito estufa da
fábrica. Também é utilizada uma empilhadeira híbrida com capacidade de
4,5 toneladas e movida a GLP, que usa
o princípio de recuperação de energia
combinada a uma transmissão elétrica. Para oferecer uma tração potente,
mas econômica em termos de consumo, a empilhadeira combina dois sistemas para armazenar a energia. Esse
sistema de recuperação de energia,
combinado à maneira mais eficiente
de usar o motor de combustão interna, contribui para a potencial econo-

mia de energia e permite economizar
até 15% do combustível.
Esta tecnologia é o conceito mais
novo empregado em empilhadeiras
movidas a combustão. São poucas
empilhadeiras com esta tecnologia no
Brasil, e a Nissan largou na frente com
este novo conceito. Graças ao seu baixo consumo de combustível, as emissões de CO2 são reduzidas em 60%
(em comparação a outros modelos).

100

%

dos equipamentos que abastecem a linha de montagem são
movidos a energia elétrica

INTENSIDADE ENERGÉTICA G5-EN5

100

%

da energia usada na fábrica
de Resende provém de fontes
renováveis (hidroelétricas)

Taxa de intensidade
de consumo de energia

2015

2016

Energia elétrica

554,43 kWh/
veículo

576,96 kWh/
veículo

Gás natural

39,3 m³/veículo

43,12 m³/veículo

Obs.: Taxa é calculada de acordo com o número de veículos montados no ano, incluindo os
que ainda irão passar pelos testes de qualidade.
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CONSUMO DE ENERGIA DENTRO
DA ORGANIZAÇÃO G4-EN11, EN12, G4-DMA ENERGIA
A companhia ainda não atingiu sua
capacidade plena de produção e
segue em expansão. Em abril de 2014,
iniciou a fabricação na planta Nissan
e em 2015, houve aumento na cadência e volume de produção, aumentando o consumo de energia elétrica
e gás natural. Neste biênio também
ocorreram mudanças em processos
e foram instalados novos equipamentos para início da fabricação de novos
modelos como o Versa (em 2015) e
Kicks (em 2016, com produção iniciando-se em 2017).
Outros impactos referentes à oscilação
da produção estão relacionados ao desempenho do setor automotivo (queda
de vendas nacionais) e a retomada da
produção ocorreu em meados de 2016
com o início das exportações.

A NBA mantém programa de Energy Saving para melhoria contínua do processo
produtivo. Exemplos são as lâmpadas
LED instaladas no escritório administrativo; ajuste de start-up dos equipamentos
de processo; entre outros.
O ano de 2017 será desafiador, pois
está previsto o início do segundo turno para a fabricação do Nissan Kicks
nacional (com uma ampla gama de
versões disponíveis ao consumidor) e
a expansão do projeto de exportação
de veículos para a América Latina.
Ainda assim, a meta de redução do
consumo de energia elétrica e gás
natural é de 1,5% referente ao aumento de volume de produção.
* A Nissan trabalha com ano fiscal que
contempla o período de 1º de abril a 31
de março.

2015 (GJ)

2016 (GJ

Gás Natural

61131,79 GJ

67206,05 GJ

Energia Elétrica (concessionária Ampla)

20637,19 GJ

10341,41 GJ

1104,76 GJ

1814,7 GJ

570,44 GJ

558,12 GJ

13720,83 GJ

12.961,06 GJ

GLP - utilizado nas empilhadeiras
Diesel - utilizado em geradores/veículos internos
Gasolina - frota

Total de energia - combustíveis G4-EN3
Consumo total de combustíveis não
renováveis
Consumo total de combustíveis renováveis

Consumo total de energia dentro da organização G4-EN3
Consumo total de combustíveis
Consumo total de energia dentro
da organização

Consumo total de energia elétrica
comprada G4-EN3
Energia elétrica - Mwh

Fontes renováveis G4-EN3
Energia elétrica

2015 (GJ)

2016 (GJ

63596,23 GJ

96261,96 GJ

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

O programa Energy Saving
atua na melhoria contínua
da eficiência energética dos
processos produtivos da Nissan.

