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Apresentação
É com grande orgulho que a Nissan do Brasil Automóveis
(NBA) apresenta seu primeiro Relatório de Sustentabilidade,
relativo ao ano de 2014, que representa um marco para a
empresa rumo a uma governança mais transparente. G4-28
Neste exercício, tivemos importantes conquistas: a inauguração
da primeira fábrica 100% da marca no País e do Centro de
Armazenamento e Distribuição de Peças, além do lançamento
do modelo New March, montado na nova unidade. A própria
decisão de produzir um relato seguindo o padrão da Global Report Initiative (GRI), de acordo com a opção G4 abrangente, é
um avanço do período, uma demonstração do compromisso da
companhia com o desenvolvimento sustentável. G4-32
Baseado no Princípio da Materialidade e associado ao Pacto
Global das Nações Unidas (ONU), o relatório funciona como
uma importante ferramenta de gestão, traçando um panorama das ações da Nissan para dar acesso aos brasileiros a
produtos e serviços inovadores, com tecnologia de ponta e
alto padrão de qualidade japonês, contribuindo ao mesmo
tempo para a geração de emprego e renda no Brasil. O Selo
de Materialidade GRI consagra a iniciativa.
No presente relatório, que passa a ser publicado de dois
em dois anos, diferentes públicos poderão saber mais também sobre o aperfeiçoamento constante de processos e a
redução contínua do consumo de recursos realizados pela
empresa, esforços nos quais a equipe NBA está completamente engajada. G4-30
A publicação traz ainda mais informações sobre os projetos sociais e ambientais promovidos pelo Instituto Nissan
do Brasil, líder do processo de produção deste documento.
Aproveite essa oportunidade de conhecer melhor a empresa.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

Vice-Presidente de Operações Industriais da
Nissan do Brasil, Atsuhiko Hayakawa, e o
Diretor de Overseas Program, Takeshi Inoue,
participando da Semana da Cidadania Azul
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Carta do CEO da Nissan Motor Co.

A

Nissan tem mais de 80 anos de existência e está presente em mais de 160
países, temos uma história rica e uma presença sólida em todo o mundo.
Nossa empresa é baseada por pilares como inovação, motivação, melhoria e
aprendizado constante, mas também, e isso é um de nossos grandes diferenciais,
pela diversidade e respeito ao próximo e ao meio ambiente. Como qualquer cidadão
neste planeta, não estaremos aqui no futuro se não cuidarmos de nossa casa e de
todos que “habitam” nela.
Provamos concretamente em nossas ações que é possível uma grande empresa
multinacional e multicultural ter um desenvolvimento sustentável, e para isso somos
guiados pela visão global “Enriquecer a Vida das Pessoas”. Acreditamos que a vida
do planeta está nas mãos de todos e buscamos diariamente desenvolver nossas
atividades de maneiras mais sustentáveis e também dar condições de outras pessoas
o fazerem, contribuindo com soluções sociais e ambientais para as regiões onde
estamos presentes. Na Nissan, nós chamamos essa abordagem de responsabilidade
social de “Cidadania Azul” (“Blue Citizenship”). 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, além de todas as ações realizadas, precisamos
ter uma relação de transparência com os nossos parceiros, como funcionários,
clientes, fornecedores e a comunidade em geral. Assim, é muito importante a
realização pela Nissan do Brasil deste Relatório de Sustentabilidade, que demonstra
nossa busca constante pela manutenção de um diálogo aberto com a sociedade
para que, juntos, possamos construir um mundo melhor.

Carlos Ghosn
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Mensagem do Presidente da NBA

A

sustentabilidade faz parte da estratégia, operação e cultura da Nissan em todo o mundo e
entendemos ser natural que a nossa consolidação no Brasil nos permita atuar localmente com mais
vigor neste pilar tão importante para nossa empresa e
também para toda a sociedade. Por isso, a publicação
deste primeiro Relatório de Sustentabilidade da Nissan
do Brasil é um marco que mostra o que já fizemos, mas,
principalmente, reforça o nosso compromisso de que
queremos e vamos fazer muito mais.
Acreditamos que a vida do planeta está nas mãos de
todos, sendo assim, buscamos desenvolver nossas atividades de maneiras mais sustentáveis e também dar
condições de outras pessoas o fazerem. Criamos em
2013 o Instituto Nissan exatamente para apoiar nossas atividades com foco em educação, mobilidade
sustentável e diversidade, assim como reafirmar nosso
compromisso com a preservação do meio ambiente.
Os resultados das ações deste jovem instituto, que
não são poucas, integram o conteúdo deste relatório,
juntamente com os relatos de atividades que envolvem
todas as áreas da Nissan do Brasil.
Temos o claro objetivo de crescer no País como empresa, mas vamos evoluir com consciência e respeito.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

Por trás dos significativos investimentos que fazemos
no Brasil estão muito mais do que geração de empregos e divisas. Diariamente, buscamos difundir conceitos de respeito ao meio ambiente e ao próximo para
nossos funcionários, parceiros e clientes. É nosso dever e compromisso para ajudar a construir um futuro
mais digno, rico em oportunidades e saudável para todos nós e nossos descendentes. Boa leitura! G4-1

François Dossa

“

Acreditamos que a vida do planeta
está nas mãos de todos, sendo assim,
buscamos desenvolver nossas atividades
de maneiras mais sustentáveis

”
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Materialidade e conteúdo
Visando acompanhar o desempenho sustentável da empresa de uma forma abrangente, promovendo ao mesmo
tempo o engajamento com públicos internos e externos
em torno de assuntos primordiais, a Nissan do Brasil optou por realizar seu primeiro relatório de sustentabilidade
de acordo com o Princípio de Materialidade. G4-18

G4-33

Para a realização das consultas e o levantamento das
informações relatadas, a Diretoria de Assuntos Governamentais e Sustentabilidade identificou as áreas-chave da empresa e os públicos representativos. Participaram do processo clientes, fornecedores, associados,
além de especialistas do setor automotivo e em defesa
do consumidor. No processo de produção do conteúdo, foram analisados ainda documentos internos da
empresa e estudos setoriais nacionais e internacionais.

Diálogo com
a sociedade
Estímulo à segurança
no trânsito
STAKEHOLDERS EXTERNOS

Para construir sua Matriz de Materialidade, a empresa enviou um questionário online para mais de dois mil
stakeholders e realizou 16 entrevistas aprofundadas,
com oito gestores da empresa e oito representantes
do público externo. Os resultados destas consultas foram alinhados com as estratégias da Nissan Motor Co.

Redução do impacto ambiental
na fabricação e uso dos veículos

Redução dos custos de produção
e dos preços dos veículos

Estímulo à acessibilidade
e à mobilidade urbana
Apoio às comunidades
próximas à operação
Combate à
corrupção

Aumento da segurança dos
veículos e na produção deles
Engajamento com os fornecedores
em relação a boas práticas
Aumento da presença
no mercado brasileiro
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CATEGORIAS

Econômica
Ambiental
Social

G4-24; G4-25; G4-26

Confira no gráfico ao lado os temas que foram considerados os de maior impacto para a sustentabilidade
da empresa. Na próxima página, a abrangência destes
itens está detalhada em uma tabela. G4-2; G4-27

Geração de emprego
e renda no Brasil

STAKEHOLDERS INTERNOS
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ABRANGÊNCIA DOS TEMAS MATERIAIS G4-19; G4-20 e G4-21
Temas Materiais

Extensão dos impactos*
(dentro do negócio)

Extensão dos impactos*
(na cadeia de valor)

Aspectos GRI
relacionados

Capítulos
relacionados

Aumento da presença da empresa
no mercado brasileiro

Todos os funcionários e alta gestão

Clientes e fornecedores

Desempenho econômico

Os Produtos

Geração de emprego
e renda no Brasil

Todos os funcionários e alta gestão

Todos os fornecedores e
comunidades locais

Desempenho econômico

Os Públicos
(Funcionários)

Redução dos custos de produção e
dos preços dos veículos

Todas as áreas da empresa

Todos os fornecedores,
governos e clientes

Desempenho econômico,
Energia, Emissões, Resíduos

Os Produtos

Redução do impacto ambiental na
fabricação e uso dos veículos

Todos os funcionários e alta gestão

Clientes, fornecedores e
comunidades locais

Energia, Emissões,
Resíduos

Os Produtos
O Meio Ambiente

Aumento da segurança dos
veículos e na produção deles

Todos os funcionários e alta gestão

Clientes, fornecedores e
comunidades locais

Responsabilidade
pelo Produto

Os Públicos
Os Produtos

Engajamento com os fornecedores
em relação a boas práticas

Área de Compras e todas as
solicitantes de serviços, caso a caso

Todos os fornecedores da empresa,
empresas do setor e governos
estaduais e municipais

Impactos ambientais dos
fornecedores. Estímulo ao
desenvolvimento local

Os Públicos (Funcionários)
Os Produtos

Apoio às comunidades próximas
à operação

Instituto Nissan/
Programa de Voluntariado

Comunidades do entorno da sede, do
complexo industrial e outras unidades

Governança, Sociedade

A Responsabilidade Social

Diálogo com a sociedade

Instituto Nissan/ funcionários

Associações de Moradores, sindicatos,
ONGs, governos e entidades do setor

Governança, Sociedade

A Governança e
Os Produtos

Combate à corrupção

Todos os funcionários e alta gestão

Governos e fornecedores

Governança, Sociedade

A Governança

Estímulo à acessibilidade
e à mobilidade urbana

Todos os funcionários e alta gestão

ONGs, governos e
entidades do setor

Transportes, Sociedade

O Relato e
A Responsabilidade Social

Estímulo à segurança no trânsito

Instituto Nissan

Clientes, governos e comunidades

Transportes

A Responsabilidade Social

* A extensão dos impactos indica os principais locais e públicos, dentro e fora de nossas operações diretas, para os quais os temas materiais são mais relevantes.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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MAPA DA SUSTENTABILIDADE NBA 2014

11.000

R$ 2,6 bi

mudas começaram a ser
plantadas para formar um
cinturão verde em volta da fábrica

investidos no complexo industrial
em Resende inaugurado em abril

700.000 m

2

de área na Lagoa da Turfeira e entorno
monitorados

196

espécies de animais
identificados em
estudos na região

60.775
veículos novos da marca foram
vendidos no período

10

18%
82%

mulheres

homens
PERFIL DOS
EMPREGADOS

8.373

160

carros, é a capacidade de produção
da nova planta

é o índice de satisfação do
cliente Nissan no pós-venda

concessionárias
da marca em
todos os estados

3.400
voluntários, funcionários
e familiares mobilizados
em ações sociais

75 ton.

CO2

economizados pelos
táxis elétricos LEAF

fornecedores cadastrados

200.000

82%

Mais de

1.800

17.000

pessoas beneficiadas pelos projetos
sociais apoiados pelo Instituto

empregos diretos gerados
em 6 unidades da empresa

14%
de economia de
energia na fábrica

A EMPRESA
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Nissan Way no Brasil
“A força vem de dentro.” Este é o lema global que a Nissan
trouxe para o Brasil. Está destacado nos cinco valores e cinco ações que resumem o Nissan Way: ser multifuncional,
multicultural, eterno aprendiz, apaixonado pelo que faz, sempre frugal e competitivo, buscando os melhores resultados
usando o mínimo de recursos. G4-56
A missão da Nissan do Brasil é fornecer produtos automotivos únicos e inovadores, que agreguem valor para todos os
stakeholders, em aliança com a Renault. Está pautada em valores que orientam e motivam os funcionários e parceiros a realizarem ações que garantam um crescimento sustentável. G4-2
A empresa quer ser a fabricante mais brasileira das japonesas. Seu objetivo é entregar, com inovação e atrevimento,
produtos e serviços para enriquecer a vida das pessoas, aumentando sua mobilidade e gerando oportunidades de integração regional e desenvolvimento do País.
A Nissan do Brasil é uma empresa de capital fechado, que
atua no País desde 2000, como subsidiária da Nissan Motor
Co. G4-3; G4-7

Força da marca no mundo
A Nissan Motor Co. foi fundada no Japão em 1933 e conta atualmente com 160 mil colaboradores, 45 fábricas e
está presente em 160 países. Com sede em Yokohama, é
a segunda maior fabricante automotiva japonesa e vendeu
5.318.000 veículos no mundo inteiro em 2014, de três marcas: Nissan, Infiniti e Datsun. O grupo é pioneiro no conceito de mobilidade com zero emissão com o Nissan LEAF,
primeiro carro 100% elétrico produzido em escala, e a van
e-NV200. G4-6; G4-8; G4-9
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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O Jeito Nissan de Ser
O foco é o cliente, a força que
nos guia é a criação de valor e a
medida do sucesso é o lucro.

Valores
1. Multifuncional, multicultural
Mostrar empatia por diferentes visões; estar aberto à
diversidade.
2. Transparente
Ser claro e sincero, sem omitir e ocultar ações.
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?

Aliança Renault-Nissan
A Aliança Renault-Nissan construiu um modelo único de negócio desde 1999, que também é
reproduzido no Brasil, gerando valor significativo
para as duas empresas. Desde 2002, os funcionários da Renault e da Nissan trabalham como
parceiros na fábrica da primeira, em São José
dos Pinhais, no Paraná.
Com uma atitude de mútuo respeito e orgulho das
suas respectivas companhias, implementam sinergias que significam economia para as duas empresas, ao mesmo tempo em que as marcas e identidades corporativas de cada uma são mantidas.
Esta aliança é a primeira parceria industrial e comercial envolvendo uma empresa francesa e outra
japonesa e vem resultando em cinco anos consecutivos de recorde de vendas de novos veículos
no mundo. Em 2014, foram comercializadas no
total 8.470.610 unidades das duas marcas.

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?
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VISÃO CORPORATIVA
NISSAN: ENRIQUECER A VIDA DAS PESSOAS

A Nissan entende que a sustentabilidade é um desafio
de muitas faces e por isso propõe múltiplas respostas
a ele, ancoradas na Blue Citizenship - Cidadania Azul,
chancela que compila as oito estratégias definidas pela
companhia para se tornar cada vez mais sustentável.
Sua visão é enriquecer a vida das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável por meio de
suas atividades. É uma visão de longo prazo, consciente de que as relações sociais e o estilo de vida impactam diretamente na realidade das futuras gerações.
Por essa razão, nas ações sociais, a companhia prioriza
a educação, pois acredita que somente por meio dela
é possível contribuir para o real desenvolvimento da
sociedade. Um novo modelo de educação, com diferentes oportunidades, pode delinear um futuro melhor
para os jovens e, consequentemente, para o Brasil.

Nas ações sociais, a empresa
prioriza a educação, pois acredita
que somente através dela é possível
contribuir para um futuro melhor
14
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FILANTROPIA

CADEIA DE
FORNECEDORES

CONTRIBUIÇÃO
ECONÔMICA
EMPREGADOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento de uma sociedade sustentável

ÍNDICE GRI
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Acelerando a atuação no País
Em resposta ao crescimento do mercado brasileiro,
que é atualmente o quarto maior do mundo em vendas de veículos novos, a Nissan do Brasil renovou o
seu compromisso com o desenvolvimento nacional em
2014 ao inaugurar seu complexo industrial no País,
com investimentos da ordem de R$ 2,6 bilhões.

do também as outras quatro unidades de negócio
da empresa. O governo estadual calcula que foram gerados ainda 2 mil empregos indiretos, com a
atração de fornecedores para a região e o impulso
do setor de serviços, para atender os novos moradores. G4-9; G4-13

No período, entrou em funcionamento a primeira fábrica brasileira 100% da marca e seu Centro de Armazenamento e Distribuição de Peças, ambos no município de Resende, na região Sul-Fluminense do Rio de
Janeiro. A empresa também lançou o primeiro modelo
montado nesta planta, o New March.

A escolha de Resende considerou a localização
estratégica da cidade, visto a vocação logística da
região para a distribuição de produtos e oferta de
serviços para todo o Brasil.

Esses investimentos contribuíram para a NBA gerar
cerca de 1.800 empregos diretos no País, consideran-

A Nissan
chega ao
mercado
brasileiro

A Nissan do Brasil inicia
sua produção na fábrica
da Renault em São José
dos Pinhais (PR), onde
também mantém o setor
de engenharia e a central
de atendimento ao cliente

2000

2002

Ao todo, a empresa fechou o ano com mais de 160
concessionárias presentes em todos os estados do
território nacional, três delas inauguradas no período.
No Rio de Janeiro, a empresa tem 11 revendas. G4-8

A empresa lança seu
plano estratégico de
expansão, anunciando a
construção da 1a fábrica
100% Nissan no País

2011

A sede é transferida
para o Rio de Janeiro
O Instituto Nissan
do Brasil é criado
O Centro de Treinamento
de Concessionários é
inaugurado em Jundiaí
(SP) para capacitar
mecânicos, vendedores
e gestores

A fábrica verde e o Centro de
Armazenamento e Distribuição
de Peças são inaugurados
em Resende. O New March
montado na unidade é lançado

O Novo Versa
montado na fábrica em
Resende é lançado

2015

5 mil carros Nissan
serão mobilizados
para atender os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos

2016

2014

2013

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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Novo complexo industrial em Resende
A fábrica da Nissan do Brasil em Resende, inaugurada
em abril de 2014, ocupa 220 mil m2 e foi projetada
para ser uma das mais sustentáveis da marca em todo
o mundo, sob os indicadores do Nissan Green Program (NGP), que é o programa global da Companhia
com foco na preservação do meio ambiente e na mitigação de impactos.

A unidade adota o conceito “verde”, contando com
uma linha de montagem moderna e instalações adaptadas para o uso responsável de recursos naturais
como água e energia elétrica. A arquitetura também foi
projetada para o aproveitamento máximo de luz e de
ventilação naturais, o que reduz o consumo de energia
em toda a unidade.

No mesmo ano, a NBA também inaugurou o Centro de
Armazenamento e Distribuição de Peças, no Pólo Industrial de Resende, próximo à fábrica, com capacidade para estocar mais de 680 mil peças. Esta unidade
recebeu o investimento total de R$ 70 milhões, gerando 82 empregos diretos e colaborando para o desenvolvimento econômico da região.
Sua área total é de 16.400 m²,
o equivalente a quatro campos
oficiais de futebol, e pode ser
expandida para até 35.000 m².
G4-2

A unidade é fruto de uma parceria da Nissan com a FM Logistic. Além das peças produzidas
no Brasil, a empresa importa e
armazena peças do México, Estados Unidos, Japão, Tailândia e
Europa. Assim como a primeira
fábrica no País, a unidade possui
localização estratégica, garantindo que os clientes recebam as
peças necessárias no prazo estipulado. Isso demonstra respeito
e compromisso com os clientes,
concessionárias e futuros consumidores, promovendo a confiança de todos.
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Fonte de desenvolvimento econômico
A contribuição econômica da Nissan do Brasil para o
Rio de Janeiro, a região Sul-Fluminense e a cidade de
Resende vem sendo muito importante desde a transferência da sede para o estado e a inauguração da fábrica.
G4-5

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 bem mais concentrada nas atividades da fabricante de caminhões MAN. G4-EC8
A empresa também assumiu papel de liderança no
“cluster” automotivo da região, que tem o segundo
maior polo do setor no País. O grupo, formado por PSA
Peugeot Citroën (Porto Real), MAN (Resende), Hyundai (Itatiaia) e Land Rover (Itatiaia), além de diversos
fabricantes de autopeças, discute temas comuns às
empresas, como necessidades de infraestrutura, reivindicações e investimentos feitos junto aos governos
estadual e municipal. G4-16
Reafirmando a confiança na região Sul-Fluminense, a
empresa inaugurou em 2014 a primeira concessionária Nissan no município de Resende, a Oca Veículos.
É a segunda revenda da marca na região - a primeira fica em Volta Redonda. A Oca conta com 1.200
m² de área construída, sendo 212 m² de showroom e
tem uma estrutura completa para comercializar todos
os modelos zero-quilômetro que a Nissan oferece no
País, além de peças, acessórios e veículos seminovos.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

Centro de Armazenamento e Distribuição de Peças em Resende fortalece a estratégia de atrair fornecedores para a região
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Certificações e Prêmios
A satisfação plena de nossos clientes e parceiros
é meta constante dentro da companhia. Há 14 anos
no Brasil, a Nissan tem trabalhado para desenvolver a
confiança de seus stakeholders, sempre pautada na
ética, transparência, qualidade e segurança.
O reconhecimento deste trabalho é o rol de certificados e premiações que obteve em 2014. Em menos de
um ano de operação, a fábrica de Resende conquistou as três principais certificações relacionadas ao seu
negócio: Qualidade, Segurança e Meio Ambiente (ISO
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001). Cinco prêmios
foram concedidos por formadores de opinião, pela
grande imprensa e por entidades respeitadas pelo setor automotivo.
A Nissan do Brasil foi finalista em três categorias do
AutoData, prêmio de maior prestígio do setor automotivo brasileiro. A empresa, o seu presidente, François
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Dossa, e o modelo New March foram escolhidos finalistas por jornalistas e leitores da publicação como Fabricante, Personalidade e Carro do Ano, respectivamente.
O novo Nissan Sentra, por sua vez, foi eleito pela Revista Quatro Rodas como a melhor compra de 2014,
segundo avaliação dos clientes.
A ação de marketing desenvolvida em parceria com
a agência Marketdata para divulgar o mesmo veículo
também foi premiada na categoria Vendas B2C com o
troféu de prata na 20a edição do Prêmio da Associação
Brasileira de Empresas de Marketing Digital (Abemd).
Além disso, a Associação Brasileira de Telesserviços
(ABT) concedeu o Prêmio Latam, que envolve outras
entidades do setor na América Latina, ao Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC) da Nissan do Brasil,
pelo case “Nissan/Tivit – cuidando bem dos nossos
sonhos de consumo”.