Consumo total de combustíveis

CONSUMO DE ENERGIA, POR TIPO DE FONTE
Fontes não-renováveis G4-EN3
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2015 (GJ)

2016 (GJ

97165,01 GJ

92881,33 GJ

63596,23 GJ

96261,96 GJ

160.761,24 GJ

189.143,3 GJ

2015

2016

160.761,24

189.143,30

160.761,24

189.143,30

2015

2016

23.398,17

24.415,80

Obs. 1: os períodos cobertos referem-se de abril a dezembro de 2014; janeiro a dezembro
de 2015 e 2016 - Fábrica Resende.
Obs. 2: As informações de energia e gás natural foram utilizados com base nas contas de
faturamentos.
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REDUÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA G4-DMA ENERGIA
O time de Reduction Cell (Célula de
Redução), da área de Utilidades, responsável pelas ações com foco direto
na redução de custos e de emissões
de CO2 na planta de Resende (RJ) –
equipe que atua em parceria com
os setores diretamente ligados ao
consumo de energia, gás e água –,
passou a ser o CAEN (Comitê de Animação de Energias), em 2016.
O CAEN passou a atuar com mais
foco no processo produtivo, obser-

vando a performance direta de equipamentos e aplicação de boas práticas do grupo Nissan Energy Saving
Collaboration (NESCO).
Os desafios futuros compreendem
ampliar o engajamento da liderança e aumentar a conscientização de
funcionários, principalmente com os
novos funcionários que farão parte
do quadro da companhia para atender o segundo turno, intensificar a
atuação do grupo CAEN e aplicar as
boas práticas e estudos de energias
alternativas como a solar.
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Total de investimento
e gastos em proteção
ambiental, por tipo G4-EN31

2015 (GJ)

2016 (GJ

6956,33 GJ

9343,33 GJ

Obs. 1: As energias contempladas no total de reduções informados acima são: consumo
de energia elétrica e gás natural na fábrica de Resende (RJ).
Obs. 2: O período coberto compreende os meses de janeiro a dezembro de 2015 e 2016,
nas operações da Fábrica Resende. As informações de redução foram obtidas através dos
registros de kaizen realizados pelas áreas.

SUMÁRIO GRI
EXPEDIENTE

2015

2016

Gerenciamento de Resíduos

R$ 2.689.726,31

R$ 2.054.143,44

Tratamento de Efluentes

R$ 5.062.776,68

R$ 5.673.379,47

Monitoramento Ambiental

R$ 61.116,87

R$ 138.256,87

Prevenção Ambiental

R$ 4.264,17

R$ 12.708,61

Consultoria Ambiental

R$ 20.507,14

R$ 106.502,69

Redução com energia
e eficiência energética

R$ 78.000,00

R$ 50.005,77

R$ 9.000,00

R$ 28.983,65

Reflorestamento

R$ 48.856,63

R$ 210.872,04

Treinamento em segurança
e meio ambiente

R$

-

R$

-

Certificações externas
de sistemas de gestão

R$

-

R$

-

Taxas Ambientais
Total de reduções de consumo de
energia obtidas diretamente em
decorrência de melhorias na
conservação e eficiência (GJ) G4-EN6

PÚBLICOS
EXTERNOS
MEIO AMBIENTE

TOTAL

R$ 7.974.247,80

R$ 8.274.852,54

BIODIVERSIDADE
Ao levar para Resende (RJ) sua primeira planta 100% brasileira, a Nissan
buscou retribuir à comunidade pelo
seu envolvimento com a empresa.
Antes mesmo de sua instalação, a
companhia se comprometeu com o
órgão ambiental a implantar o cinturão verde de 12 hectares que cerca a
área do Complexo Industrial. O projeto inclui o plantio de 4 mil mudas
na região e teve início em 2014, com
previsão de finalização em 2017. Após
esse período, a Nissan será responsável por sua manutenção.
Nos próximos anos será realizado o
reflorestamento do canal de drenagem da Lagoa com espécies nativas,

iniciando-se o plantio em 2017 e conclusão prevista para 2021.
A Nissan também atua na preservação da fauna e da flora da Lagoa da
Turfeira e seu entorno, cuja Unidade
de Conservação Ambiental foi criada
através de Decreto do Governo do
Estado do Rio de Janeiro em fevereiro
de 2016, denominado Refúgio de Vida
Silvestre da Lagoa da Turfeira com
área total de 269 hectares.
A empresa ainda desenvolve outros
estudos ambientais como subsídio
à Unidade de Conservação, conforme compromissos assumidos junto
ao órgão ambiental e poder público,