A fábrica conseguiu três importantes
certificações em menos de ano
A empresa também conquistou o prêmio “Proteção
Brasil de Saúde e Segurança do Trabalho”, organizado
pela revista Proteção. A fábrica da Nissan do Brasil foi
reconhecida como o melhor case nacional e da região
Sudeste com o projeto “Nova Fábrica da Nissan: com
Orgulho Cidadã Brasileira”.
Tudo isso só foi possível graças à dedicação das
equipes, demonstrando o compromisso da empresa
na oferta de produtos com alto nível de excelência e
padrão Nissan ao mercado brasileiro.
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Patrocínios
A Nissan do Brasil é patrocinadora oficial dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 e dos Jogos Paralímpicos Rio
2016. A parceria contempla o fornecimento de cerca
de cinco mil veículos para atender às necessidades dos
eventos e do Time Brasil. A empresa também patrocina o Revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica.
Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento
de esportistas brasileiros, a Nissan criou um progra-

ma de mentoria chamado “Time Nissan”, que apoia 29
atletas e paratletas. Mentores do grupo Hortência Marcari, maior ídolo do basquetebol feminino brasileiro, e
Clodoaldo Silva, um dos maiores nadadores paralímpicos de todos os tempos, lideram esse trabalho.
A empresa decidiu apostar também no patrocínio do
tradicional Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro para demostrar a sua vontade

de fazer, cada vez mais, uma imersão na cultura e nas
paixões dos brasileiros. A Nissan apoiou a preparação
do desfile da escola no Rio de Janeiro em 2014. A escolha foi motivada pelo enredo “Sustentabilidade e Preservação Ambiental”, que tratou de temas diretamente
relacionados ao negócio. A cultura de investimento contínuo em tecnologias limpas posiciona a Nissan como
a pioneira na produção e venda em série de veículos
100% elétricos, com zero emissão de poluentes.
Nestes dois anos de parceria entre Salgueiro e Nissan,
além de dois vice-campeonatos conquistados pela escola carioca, foi feito um documentário sobre a relação
entre concepção (designer automotivo x carnavalesco)
e produção de carros alegóricos no Barracão da Escola e de carros na fábrica da Nissan, em Resende.
A parceria também rendeu a homenagem da Nissan ao
Salgueiro por meio de desenhos de uma versão carnavalesca do carro-conceito Nissan Kicks Concept,
apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo em 2014. O contrato com a escola de
samba foi renovado para o desfile de 2015.

Susana Schnarndorf e Hortência Marcari, paratleta e mentora
do Time Nissan

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

A empresa tem uma parceria com a escola de samba Salgueiro
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL

17 mil
pessoas beneficiadas

Cerca de

R$ 1 milhão

investidos em projetos sociais

3.400

participantes mobilizados,
entre funcionários e
familiares
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Instituto Nissan
Planejado para promover a inclusão social, o Instituto
Nissan do Brasil é uma organização sem fins lucrativos
e representa o primeiro projeto do gênero dentro da matriz global. Criado em 2013, já beneficiou 17 mil pessoas
com a realização de 35 ações e projetos e tem como
missão valorizar e transformar vidas humanas por meio da
educação, capacitação profissional, saúde e assistência
social, além de promover o voluntariado na companhia.
Diversos projetos sociais são apoiados, como também
ações de educação em três eixos: Mobilidade, Diversidade e Meio Ambiente. Eles são viabilizados por meio de
parcerias com organizações não-governamentais e com
o time de voluntariado interno. Sua principal premissa é o
engajamento em prol de atividades voltadas ao desenvolvimento de comunidades locais, o que reforça os aspectos de direitos e deveres do cidadão.
A Nissan, quando investe nas comunidades do entorno
onde atua, também agrega um valor imaterial à empresa,
pois é percebida como um agente que contribui para a
melhoria de qualidade de vida e como instituição que se
importa com as pessoas. Uma empresa que quer crescer
precisa tornar esses laços mais fortes.

Valorização e transformação de
vidas por meio da educação.

Cidadania Corporativa
A cultura da cidadania corporativa é disseminada na
Nissan através do conceito global “Cidadania Azul”
(Blue Citizenship). O conceito é um convite para que
os funcionários adotem atitudes responsáveis por um
mundo melhor, sendo promovido anualmente na Semana da Cidadania Azul em todas as unidades da NBA.
22

Funcionários conscientes se tornam pessoas mais aptas a contribuir com ideias, a serem mais participativos,
a trabalharem em grupo com a sensibilidade de ouvir
o outro para entender o que é melhor a ser feito. Uma
cultura de responsabilidade social em uma empresa se
fortalece através dos vínculos entre as pessoas.

O Instituto Nissan faz parte de uma nova consciência
corporativa que tem como grande desafio o crescimento econômico vinculado à redução do impacto
ambiental e à qualidade dos serviços e produtos assim
como dos relacionamentos.
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Órgãos de Administração
do Instituto Nissan
Carlos Ghosn

CONSULTIVO
EXECUTIVA

CONSELHO
FISCAL

DIRETORIA

CONSELHO

Presidente de Honra

François Dossa

Presidente do Conselho

Márcia Ribeiro

Ronaldo Znidarsis

Vice-Presidente do Conselho

Roderlei Correa

Presidente Executiva

Vice-Presidente Executivo

Yuri Rodrigues

Adriana Berkenbrock

Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

Conselheira Fiscal

Leonardo Paiva
Conselheiro

Flavia Samel

Marcos Grosso

Weber Soares

Wesley Custódio

Diretora Executiva

Conselheiro Fiscal

Diretor Financeiro

Thiago Lopes
Tesoureiro

Rafael Barbosa
1º Secretário

Mila Poli

2ª Secretária

Conselheiro Fiscal

23

SUMÁRIO

O RELATO

A EMPRESA

A RESPONSABILIDADE SOCIAL

A GOVERNANÇA

OS PÚBLICOS

OS PRODUTOS

O MEIO AMBIENTE

ÍNDICE GRI

Voluntários de valor
O Instituto Nissan acredita que é parte de um ecossistema de relações onde atua como facilitador e disseminador de boas práticas sociais envolvendo seus
stakeholders. Para isso, desenvolveu o projeto ‘Voluntários de Valor’, que envolve todo o corpo funcional da
NBA e ainda inclui terceiros e famílias.
Como resultado deste trabalho, a companhia já identificou alguns impactos junto ao seus públicos interno
e externo.
• Impactos internos: alinhamento com o “Jeito Nissan de Ser”(Nissan Way), aumento da produtividade e
eficiência, retenção de funcionários, satisfação e orgulho do local de trabalho e bem-estar.
• Impactos na sociedade: transformação de vidas,
acesso a mais conteúdos culturais, educativos e informativos, maior perspectiva profissional e
melhoria no rendimento escolar.

AÇÕES 2014
Eixos de Atuação
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Pessoas Envolvidas

Projetos apoiados

10.956

Mobilidade segura

546

Diversidade

495

Meio ambiente

446

Comunidade

2.201

Voluntários

3.400

Total

16.949

O envolvimento dos funcionários é fundamental para que haja um diferencial nas
ações sociais desenvolvidas pelo Instituto
Nissan. Os voluntários trazem uma bagagem de vida e experiências que contribuem para o desenvolvimento da comunidade local, atuando diretamente com as
pessoas beneficiadas. Esta mobilização
promove um ambiente onde os funcionários se sentem engajados e fortalece a
capacidade de fazer diferença na vida das
pessoas e no mundo.
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Escola Verde em Resende
Como parte do investimento na adoção de boas práticas que protejam
o meio ambiente e priorizem a educação, especialmente nas comunidades em que atua, a Nissan do Brasil construiu o Centro Municipal
de Educação Infantil Parque das Águas, em uma parceria público-privada com os governos municipal de Resende e estadual do Rio de
Janeiro, e o acompanhamento do Instituto Nissan.
O projeto da creche-escola, que funciona no Parque das Águas de
Resende desde março de 2015, foi criado baseado nos critérios de
sustentabilidade. G4-SO1
O objetivo da iniciativa é atender os filhos de moradores da região,
através da oferta de atividades pedagógicas e educativas, em um espaço de 2 mil m² de área útil. A capacidade de atendimento do centro
é de até 194 crianças, entre 3 meses e 5 anos e 11 meses.

Diferenciais
• Painéis solares: geração de energia renovável através de painéis
fotovoltaicos. Não utiliza nenhum combustível para produzir energia e
não emite gases poluentes;
• Aproveitamento da luz solar: uso de paredes de vidro em todas as
salas, refeitórios e áreas comuns abertas;
• Ventilação natural: a área de circulação é aberta e o refeitório possui sistema de brise, garantindo privacidade, proteção contra o sol e
ventilação adequada;
• Respeito ao meio ambiente: obra executada com desvio de muros
para preservação das principais árvores do espaço;
• Redução de emissões: adoção do gás R410 dos aparelhos de
ar-condicionado, respeitando as leis ambientais.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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Projetos sociais apoiados
Casa do Zezinho

A Nissan contribui
para o bem-estar da
comunidade por meio
da manutenção do
Centro de Saúde
“Se Cuida, Zezinho”
Fundada em 1994, a Casa do Zezinho, localizada na
região do Capão Redondo (SP), é mundialmente conhecida por sua própria metodologia educacional: a
pedagogia do Arco Íris, que busca desenvolver a identidade, os talentos e as potencialidades, a autoestima,
a autonomia do pensamento e a reflexão crítica em
crianças e jovens que frequentam a instituição, carinhosamente chamados de “Zezinhos”.
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Para este universo tão rico, o Instituto Nissan, como
parceiro da ONG, contribui para a qualidade de vida e
bem-estar da comunidade por meio da manutenção do
Centro de Saúde “Se Cuida, Zezinho!” e da conscientização dos pequenos sobre os cuidados com a saúde.
O projeto oferece medicina preventiva e integrativa a
jovens, seus familiares e outros agentes sociais, funcionando como atendimento médico e odontológico
complementar ao que é oferecido na rede pública.

Desta forma, a comunidade tem acesso a atendimento
nas seguintes áreas: naturologia, acupuntura, fitoterapia, iridologia (identificação de doenças e dificuldades
pelo exame da íris), auriculoterapia, meditação, terapia
curaprânica e oftalmologia. O centro oferece ainda aulas de ioga, promove ações focando a prevenção ao
uso de drogas e álcool, prevenção ao câncer de mama
e nutrição saudável.
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Associação Miratus de Badminton
Alinhado aos valores de fomentar o desenvolvimento de pessoas através da educação e do esporte, o Instituto Nissan
apoia o trabalho da Associação Miratus de Badminton. Foram criados espaços de reflexão que ajudam jovens atletas
a construirem um projeto de vida, buscando aprimorar sua
formação profissional e inserção no mercado de trabalho.
A associação foi criada em 1998 para promover, por meio
da prática esportiva, a inclusão social de jovens de baixa
renda da comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá (RJ).
Com o desenvolvimento de um método próprio para treinar
os seus atletas, o Bamon, o projeto vem mudando a história
de muitos jovens, que conquistam medalhas de ouro não só
em campeonatos internacionais de Badminton, como também em superação.
O apoio do Instituto tem sido na implantação e monitoramento de um projeto pedagógico chamado “Projeto de Futuro”. Desenvolvido em parceria com o Centro de Criação
de Imagem Popular (Cecip), o programa oferece atividades
complementares nas áreas de artes, tecnologia, comunicação e educação, estimulando novas formas de convivência
participativa na comunidade e, consequentemente, transformando a vida destas crianças e jovens.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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Parceria social com a Renault no Paraná
Karin van der Broocke/Fotos Públicas (16/10/2014)

Vila Olímpica do Salgueiro

A GOVERNANÇA

Em 2014, o Instituto promoveu cursos regulares de inglês em parceria com o Centro Britânico para jovens das
comunidades do entorno (Salgueiro, Andaraí, Macacos,
Turano, Caçapava, Borel e Casa Branca).
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Em contrapartida ao acordo com o Governo Estadual do Paraná e em parceria com a Renault,
com quem a empresa opera a fábrica em São José dos Pinhais (PR), o Instituto Nissan investiu na
restauração do Centro Cultural Teatro Guaíra e em um projeto da Secretaria de Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos.
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Prevenção e segurança no trânsito
A empresa compreende que promover a educação no
trânsito também faz parte de seu escopo de responsabilidade social. Por essa razão, em 2014, o Instituto
Nissan doou dois veículos Livina, que foram adaptados para portadores de necessidades especiais para o
Programa “Cidadania sobre Rodas” e investiu em projetos que mobilizaram cerca de 600 pessoas, como o
“Parada pela Vida” e o “Maio Amarelo”.