além de prestar auxílio e apoio na
proteção e preservação da biodiversidade da mesma.
Outras ações ambientais são realizadas
pelo Instituto Nissan, que trabalha junto
às comunidades de áreas próximas
às unidades da companhia, com foco
na troca de experiências e no apoio a
iniciativas públicas de educação ambiental. Em Resende, são promovidas
atividades de reciclagem, energia limpa
e mutirões de limpeza, para reforçar a
importância da preservação do meio
ambiente. Entre as ações de voluntariado dos funcionários da empresa, se
destacam iniciativas voltadas à preservação e conscientização ambiental.

Toda essa experiência em sustentabilidade foi aplicada na criação do
Centro Municipal de Educação Infantil Parque das Águas, uma parceria
público-privada com os governos municipal de Resende e estadual do Rio
de Janeiro, com acompanhamento do
Instituto Nissan. Em funcionamento
desde março de 2015, a creche-escola
foi criada a partir dos critérios de
sustentabilidade, com amplas janelas
que permitem o aproveitamento da
luz natural e a captação da energia
solar por meio de placas fotovoltaicas
– de energia solar – instaladas sobre o
teto da instituição.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
SOBRE O RELATÓRIO
O Relatório de Sustentabilidade
2015/2016 da Nissan do Brasil apresenta as principais informações
relativas aos resultados financeiros e
econômicos, de gestão e governança
corporativa e de desempenho socioambiental da companhia. Publicado
bianualmente, agrupa em uma única
publicação aspectos financeiros e
não financeiros, além de dados sobre
a gestão de sustentabilidade. G4-30

Este relatório foi elaborado de acordo
com as diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), referência internacional para a divulgação de informações
sobre a forma de gestão das organizações, seu desempenho ambiental,
social e econômico e seus impactos.
Foram aplicadas as diretrizes G4 da
GRI, em nível Essencial, sem GRI Check
ou verificação externa de indicadores.
GRI G4-32

Para a construção desta edição,
foram consideradas informações do
período compreendido entre 1º de
janeiro de 2015 e 31 de dezembro de
2016. O relato é apresentado em versões impressa e digital (formato PDF),
com distribuição dirigida aos principais stakeholders – clientes, funcionários, fornecedores, concessionárias,
governos, associações da indústria,
parceiros de negócios, comunidades
locais, organizações não governamentais da sociedade civil e a mídia.
A definição do conteúdo levou em
conta os temas materiais da Nissan
do Brasil. Não houve alterações de escopo em relação a edições anteriores.
GRI G4-22, G4-23, G4-28, G4-33

Foram incluídos dados sobre estratégias, iniciativas, produtos, serviços,
projetos, operações e negócios de
todas as unidades de negócios da
Nissan do Brasil. Informações e limitações relativas a indicadores GRI específicos estão apontadas no sumário
de conteúdo GRI (nas páginas seguintes) ou ao longo do conteúdo apresentado. Dúvidas, críticas e sugestões
sobre o conteúdo apresentado podem ser encaminhadas ao e-mail
ana.andrade@nissan.com.br.
GRI G4-31
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Página resposta

Conteúdos padrões gerais

Página resposta

G4-1 Declaração do decisor mais graduado da organização (p. ex.: seu diretor-presidente, presidente do conselho
de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância
da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de
sustentabilidade

8

G4-17 Lista de todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes
da organização

Como empresa de capital fechado,
a Nissan do Brasil não divulga seu
balanço publicamente

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades: enfocar os principais impactos da organização sobre a
sustentabilidade e seus efeitos para stakeholders

G4-18 Explicação do processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos Aspectos

26, 27

11-19, 28, 36, 38-50, 52-69, 70-93

G4-19 Lista de todos os Aspectos materiais identificados no
processo de definição do conteúdo do relatório

29

G4-3 Nome da organização

11

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços

18-19

G4-20 Para cada Aspecto material, relate o Limite do Aspecto
dentro da organização

29

G4-5 Localização da sede da organização

Rio de Janeiro (RJ)