Ainda como parte das ações de prevenção e segurança no trânsito, a Nissan também patrocinou a produção
de materiais da Semana Nacional do Trânsito, em Resende, e do “Dia Mundial sem Carro”. A ação beneficiou 646 alunos de quatro escolas da rede municipal e
de duas escolas particulares.

A diretora de Assuntos Governamentais
e Sustentabilidade da Nissan entrega
o carro adaptado para portadores
de necessidades especiais para o
representante do governo estadual.

O Programa “Cidadania sobre Rodas”, do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ),
oferece gratuitamente aulas práticas de direção em
primeira habilitação para portadores de necessidades
especiais na Escola Pública de Trânsito da cidade do
Rio de Janeiro. Com a chegada dos carros, o programa
passou a contar com uma frota de nove veículos.
A campanha educativa “Maio Amarelo” foi dirigida ao
público interno e externo. Os funcionários do Rio de
Janeiro e de Resende tiveram a experiência de dirigir
um simulador, no qual passaram por diversas situações
adversas para estimular a direção segura.
Os moradores de Resende (RJ) também puderam experimentar o simulador a partir de uma ação no centro
da cidade. Na época, a empresa distribuiu o Código
de Trânsito Brasileiro nas unidades da Nissan do Brasil e na cidade de Resende. A campanha foi realizada
em parceria com a Prefeitura de Resende, Denatran e
Ministério das Cidades em prol da redução do número
de acidentes nas estradas e da violência no trânsito.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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Educação ambiental
Em consonância com os debates globais sobre
mobilidade urbana, redução de gases poluentes e
mudanças climáticas, a Nissan do Brasil tem disseminado uma cultura de boas práticas por meio
de atividades de reciclagem, energia limpa e consciência ambiental.
Em 2014, a empresa participou ativamente da Semana Nacional do Meio Ambiente, em Resende,
sendo o principal patrocinador e parceiro no mutirão de limpeza das margens do Rio Paraíba do Sul
na região Sul-Fluminense.
O Instituto Nissan promove regularmente um plantio simbólico de mudas na área da fábrica com
funcionários, visando sensibilizá-los para a preservação do meio ambiente. É também uma iniciativa
para engajamento ao projeto da implantação de
um cinturão verde no local.

A diversidade é um valor e um dos pilares de sustentabilidade para a Nissan do Brasil. Por isso, investir em
ações que possibilitem a reflexão coletiva para uma
convivência inclusiva é um dos propósitos da empresa.
Nesse sentido, a Nissan oferece um ambiente favorável
para que pessoas de diversas culturas, etnias, idades
e gêneros possam conviver em harmonia e motiva os
seus funcionários a terem essa experiência.
Dentro de um cronograma de atividades realizadas em
2014, merecem destaque a Semana da Diversidade,
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Dia do Atleta Paralímpico, Semana da Consciência Negra e Semana da Cidadania Azul, que promoveram o
debate deste tema entre o público interno.
No Dia do Atleta Paralímpico, a Nissan realizou palestras para os funcionários do escritório do Rio de
Janeiro, com participação do paratleta de canoagem
Caio Ribeiro. Durante a Semana da Cidadania Azul,
o campeão paralímpico de natação, Clodoaldo Silva,
também falou para centenas de funcionários da fábrica
em Resende.

Outra iniciativa importante foi a apresentação da
tecnologia limpa do carro elétrico Nissan LEAF
para crianças e famílias da Miratus. Durante a
ação, um grupo de funcionários voluntários desenvolveu dinâmicas em oficinas de reciclagem para a
comunidade na região.
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Ética e transparência
A Nissan do Brasil adota a mesma estrutura e
modelo de gestão e governança da matriz, utilizando suas melhores práticas como referência.
Para garantir a disseminação do “Jeito Nissan
de Ser”, a companhia segue o Código de Conduta global, que descreve como os colaboradores devem agir e orienta-os sobre as normas de
comportamento aceitas, garantindo a ética nos
negócios. G4-56
Transparência nas relações com todos os seus
stakeholders também é um valor crucial para o
negócio. Por isso, a empresa preza pela tomada
de decisões responsável e transparente, a partir
do diálogo, atendendo às normas de conduta e
ética, à conformidade com a legislação e às regras de mercado.
Em caso de denúncias sobre violação do Código de Conduta, ou seja, de desvios de comportamento ético, é realizada uma avaliação e
investigação com o apoio dos departamentos
Jurídico, de Recursos Humanos e de Auditoria
Interna. Uma vez verificado o descumprimento
das regras, são aplicadas as medidas corretivas
adequadas, não importando o nível hierárquico
do envolvido. A punição pode chegar até ao desligamento de um funcionário.
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Presidente da Nissan Motor Co.
Chairman da Nissan para a América Latina

Presidente da Nissan do Brasil
Vice-presidente de Marketing e Vendas

Marketing e Vendas
Diretor de
Marketing
Diretor
de Vendas
Diretor de Suporte
Estratégico
Diretor de
Pós-Venda

Auditoria Interna

Vice-presidente de Operações Industriais

Administração e Finanças

Operações Industriais

Diretor de
Comunicação

Diretor
de Assuntos
Gov. e Sust.

Diretor de
Logística

Diretor de
Manufatura

Diretor
de Compras

Diretor
Jurídico

Diretor
Financeiro

Diretor de
Qualidade

Diretor
de Custos

Diretor de
Controle de
Produção

Diretor de TI

Diretor de RH

Diretor de
Entrega

Diretor de
Processos de
Engenharia

Diretor de
Produção
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Alta gestão também é avaliada
Um time altamente comprometido tem como inspiração
uma liderança ética, que se importa com as pessoas e
com a sustentabilidade do negócio. É o que acontece
na Nissan, onde a criação de políticas e comitês que
orientem a gestão tem o apoio do Conselho de Administração, o mais alto órgão de governança da empresa.
Este é composto pelos presidentes global da Nissan
Motor Co. e da Nissan do Brasil, além do Chairman
para a América Latina e do Vice-Presidente Regional
de Administração e Finanças para a América Latina.
Seus integrantes se reúnem duas vezes ao ano para
discutir assuntos estratégicos e decidir sobre investimentos, parcerias e gestão de pessoal. G4-34; G4-38;
G4-47

A tomada de decisão é capilarizada, mas todos os
comitês executivos devem seguir a Política de Governança da corporação. Para otimizar a discussão das
questões-chave, as informações relacionadas a elas
são divididas por meio de comitês e reuniões de gestão, que são realizadas entre a Nissan do Brasil e os
gestores da América Latina.
A companhia estimula a troca de conhecimento e compartilhamento de informações. Os diretores são orientados a registrar todas as reuniões e arquivá-las no portal interno da empresa, para acesso dos participantes e
da alta gestão, seguindo a Política de Confidencialidade. As reuniões são classificadas em operacionais e de
tomada de decisões. A agenda da empresa prevê, no
mínimo, 26 tipos delas, para tratar dos resultados da
empresa, questões operacionais, recursos humanos e
alinhamento de estratégias.
34

Relatórios sobre as questões mais importantes de cada
área são enviados todas as segundas-feiras por cada
diretor e consolidados para o encaminhamento aos presidentes da Nissan do Brasil e da América Latina. G4-49
Assim como acontece com o restante dos funcionários,
a alta gestão da Nissan do Brasil tem seu desempenho
avaliado pelo menos uma vez por ano, considerando as
metas estabelecidas para o período. Seus resultados
impactam no recebimento de bônus anual. G4-44

Gestores são orientados a registrar
reuniões no portal interno, de acordo
com a Política de Confidencialidade
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Sustentabilidade em destaque
Com o objetivo de reforçar o compromisso de suas
unidades com os assuntos relacionados aos pilares
do tripple botton line, a empresa criou em 2014 as
políticas Integrada e de Sustentabilidade, que passaram a orientar suas práticas sustentatáveis. Estes
documentos estão alinhados com os 10 princípios
do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual a Nissan Motor Co. é signatária
desde janeiro de 2004.
A Política Integrada de Segurança, Qualidade e Meio
Ambiente é focada na prevenção, no compromisso de
produzir veículos com qualidade que satisfaça e antecipe as expectativas e necessidades dos clientes,
prevenindo perigos e riscos a pessoas e instalações,
assim como a contaminação do meio ambiente.

As ações de responsabilidade social são lideradas
pelo CEO global (presidente de honra do Instituto
Nissan), pela presidência (que faz parte do Conselho
do Instituto) e pela diretora de Assuntos Governamentais e Sustentabilidade. São estes dois últimos
executivos que aprovam também o presente Relatório de Sustentabilidade, o primeiro desenvolvido
pela Nissan do Brasil. G4-35; G4-36; G4-43; G4-48
Os padrões e as diretrizes de Sustentabilidade da
NBA norteiam o constante desenvolvimento de processos que aperfeiçoem os padrões de produção e
ampliem o consumo sustentável de produtos e serviços, assim como estimulam a adoção e o aprimoramento de tecnologias para minimizar os impactos
de suas atividades.
Para garantir a implementação do conceito de cidadania corporativa, foi criado um Comitê de Sustentabilidade composto por representantes de diversos
departamentos. Em 2014, esse grupo de 15 funcionários reuniu-se com representantes do Instituto
Ethos na planta de Resende, durante a 1a oficina de
Indicadores Ethos - Programa Cidadania Azul.
Existe ainda um Comitê de Diversidade, para identificar e propor ações que contribuam para fortalecer este valor, supervisionando e criando programas
que gerem um ambiente favorável às diferenças e de
respeito ao próximo.
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Combate à corrupção
Com o intuito de continuar fortalecendo a governança, a
empresa criou também um Comitê de Compliance, que
se reúne uma vez a cada trimestre para discutir assuntos
relacionados à ética e integridade da sua atuação e faz
reportes para a presidência. G4-45
A Nissan do Brasil mantém seus contratos de trabalho em
conformidade com a legislação brasileira, respeitando os direitos de funcionários e terceiros. A empresa adota os princípios de Direitos Humanos como norteadores de toda a sua
força de trabalho na apresentação de queixas e denúncias,
assim como na oferta de soluções para essas demandas.
O canal de denúncia para registro de desvio de conduta
é o Canal Confidencial de Transparência, o qual pode ser
acessado pelos telefones 0800 890 0288 e 0800 888
8288 (na sequência disque 8008060940) ou pelo website www.tnwinc.com/nissan, que pode ser usado tanto pelo
público interno quanto pelos interlocutores externos e funciona 24h com atendimento em português. G4-57; G4-58
A meta para 2015 é ampliar a divulgação deste canal, assim como o Código de Conduta, para o público externo,
em especial fornecedores e concessionárias, através do
website da empresa.
A Nissan tem monitorado uma média de 30 reclamações
por ano. Nenhuma queixa foi considerada grave ou relacionada a desrespeito aos Direitos Humanos, Assédio Sexual
ou com desdobramentos de ações judiciais. G4-HR12
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Ethos, e integra o comitê Empresa Limpa. Este pacto conta atualmente com 260 empresas signatárias e
apresenta um conjunto de diretrizes e compromissos
a serem adotados. Seus princípios estão baseados
na Carta de Princípios de Responsabilidade Social,
na Convenção da ONU contra a Corrupção, no 10º
princípio do Pacto Global e nas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). G4-15
A empresa tem colhido os frutos deste esforço para
evitar conflitos e promover um ambiente ético. Em
2014, não houve nenhum registro de ações judiciais
movidas por concorrência desleal, práticas de truste
ou monopólio contra a empresa, nem pagamento de
multas ou sanções não monetárias por práticas que
não estavam em conformidade legal. G4-SO7; G4-SO8

Além de canais para denúncias, a Nissan desenvolveu
dois treinamentos online, que são atualizados anualmente, sobre práticas antissuborno e de controle de
exportação. Em 2014, o lançamento da campanha
“Ética e Transparência”, divulgada pela tevê corporativa e vídeos na intranet, estimulou a adesão de cerca de
70% dos funcionários aos treinamentos. G4-SO4
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A ação englobou ainda a presença de consultores da
Ernst & Young para ministrar um treinamento de quatro
horas para lideranças sobre ética, integridade e a Lei
Anticorrupção 12.846/2013.
A NBA é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, promovido pelo Instituto

No Brasil, a companhia avalia a eficácia dos mecanismos de controle interno e a gestão de riscos através do
uso de sistemas corporativos centralizados na matriz,
no Japão. Com a inauguração da fábrica e do Centro
de Armazenamento e Distribuição de Peças, e com a
previsão do crescimento da operação no País, processos e políticas específicos já começaram a ser desenvolvidos para o Brasil e devem ser implementados ao
longo dos próximos anos. G4-14
Entre as metas estabelecidas para 2015 está a realização de uma campanha interna sobre privacidade e
violação de dados, abrangendo a importância de proteger as informações da empresa, dos funcionários,
dos clientes e dos parceiros.
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Diálogo constante com os públicos de interesse
O processo de tomada de decisão da
Nissan do Brasil é orientado pelo retorno
do engajamento com os stakeholders. A
empresa ouve sempre as partes interessadas, de forma a estabelecer um diálogo
envolvendo a sociedade e os governos
locais. Os diretores de cada área incluem
em reportes semanais aos membros da alta
gestão os inputs relevantes do relacionamento com seus respectivos stakeholders.

ENGAJAMENTO COM OS STAKEHOLDERS G4-24; G4-37
Formas de interação

Clientes

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

Funcionários

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

Fornecedores e concessionárias

Contato direto, divulgação de boletins compartilhando valores e diretrizes corporativas, realização de
fóruns e convenções, reuniões de negócios e portal específico no website.

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.

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 momento de desastres.

Comunidades locais

Contato por meio de doações, atividades, parcerias, apoios, ações e projetos do Instituto Nissan.
Programa de visitas à fábrica em Resende. Patrocínios a eventos locais realizados. Apoio a
campanhas de conscientização de segurança no trânsito.

Gerações futuras

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

Mídia

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

G4-37; G4-45; G4-53

Consciente de seu papel no fomento do desenvolvimento territorial sustentável, a NBA
incentiva ao longo da sua cadeia de valor a
redução de riscos e a identificação de oportunidades de inovação e melhorias.
Um dos exemplos dessa participação ativa
é que a empresa integra vários comitês da
Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea) que discutem políticas sustentáveis e melhores práticas para o setor. G4-16
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A Nissan do Brasil aposta no
relacionamento com os públicos
que interagem com o seu negócio:
funcionários, fornecedores,
concessionários e clientes
Para a empresa, saber se comunicar de forma efetiva com
seus públicos estratégicos é a chave para o sucesso. Por isso,
a NBA aposta no fortalecimento das relações de confiança,
compromisso e engajamento de seus funcionários e de todas
as partes interessadas na cadeia produtiva do negócio.
O diálogo com os públicos de interesse está alinhado com
as estratégias para preservar o meio ambiente e integrar as
comunidades por meio de ações socialmente responsáveis.
A Nissan quer oferecer aos seus clientes uma experiência
única no Mundo Nissan, proporcionando uma oportunidade
de consumo de alta performance tecnológica, segura e sustentável, sob o alto padrão de qualidade japonês.
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Gente em primeiro lugar
A Nissan do Brasil atua como agente engajador e integrador de seus funcionários, estimulando suas habilidades e competências, promovendo a qualificação contínua deles e disseminando uma cultura de um modelo de
negócio sustentável. O “Nissan Way”, jeito Nissan de
ser, incentiva-os a atingirem metas, valoriza a meritocracia e premia o bom desempenho.
Ao final do ciclo de 2014, a Nissan do Brasil contava
com um corpo funcional de cerca de 1.800 funcionários diretos, todos cobertos por acordos de negociação
coletiva, distribuídos conforme tabela a seguir. G4-11

A Nissan atua como agente
engajador e integrador de
seus funcionários e promove
a qualificação contínua deles

Com o objetivo de buscar o aprimoramento contínuo
dos profissionais e contribuir para a excelência na gestão, a empresa oferece capacitação específica para
cada desafio assumido pelo funcionário. Para promover
esse trabalho, a empresa opera com a metodologia conhecida como Programa Arco-Íris, que gere os recursos
humanos internos por meio de uma série de processos,
táticas e práticas estrategicamente definidas.
Sob nove pilares, o programa permite um olhar amplo
sobre todas as etapas de relacionamento junto ao público interno. Inspirar, falar, ouvir, reconhecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e compartilhar são as
linhas de atuação desenvolvidas.

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO
G4-9; G4-10 E G4-EC6
Unidade

Sede da Nissan (RJ)
Fábrica de Resende (RJ)

Número de
Funcionários

206

Semi-direto
16%

SP
1%

1.296

Centro de Arm. e Distribuição de
Peças em Resende (RJ)

16

Escritório de São Paulo (SP)

30

Escritório de São José dos Pinhais (PR)

170

Centro de Treinamento de Jundiaí (SP)

3
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Localização

Tipos de Trabalho

Indireto
40%

Direto
44%

SJP
10%

RJ
12%

Resende
77%
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Treinamento para todos e qualificação de líderes
O desenvolvimento e a capacitação profissional têm
sido cada vez mais valorizados na empresa, que promove constantemente treinamentos, cursos, workshops e
parcerias com renomadas instituições de ensino para
elevar o nível de educação corporativa. Em 2014, a
empresa comemorou 71.072 horas totais de treinamentos oferecidos para a sua equipe, o que representa
uma média de 44 horas de treinamento por funcionário.
G4-LA9

A formação da liderança é um dos focos do trabalho
de Recursos Humanos. No exercício, mais de 30% dos
líderes da NBA foram treinados dentro dos parâmetros do Treinamento Vivencial da Liderança (TVL), cujo
objetivo é fazer esse público mais consciente de seu
papel, ou seja, torná-los multiplicadores de valores e
conteúdos junto às suas equipes.

Em 2014, a empresa
comemorou 71.072 horas
totais de treinamentos
oferecidos para a equipe
42

Uma das iniciativas em 2014 foi o desenvolvimento do
Programa Academia de Líderes, em Resende, dirigido
para desenvolver especialmente os gestores. O tema
definido para o 1º módulo do ano foi Comunicação e
Feedback. No total, 112 gestores foram capacitados
e a ideia é estender este treinamento para todos os
supervisores, coordenadores e gerentes de Resende.
Com o investimento em educação, a empresa pretende
atender às aspirações de carreira de seus funcionários
- preparando-os para ocupar novas posições - melhorar o diálogo entre líderes e equipe e fortalecer a
cultura e os princípios do “jeito Nissan de ser”.
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Prevenção de acidentes
Para assegurar um ambiente de trabalho com segurança e bem-estar, a Nissan do Brasil tem investido constantemente em campanhas de prevenção e conscientização sobre normas e procedimentos de segurança.
Por meio da campanha “Sou transparente, registro o
quase acidente”, técnicos operacionais foram estimulados a identificar os fatos que representam riscos
ocupacionais ou perigo para as pessoas ou patrimônio. A empresa faz o monitoramento destes
riscos através de uma ferramenta online.

namento estabelecido pela NR-05 e curso de Prevenção e Combate a Incêndio NR-23, ambos exigidos pelo
Ministério do Trabalho. A empresa coloca à disposição
canais de contato via rádio e linhas telefônicas para a
comunicação de possíveis incidentes e gerenciamento
de operações. G4-LA8

INDICADORES DE SEGURANÇA G4-LA6
Taxas de lesões

1,19

Total de dias perdidos

312

Total de óbitos do período

0

Dentro da filosofia de prevenção, a Nissan
atende ao uso obrigatório de equipamentos de
proteção individual (EPIs), o qual é fiscalizado
pelos supervisores da área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Em 2014, a empresa
realizou 19 treinamentos obrigatórios de segurança do trabalho, alcançando 45% de todo o
seu corpo funcional. G4-LA5
Para atuar na prevenção ou combate a incêndios, a companhia mantém outras práticas
como a preparação de um grupo de bombeiros
civis e técnicos de segurança, disponíveis 24h.
Este time especializado também atua na proteção da fauna que se aproxima do complexo
industrial em Resende (RJ).
Vinte e oito guardiões das boas práticas de segurança são eleitos anualmente e integrados à
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA). Todos os representantes recebem trei-
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O uso obrigatório de
EPIs é fiscalizado
pelos supervisores da
área de Segurança
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Políticas de remuneração e performance
As políticas de remuneração e performance da NBA
estão alinhadas aos objetivos e estratégias da empresa
e são norteadas pelas melhores práticas e tendências
de mercado. Além do salário, os funcionários recebem
o pacote de benefícios obrigatórios pela legislação trabalhista e contam com planos de saúde e odontológico
e previdência privada. G4-53
Na fábrica de Resende, há um amplo refeitório interno
com capacidade para atender 480 pessoas, abastecido com cardápios funcionais elaborados por nutricionistas. Nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e São
José dos Pinhais, os funcionários recebem tíquete-refeição. G4-LA2
As equipes Nissan têm oportunidade de ter acesso aos
carros da marca Nissan com condições especiais de
pagamento. No Natal de 2014, houve ainda uma ação
com preços promocionais, com descontos e um bônus
extra de Natal, que chegaram a somar abatimento de
até 32% para alguns modelos.
Em 2015, a empresa deu início ao programa de incentivo Camisa 100. Por ele, cada funcionário horista
conta com a possibilidade de concorrer a um veículo
New March a cada seis meses, além de poder receber
bônus em dinheiro, de acordo com regras pré-estabelecidas pela companhia.
A satisfação do corpo funcional em relação às políticas
de remuneração e benefícios é uma preocupação da
NBA, que realiza uma pesquisa anual focada no tema.
Todos têm perspectivas de desenvolvimento de carreira.
Avaliações de desempenho são realizadas anualmente
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a fim de informar o funcionário sobre a sua performance
através do Programa de Avaliação e Meritocracia. Uma
das ferramentas utilizadas pela companhia é o PMD
(Performance Management and Development), que
ajuda na definição de objetivos, discussão de carreira
entre gestor e funcionário e mensuração de resultados.
O sistema de avaliação da performance individual é
dividido em etapas onde são definidas as metas a serem atingidas e os objetivos globais desdobrados para
a Nissan do Brasil em objetivos individuais. Faz parte
deste processo o diálogo entre gestor e funcionário.
Durante esta fase, que tem início em setembro, a Diretoria em conjunto com sua liderança calibra os poten-