G4-21 Para cada Aspecto material, relate seu limite fora da
organização

29

G4-6 Número de países nos quais a organização opera e
nome dos países nos quais a suas principais operações estão localizadas ou que são especificamente relevantes para
os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório

11

G4-22 Efeito de quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas
reformulações

95

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da
organização

Empresa de capital fechado, subsidiária da Nissan Motor Company

G4-23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limites de Aspecto

95

G4-8 Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de clientes e
beneficiários)

11, 12

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela
organização

28

G4-9 Porte da organização

11-13, 30-35, 38-39

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de
stakeholders para engajamento

26, 27

G4-10 Número total de empregados UNGC

39

G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva UNGC

100% dos empregados próprios

G4-26 Abordagem adotada pela organização para envolver
os stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento
discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que
algum engajamento foi especificamente promovido como
parte do processo de preparação do relatório

28

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização

57-59

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante
o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela
organização para abordar esses tópicos e preocupações,
inclusive no processo de relatá-las.

29

G4-28 Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil)
para as informações apresentadas

95

G4-29 Data do relatório anterior mais recente (se houver)

1º de julho de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.)

95

G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou
seu conteúdo

95

G4-32 Opção “de acordo” escolhida pela organização

95

G4-13 Mudanças significativas ocorridas no decorrer do
período coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da
organização

Não houve

G4-14 Se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução

A Nissan do Brasil não adota o
princípio da precaução

G4-15 Lista das cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e
social que a organização subscreve ou endossa

A Nissan do Brasil é signatária do
Pacto Empresarial pela Integridade
e Contra a Corrupção e do projeto
Empresa Limpa

G4-16 Lista da participação em associações (p. ex.: associações
setoriais) e organizações nacionais ou internacionais de defesa

A Nissan do Brasil é membro da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea)
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Página resposta

Aspecto

Descrição

Página/resposta

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

95

Emissões

G4-DMA Forma de
gestão

73-81

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

75, 76

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

75, 76

G4-EN17 Outras
emissões indiretas de
gases de efeito estufa
(GEE) (Escopo 3)

78

G4-EN18 Intensidade
de emissões de gases
de efeito estufa (GEE)

80

G4-EN19 Redução de
emissões de gases de
efeito estufa (GEE)

81

G4-DMA Forma de
gestão

82, 83

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

83

G4-DMA Forma de
gestão

70-93

G4-EN31 Total de investimentos e gastos
com proteção ambiental, discriminado
por tipo

93

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

20

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

14, 15

CATEGORIA ECONÔMICA
Aspectos materiais

DMAs e indicadores

Página/resposta

Desempenho
econômico UNGC

G4-DMA Forma de
gestão

31, 34-35

Impactos econômicos
indiretos

G4-DMA Forma de
gestão

16, 62

G4-EC8 Impactos
econômicos indiretos
significativos, inclusive a
extensão dos impactos

16, 42, 46, 66

Aspecto

Descrição

Página/resposta

Energia

G4-DMA Forma de
gestão

90, 92

G4-EN3 Consumo de
energia dentro da organização

90, 91

G4-EN5 Intensidade
energética

76, 89

G4-EN6 Redução do
consumo de energia

Omissão

Efluentes e resíduos

92

Omissão

Geral

Omissão
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Emprego

G4-DMA Forma de
gestão

40-47

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

Treinamento
e educação

49

G4-LA2 Benefícios
concedidos a empregados de tempo
integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou
em regime de meio
período, discriminados
por unidades operacionais importantes da
organização

41

G4-DMA Forma de
gestão

46-47

G4-LA10 Programas
de gestão de competências e aprendizagem contínua que
contribuem para a
continuidade da empregabilidade dos empregados em período
de preparação para a
aposentadoria

48

G4-LA11 Percentual de
empregados que recebem regularmente
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero
e categoria funcional

40

Omissão
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Aspecto

Descrição
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Comunidades locais
UNGC

G4-DMA Forma de
gestão

62-69

Geral

G4-SO1 Percentual
de operações com
programas implementados de engajamento
da comunidade local,
avaliação de impactos
e desenvolvimento local

64

Rotulagem de
produtos e serviços

G4-DMA Forma de
gestão

53-56

G4-PR5 Resultados de
pesquisas de satisfação do cliente

56

Omissão
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