ciais do seu departamento por meio da ferramenta 9
Block. O sistema de avaliação dá suporte à liderança
para identificar oportunidades de desenvolvimento de
suas equipes e planejar a sucessão. Assim, é possível identificar os maiores talentos e os funcionários de
baixa performance. Para o último caso, aplica-se a ferramenta para recuperação, o PIP (Performance Improvement Plan).
Fechando o ano fiscal, é feita a avaliação de performance com 100% dos funcionários da Nissan do Brasil, exceto horistas diretos e semi-diretos que participam de um processo específico. G4-LA11
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Diversidade
A empresa acredita que o melhor ambiente de trabalho é aquele em que todos os empregados têm oportunidades iguais de crescimento, independentemente
do gênero, raça e idade. Para reforçar esse lema, foi
criado o programa Mulheres em Foco, cujo objetivo é
estimular o crescimento da participação feminina em
toda a companhia. Em 2014, o percentual de mulheres
estava em 18%, sendo muitas delas em posição de liderança e produção. A meta é chegar à marca de 25%.
Há uma ampla diversidade etária entre os funcionários,
o que permite a intensa troca de experiências. O quadro funcional é representado por 22% de jovens nascidos na década de 1990, 47% nos anos 1980, 24%
nos anos 1970, 6% da década de 1960 e 1% dos
funcionários vem da década de 1950.
Ainda sobre as ações acerca da igualdade e inclusão
social, a empresa conta com o Programa Incluir para
orientar o recrutamento de pessoas com deficiência
(PcDs). A meta para 2015 é incorporar mais 63 PcDs,
que se juntarão aos 22 já contratados.
Para acolher esse grupo de pessoas com deficiência, a
Nissan promoveu um treinamento em libras (linguagem
brasileira de sinais) para 19 funcionários entre gestores de produção e profissionais da área de suporte na
planta de Resende.
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Recrutamento e Seleção
Funcionários
por gênero
Feminino
18%

Masculino
82%

A cada ano, acontece o processo de
discussão de carreira entre funcionários.
Neste período, a Diretoria, em conjunto
com a liderança, calibra potenciais da área

Valorizar os talentos da casa é um dos pilares para se
manter a inovação, o clima organizacional e a motivação das equipes. Para isso, a Nissan desenvolveu o
Programa de Recrutamento Interno. Em 2014, a empresa comemorou a marca de 66% de aproveitamento
dos candidatos, ampliando seu quadro de pessoal de
forma igualitária e transparente. Além disso, os parentes de funcionários têm prioridade nas contratações.
A companhia possui ainda um programa de inclusão
de jovens, o qual considera mais um investimento na
diversidade. No exercício em questão, alcançou a meta
de 5% das vagas destinadas aos Jovens Aprendizes,
de acordo com a Lei 7.853/89, decreto 3.298/99 e
incorporou mais de 30 deles no complexo industrial de
Resende e no escritório do Rio de Janeiro.
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Perfil dos Funcionários
G4-10; G4-LA12

Idade
50,5%

Total por
gênero

1365

Menor/
Jovem Aprendiz

37

Estagiário/
Trainee

34

25,0%
17,9%
6,6%

Operacional

718
Menos de 25

Administrativo

26-35

35-45

131

Tec/
Supervisão

Semi-direto/Direto

122

Chefia/ Coord

11%

89

Indireto

10%
23%

11%
Gerência

1%

61

Diretoria

15
0

200

400

600
Mulheres

800
Homens

1000

1200

1400

76%

68%
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Pós Graduação
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Engajamento do público interno
Investir na comunicação interna tem sido uma das principais estratégias da empresa para engajar os funcionários, promovendo uma cultura corporativa cidadã,
com estímulo às práticas de governança e à participação em ações sociais.
A NBA divulga regularmente informações importantes
sobre as suas políticas e práticas para o corpo funcional por meio de informativos, comunicados internos
e e-mails marketing, além de possuir uma tevê interna
e o jornal mural. A newsletter semanal Nissan News
dissemina o conceito e as boas práticas da responsabilidade social corporativa, como a preocupação com o
consumo consciente de recursos naturais.
Também são promovidas apresentações regulares da
alta gestão da Nissan do Brasil para os funcionários,
visando o compartilhamento de informações sobre a
empresa. Estas reuniões, chamadas de All Employee
Meeting, contam com a participação eventual de executivos globais e da América Latina e são realizadas
em todas as unidades do país. Ao final de cada encontro, é realizada uma pesquisa junto aos funcionários
para medir a satisfação e efetividade do evento.
A companhia procura estimular ainda os cuidados com
a saúde e a prática responsável de esportes como um
canal para o bem-estar. Em 2014, com o apoio do departamento de Recursos Humanos, funcionários da
fábrica formaram o Clube de Corrida, cujo objetivo é
incentivar os colegas a aproveitarem o tempo livre para
se exercitar. O grupo corre em volta da planta duas
vezes por semana.
Outros estímulos para a prática responsável de esRELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

portes vieram das palestras
motivacionais realizadas por
integrantes do Time Nissan
em 2014. Os funcionários tiveram a oportunidade de trocar experiências com membros deste grupo de atletas
e paratletas apoiados pela
empresa na busca por vagas
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, dos quais
a empresa é patrocinadora
oficial. Em outra ação de integração ligada à Rio 2016,
os mascotes do mega evento visitaram a fábrica, reforçando o clima de preparação para os primeiros Jogos
Olímpicos e Paralímpicos a
serem realizados no Brasil.
Com o mesmo foco, na saúde, bem-estar, comunidade e meio ambiente, a NBA promoveu a Semana da
Cidadania Azul, uma ampla ação de engajamento interno. Durante a mobilização, os funcionários de todas
as unidades da companhia receberam treinamentos e
participaram de atividades ligadas à saúde, à alimentação saudável, à tecnologia limpa, à qualidade de vida,
a terapias alternativas, ao comportamento seguro, à vacinação e à direção defensiva, além de participarem de
sessões de massagens e curso de primeiros socorros.
O estímulo ao orgulho de fazer parte da empresa é
reforçado também pelo programa de visitas à fábrica

Funcionários conversam
com a liderança no Salão
do Automóvel 2014

de Resende, “O Mundo Mágico Nissan”,
criado pela Diretoria de Comunicação Corporativa em
outubro de 2014 e apoiado por outras áreas corporativas. Os funcionários com absenteísmo zero podem
inscrever familiares e amigos para conhecer as instalações da planta. Os participantes são selecionados
mensalmente e as visitas são acompanhadas por um
orientador do programa.
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A NBA prioriza os fornecedores
locais, contribuindo para o
desenvolvimento econômico
da região em que opera e
reduzindo as emissões de
gases poluentes no transporte
Fornecedores
Desde a inauguração da fábrica em Resende (RJ),
a empresa reforçou seu compromisso em priorizar a
contratação de fornecedores locais, sempre que for
possível manter a conformidade com os padrões de
qualidade. A medida tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e demonstra a preocupação da
NBA com o desenvolvimento econômico e social das
regiões nas quais opera seus serviços. Isso também
torna possível reduzir as emissões de gases poluentes
no transporte de produtos e prestadores de serviços.
G4-EC6

A Nissan do Brasil terminou o ano de 2014 com 8.373
fornecedores, divididos nas categorias produtivas e
48

não produtivas. Uma das principais exigências da
Nissan para a contratação de empresas e terceirizados é relativa à conduta deles, que devem assinar um
termo de responsabilidade, onde se comprometem
a não participar de atividades que envolvam práticas
trabalhistas abusivas, como as análogas ao trabalho
escravo e/ou infantil. G4-12
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 se respeitam as normas e leis.
Entre outras diretrizes, a companhia valoriza a adoção
de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento

sustentável. G4-HR5; G4-HR6; G4-EN32; G4-HR11
O aperfeiçoamento dos processos e a melhoria contínua
da qualidade e performance na entrega dos produtos
também são compromissos da Nissan. Nesse sentido,
criou o THANKS (Trusty and Harmonious Nissan Kaizen
Activity with Suppliers) que garante a aplicação do método Kaizen, reduzindo perdas, identificando índices de
rejeições por defeitos e longo tempo de espera.
A empresa conta ainda com o Supplier Risk Management Team, o time de gerenciamento de riscos dos
fornecedores, responsável por gerir e acompanhar as
atividades dos fornecedores durante o desenvolvimento de novos produtos para a fábrica de Resende.
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Rede de concessionárias

7%
NORTE

15%
NORDESTE

Presente em todos os estados do País e no Distrito Federal, a rede de concessionárias Nissan
conta com mais de 160 pontos de vendas espalhados pelo Brasil e opera como prestadora credenciada em vendas e serviços.
Em 2014, a empresa inaugurou três novas concessionárias, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ),
Brasília (DF) e Jaboatão dos Guararapes (PE). O plano de expansão da empresa visa cobrir 81%
do território nacional até 2017, saltando do atual patamar de 62%. G4-13
O processo de credenciamento de novos concessionários é altamente rigoroso. Ele só é autorizado após treinamentos relativos à marca e ao processo de atendimento nas etapas de venda e pós-venda. No exercício de 2014, foram treinados cerca de 1.300 gerentes de vendas, pós-vendas,
vendedores e entregadores, com foco no Nissan New March. A companhia também desenvolveu
este treinamento na versão online.
O planejamento para abertura de concessionárias respeita as práticas de sustentabilidade da
Nissan Motor Co. Elas incluem o reaproveitamento de insumos e seu consumo consciente, além
do descarte adequado dos resíduos gerados pelos produtos.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

8%

CENTRO-OESTE

48%
SUDESTE

22%
SUL
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Treinamento constante
A Nissan acredita que investir constantemente em capacitação de toda a equipe, especialmente, da área de vendas e operacional,
assegura a excelência no atendimento e a
satisfação plena dos clientes. Com este objetivo, oferece treinamentos em três frentes
distintas: área comercial, serviços e técnicos
operacionais de oficina.
Além da ampla grade de cursos online, o
Centro de Treinamento de Jundiaí (SP) oferece periodicamente um conjunto de cursos
presenciais que possibilita a formação de
toda a rede de concessionários. O centro
oferece ainda capacitações técnicas de nível
avançado, em sua oficina totalmente equipada, com instrutores especializados.
A área de pós-venda também recebe grande
atenção da empresa: há treinamentos específicos para a excelência nos serviços de atendimento ao cliente. Além disso, capacitações
comerciais preparam a equipe de vendas
para fazer uma plena demonstração dos produtos, seguindo o passo a passo para uma
experiência de consumo envolvente.
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SOBRE AS CONCESSIONÁRIAS NISSAN
• Presença em todo o território nacional
• Mais de 160 unidades espalhadas pelas cinco regiões do País
• 63% das concessionárias estão no Sul e Sudeste
• 5 mil treinamentos realizados
• 90% de satisfação do cliente em vendas
• 80% de satisfação do cliente em pós-vendas
• 3 mil empregos gerados nas concessionárias
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Clientes
Para a Nissan do Brasil, o cliente é o seu
principal ativo. A empresa se empenha em
produzir veículos de alta qualidade tecnológica, com uma manutenção com preços
acessíveis. A companhia investe continuamente no relacionamento com seus clientes, desenvolvendo ações personalizadas
de acordo com o perfil do consumidor.
Exemplo disso é o Nissan Way Assistance.
Adicionalmente, o Top Box de Satisfação
do Cliente e o Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC) completam os esforços
da empresa nesta área.

Nissan 360
O atendimento customizado oferecido aos
clientes só é possível graças ao Nissan
360, um método de integração do banco
de dados digital. A principal vantagem está
no acesso de todo o histórico dos clientes,
desde a aquisição do veículo até o momento
pós-venda, disponível para os concessionários credenciados.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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De acordo com a filosofia da Nissan de manter os laços
de confiança em seus produtos, a empresa elaborou
meios próprios de monitorar a satisfação de seus consumidores. Por sinal, esta é uma métrica aferida mensalmente, o que gera um indicador que reflete os investimentos feitos em qualidade em um ciclo de 12 meses.

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, já 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.

ÍNDICE GRI

SAC Nissan
A NBA tem como objetivo reduzir sempre os conflitos
relacionados à manutenção, assistência técnica e atrasos na entrega. Para isso, determinou que, através de
um sistema automatizado, integrando empresa e concessionárias, o posicionamento ou a comunicação formal do status da demanda de cada cliente seja feito em
até 48h. A inauguração do Centro de Armazenamento
e Distribuição de Peças em 2014 foi um reforço essencial para o cumprimento desta meta.
Neste sentido, o SAC recebeu em média quatro mil
contatos mensais, 15% atendidos diretamente pela
Unidade de Resposta Audível - URA (informações sobre revisão e/ou telefone de concessionárias). Cada
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O MEIO AMBIENTE

O Centro de
Armazenamento e
Distribuição de Peças
de Resende reforça a
estratégia de rápido
atendimento às
demandas dos clientes

Top Box, SSI e CSI:
satisfação plena dos clientes

Divididos por áreas de Vendas e Pós-vendas, os índices
de satisfação do cliente operam com base no conceito
“Top 2 Box de Satisfação do Cliente Nissan”, com parâmetros altos, que focam nas notas 9 e 10. Em 2014,
o índice geral de satisfação do cliente alcançou os 90%
em vendas e 82% em pós-vendas. As metas para o próximo ciclo são de estar entre as três marcas de maior
satisfação do cliente no ranking nacional. G4-PR5

OS PRODUTOS

solicitação é registrada e acompanhada por esse departamento, até que o cliente seja contatado e declare
estar satisfeito com a solução encontrada.
Toda a equipe do Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) recebe treinamentos periódicos, com contato
direto com os carros, para conhecer detalhadamente
os produtos, as tecnologias e os processos de atendimento das concessionárias.
Os canais de atendimento são: contato telefônico
(0800 011 1090), website da Nissan do Brasil (www.
nissan.com.br), atendimento presencial (nas concessionárias), email sac@nissan.com.br, via carta e mídias
sociais (perfis da empresa no Facebook e no Twitter).

OS PRODUTOS
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5 mil
testes são feitos em
cada veículo antes
de sair da fábrica
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Orgulho da produção nacional
A estratégia de instalar sua fábrica em Resende (RJ) trouxe oportunidades de produzir os veículos Nissan em escala nacional com a redução dos custos, inclusive, sob a ótica do impacto ambiental. A boa
gestão dos processos faz com que a companhia apresente produtos
inovadores, de alta tecnologia e performance, com preços cada vez
mais competitivos, tanto para a compra quanto para a manutenção
dos veículos.
Em 2014, foram comercializados oito modelos de veículos novos da
Nissan no Brasil: o New March, o Versa, a picape Frontier, a família
Livina, o Sentra e o Altima. G4-4
O New March e o Novo Versa, distribuídos em todo o País, passaram
a ser totalmente montados na fábrica em Resende (RJ) entre 2014 e
início de 2015. A unidade brasileira iniciou suas operações em abril
de 2014, com a produção do New March. Onze meses depois, teve
início a fabricação do sedã Novo Versa.
Estes dois modelos foram projetados sobre a plataforma V, uma base
versátil, tornando a linha de montagem mais produtiva.
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New March

Novo Versa

Frontier

Primeiro modelo produzido pela Nissan em seu complexo industrial em
Resende, o New March traz tecnologias diferenciadas para o segmento,
como o Nissan Connect©, plataforma
mundial 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. Tudo
com o padrão de qualidade japonês.
O modelo está disponível em versões com motores 1.0 12V e 1.6 16V,
ambos etiquetados com a nota “A”
pelo Inmetro em relação à eficiência
de consumo.

Segundo modelo produzido pela Nissan
em seu complexo industrial de Resende já em 2015, 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 3 cilindros de 1,0 litro e o quatro cilindros de 1,6 litro, ambos com
sistema Flex Start de partida a frio e
com nota “A” no programa de etiquetagem do Inmetro. O Novo Versa foi
apresentado mundialmente em 2014
no Salão do Automóvel de Nova York e
é Top 1 em custo de manutenção com
“Compromisso Novo Versa” e excelente custo total de propriedade.

A picape forte de verdade exibe também muito conforto e tecnologia. A
Nissan Frontier conta, entre outros
equipamentos, com central multimídia
com DVD, Bluetooth® streaming e sistema de navegação integrados. A linha
possui versões equipadas com motor
2.5 16V turbodiesel de 163 ou 190 cavalos de potência, tração 4X2 ou 4X4
e transmissão manual de seis velocidades ou automática de cinco marchas.

ÍNDICE GRI
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Família Livina
(Livina, Grand
Livina e X-Gear)

Produto global da Nissan introduzido
no mercado em 2007, os modelos da
família Livina começaram a ser fabricados no Brasil em 2009, na planta
da Aliança Renault-Nissan, em São
José dos Pinhais (PR). Com um dos
maiores espaços internos da categoria, inclusive, do porta-malas, o veículo
oferece potência e desempenho com
consumo reduzido e tem forte vocação para ser um modelo familiar.
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Sentra

Altima

Feito do zero para essa sétima geração, o sedã médio é um sucesso de
vendas da marca no Brasil e no mundo. O Sentra, 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.

O sedã é o modelo mais vendido da
Nissan no mercado norte-americano.
A versão disponível no Brasil é equipada com o motor 2.5, de 182 cavalos –
propulsor. O veículo recebeu nota “A”
no programa de etiquetagem do Inmetro.Traz tecnologias de ponta da Nissan, como o Safety Shield, que reúne
equipamentos de segurança como
monitoramento de pontos cegos e de
mudança de faixa, detector de objetos
em movimento e câmera de ré.

O MEIO AMBIENTE

ÍNDICE GRI
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Meta de se tornar a mais brasileira das japonesas
Com a meta atrevida de se consolidar como a principal fabricante japonesa no País e alcançar 5% da fatia
do mercado automotivo brasileiro nos próximos anos,
a empresa tem planos sólidos de continuar crescendo no Brasil. Em 2014, vendeu 60.775 veículos novos,
contra 62.230 no ano anterior, uma ligeira queda diante do cenário econômico negativo da indústria. Entretanto, a participação de mercado da empresa cresceu
de 2% em dezembro de 2013 para 2,5% no último
mês de 2014. G4-9
De acordo com a Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave), o Brasil é o quarto maior mercado do mundo para carros. Atualmente,
conta com 20 fabricantes de veículos e sete de máquinas agrícolas, que dispõem de mais de 50 fábricas.
A despeito da crise econômica global, a Nissan Motor
Co. vendeu um recorde de 5.310.064 carros e caminhões em todo o mundo em 2014, uma alta de 4,1%
em relação a 2013. O grupo comercializou mais de 1
milhão de veículos em seus dois maiores mercados, os
Estados Unidos e a China.
A Aliança Renault-Nissan vendeu um recorde de
8.470.610 veículos em 2014, graças ao aumento das
vendas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. As
vendas aumentaram pelo quinto ano consecutivo, subindo 2,5% em comparação com o ano anterior. Juntas, Renault, Nissan e AVTOVAZ – a maior fabricante
da Rússia –, totalizam um a cada 10 carros vendidos
em todo o mundo.
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A Nissan do Brasil ampliou seu
market-share de 2% para 2,5%
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Pioneirismo no Programa Inovar-Auto
A Nissan foi a primeira fabricante habilitada pelo governo brasileiro a operar dentro do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto), criado em 2012.
O programa do Governo Federal tem como objetivo
apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a
segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência
energética e a qualidade dos veículos e das autopeças.
O Inovar-Auto prevê um crédito presumido de até 30
pontos percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as fabricantes e é válido de 2013
a 2017, segundo a Lei n° 12.715/2012.
Para ser habilitada, a NBA comprometeu-se com metas como investimento em pesquisas tecnológicas,
capacitação de fornecedores, produção de veículos
mais eficientes, participação no programa de etiquetagem do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro) e manutenção de um número
mínimo de processos de produção no País.
Desde 2012, a Nissan tem a sua habilitação para o Inovar-Auto renovada. Em 2014, recebeu nova aprovação
de seu projeto de produção local e ganhou cota para a
importação sem incidência do IPI majorado.
A partir de 2016, veículos que consumirem 15,46%
menos de combustível terão direito a abatimento de um
ponto percentual de IPI. Aqueles que reduzirem o consumo a partir de 18,84% terão direito a abatimento de
dois pontos percentuais de IPI.
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Menor consumo de combustível e emissões reduzidas
Para a Nissan, produzir veículos modernos, seguros e
com emissões reduzidas de gases poluentes é mais
que um desafio. Trata-se de uma realidade. Além de
apostar nos carros elétricos, com destaque para o
modelo LEAF, o mais vendido da categoria no mundo, a empresa desenvolve pesquisas globais para
produzir carros cada vez mais leves e, consequentemente, mais econômicos em gastos de combustíveis.
Em 2014, voluntariamente, a empresa submeteu cinco dos oito modelos de carros que comercializa no
Brasil aos testes do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em parceria
com a Petrobras, vinculado ao Governo Federal. Os
resultados completos estão disponíveis no site da
entidade: www.inmetro.gov.br. G4-PR3
Os carros foram testados em laboratórios por especialistas, que os categorizam em seis grupos, de A a
E - sendo A o mais eficiente e E o menos eficiente.
Os veículos com as melhores notas dentro da sua
categoria e/ou na comparação absoluta geral recebem o selo Conpet de Eficiência Energética e são
considerados os mais econômicos pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro.
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March 1.0

Em uma avaliação das 36 marcas e 599 modelos/
versões do setor automotivo brasileiro, 174 modelos receberam o selo Conpet em 2014. A Nissan
do Brasil submeteu 32 modelos/versões voluntariamente aos testes e 23 deles receberam o selo.
Todas as versões do March se saíram bem, assim
como aconteceu com o Versa e o Altima. Três versões do Sentra também conquistaram o selo. O
March 1.0 sem ar condicionado conseguiu qualificação máxima, AA, por fazer 8,9 km/l na cidade
e 10,4 km/l na estrada com etanol; 12,6 km/l e 15
km/l com gasolina. O Versa 1.6 fez 7,8 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol; 11,7 km/l
na cidade e 13,9 km/l na estrada com gasolina, obtendo qualificação AB.
De acordo com o Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos (Proconve), do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), o
Sentra, o Livina e o Altima apresentaram as menores emissões de dióxido de carbono de origem fóssil
não renovável e receberam a nota máxima de baixa
emissão de gases poluentes na classificação, três
estrelas. O March e o Versa ficaram com avaliação
intermediária, com duas estrelas.

teve qualificação

máxima AA por
fazer 8,9 km/l na cidade
e 10,4 km/l na estrada
com etanol
12,6 km/l e 15km/l

com gasolina

Versa 1.6
fez 7,8 km/l e 9,3 km/l

com etanol
11,7 km/l e 13,9 km/l

com gasolina
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Qualidade e segurança como obsessão
A busca permanente pelo máximo de excelência em
qualidade e segurança de seus produtos, guiada pelos
altos padrões japoneses, faz da Nissan uma marca respeitada em todo mundo. Essa confiança que o cliente
possui é resultado da garantia de que nenhum veículo
é comercializado sem antes passar por cinco mil testes
de controle de qualidade rigorosos. G4-PR1
Os mesmos princípios valem para o pós-venda, revisão,
assistência técnica e reposição de peças. Neste último
caso, é realizada uma inspeção minuciosa com três tipos de verificações de qualidade de todos os itens:
conferência, embalagem e expedição. Os processos
da Nissan obedecem a uma padronização mundial,
evitando que ocorram erros humanos em operações
manuais e falhas ergonômicas. Com a produção verticalizada, sem “pulmão” de estoque, todas as variáveis
são calculadas para que não ocorram paradas na linha
de produção em qualquer área da planta. Todos os funcionários são orientados com as seguintes premissas:

A empresa motiva os líderes a observarem as atividades rotineiras de cada função a fim de aprimorarem as
operações a cada dia, como um exercício constante de
melhoria dos processos para a qualidade e segurança,
com baixo custo e em curto espaço de tempo.
Todos são responsaveis pela verificação dos materiais
e equipamentos, com o enfoque próprio de cada atividade, auxiliados pelo time de gestão da qualidade.
A NBA conta com especialistas, treinados nos parâmetros de auditoria, que realizam o monitoramento de
processos mais relevantes dentro do ciclo interno da
produção conhecidos como os Check Man.
Após essa checagem, os produtos ainda passam por
seis estações de avaliação. São realizadas tanto verificações de aparência como funcionais, a exemplo do
teste de parametrização dos veículos e rodagem em
pista de obstáculos para 100% da produção.

NÃO

NÃO

DEFEITO

DEFEITO

PASSAR

GERAR

A auditoria de veículos é realizada de
forma amostral diariamente (S-AVES)
e os resultados apresentados para todos os envolvidos, inclusive a diretoria
da planta. Essa atividade é padronizada
mundialmente pela Nissan, com inspetores treinados no sistema e certificados no Japão.

Rápida resposta
O Quick Response for Quality Control (QRQC) é uma
metodologia da Nissan com excelentes resultados e
benchmarking para outras fabricantes e demais estações produtivas. Prevê a apresentação do defeito para
a planta e a identificação do “Piloto”, o representante
da área de causa.
O Piloto é a referência para analisar o defeito, rastrear a
ocorrência, identificar a causa raiz e implementar medida
temporária para proteção do cliente, tudo isso em 24
horas. Ou seja, todo problema encontrado na planta da
Nissan deve ser resolvido em, no máximo, 24 horas e as
evidências devem ser apresentadas aos envolvidos durante a reunião diária com participação das lideranças.
Essa atividade é dinâmica e compromete toda a fábrica com a satisfação total do cliente. Comprovando
os excelentes resultados mencionados anteriormente,
a planta de Resende tornou-se referência mundial na
Nissan para qualidade em apenas um ano de produção: com melhor resultado de start-up de fábrica de
sua história. Todas as reclamações recebidas de veículos New March produzidos em 2014 tiveram contenção de recorrência em 24 horas: 100% de adoção de
contramedida em menos de um dia.

NÃO

PRODUZIR

DEFEITO
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Pós-venda especial
A compra de um veículo Nissan compreende a aquisição de produtos com alto padrão tecnológico japonês
combinada aos serviços especializados nas áreas de
atendimento ao cliente, relacionamento pós-venda,
produtos financeiros para financiamento, leasing e
seguros.
Para surpreender seus consumidores, a empresa prima
pela qualidade no atendimento e estipula um prazo de
24 horas para reposição de peças, meta que conseguiu atender em 95% dos casos, graças ao Centro de
Armazenamento e Distribuição de Peças.
Os proprietários de veículos novos contam com o Nissan Way Assistance, que oferece assistência mecânica e logística gratuita nos dois primeiros anos de uso
do carro, incluindo conserto local, reboque ou uso de
carro reserva.
Preocupada em estimular a constante revisão dos veículos, importante para garantir a vida útil do produto
e segurança dos clientes, a empresa oferece Pacotes
Especiais de Revisão, personalizados por modelo. Na
primeira revisão, a mão de obra e troca de peças são
gratuitas para todos os carros da companhia.
A Nissan do Brasil oferece ainda a todos os seus clientes, independentemente da quilometragem do veículo,
o programa Compromisso Nissan, pelo qual todos os
carros passam a contar com três anos de garantia e revisão a preço fechado (pacotes especiais de revisão).
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Produtos financeiros

Recall

A Nissan Motor Co. conta com um braço financeiro conhecido como RCI Banque, que atua em mais de 20 países. No Brasil, os serviços dessa natureza são prestados
por intermédio de três empresas independentes: a Credi
Nissan, a Leasing Nissan e a Corretora Nissan. Elas atuam juntas nas concessionárias, assumindo a função de
facilitadoras de crédito aos atuais e futuros clientes da
fabricante no País.

Em dezembro de 2014, a Nissan do Brasil anunciou a
campanha de recall de aproximadamente 35 mil veículos, devido à montagem incorreta de um componente
do gerador de gases do airbag, um problema associado a um fornecedor global, que afetou outras fabricantes no País. Foram envolvidos os produtos Nissan
March, New March e Versa produzidos no México e no
Brasil entre julho de 2011 e setembro de 2014, convocados para inspeção e, se necessária, substituição dos
geradores de gases do airbag do motorista.

A Credi Nissan inaugurou suas operações no ano
2000 e atualmente lidera o processo de financiamento
de veículos Nissan zero quilômetro no País. Também
oferece o seguro proteção financeira, que resguarda
o cliente de eventuais imprevistos financeiros durante
a vigência de seu financiamento. Prevê a cobertura de
até quatro parcelas, havendo a possibilidade de extensão e quitação total, em casos de desemprego involuntário, invalidez total, permanente ou falecimento.
A Corretora Nissan atua exclusivamente na prestação
do serviço Seguro Auto Nissan, que oferece condições especiais para seus clientes por meio de parceria
firmada com a Indiana Seguros. Entre os diferenciais
competitivos estão a agilidade no atendimento, os reparos realizados exclusivamente com peças originais, a
possibilidade de inclusão no sistema de financiamento,
regulação de sinistro em até seis horas e cotações rápidas com perfil simplificado.

Em julho de 2014, a empresa comunicou o recall de
148 veículos Pathfinder, para realizar a substituição do
gerador de gases do airbag do passageiro. A campanha foi uma extensão do chamado anunciado em abril
de 2013, que envolvia o mesmo modelo.
Entre as medidas adotadas para a comunicação das
falhas aos proprietários, foi feita a convocação na televisão, internet, rádio e jornais de todo o País, além
do envio de carta e e-mail bem como atendimento via
SAC. G4-PR2

Na primeira revisão, a mão de
obra e a troca de peças são
gratuitas para todos os carros novos

O MEIO AMBIENTE
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Ecoeficiência máxima
Empenhada em aperfeiçoar sempre sua performance ambiental, apesar de já adotar altos
padrões em todas as suas instalações e processos, a NBA trabalha 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 compostos orgânicos voláteis (COV) produzidos em suas atividades.
São esforços alinhados com a sua Política de Sustentabilidade.
Na fábrica de Resende, onde está concentrada grande parte dos investimentos em gestão
ambiental da empresa, foi possível elevar ainda mais a eficiência energética e a confiabilidade dos equipamentos de montagem em poucos meses de atividades. Embora a planta
seja nova, houve também uma revisão dos processos desenhados no projeto original dos
edifícios, assim como de toda a sua infraestrutura.
Para aprimorar a gestão de recursos hídricos, que é uma das principais bandeiras sustentáveis da Nissan, junto com o incentivo ao uso racional da água, a empresa aprovou investimentos para 2015 na área do “shower” (teste de vedação nos carros), para fazer a captação
de água para reuso no processo industrial.

INVESTIMENTOS EM GESTÃO AMBIENTAL G4-EN31
Atividades desenvolvidas

(R$)

Certificações externas de sistemas de gestão

R$ 39.603,73

Consultoria ambiental

R$ 13.253,11

Custos de prevenção ambiental

R$ 310.123,80

Gerenciamento de resíduos
Monitoramento ambiental
Taxas ambientais
Tratamento de efluentes
Treinamento em segurança e meio ambiente
Total
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

R$ 5.154.633,10
R$ 117.945,10
R$ 6.750,00
R$ 3.441.114,64
R$ 100.000,00
R$ 9.183.422,79
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Pintura campeã de economia
O processo de pintura usado na fábrica de Resende é
destaque no setor automotivo brasileiro devido à grande
economia de material, água e energia. Trata-se de um sistema que exige um rigor muito alto no controle de parâmetros, que é referência em questão de sustentabilidade.
A unidade utiliza tinta à base d´água, que é menos
agressiva ao meio ambiente, e cartuchos nos robôs
de pintura, o que reduz drasticamente o desperdício,
em função do menor descarte na troca de cores. Com
isso, houve o aumento da eficiência média de utilização
de material de 30% para 80%.

nor. Consequentemente é usado menos solvente e há
emissões reduzidas de Compostos Orgânicos Voláteis
(COV).
O dispositivo de recuperação de calor do incinerador
(RTO) para alimentação de ar de renovação das estufas é outra melhoria sustentável adotada no processo
de pintura. O ar quente, que seria jogado direto na atmosfera, através de uma chaminé, é reutilizado, reduzindo o consumo de gás dos queimadores das estufas.

A cabine de aplicação de tinta é “3WET” (processo
compacto), o que significa uma cabine e uma estufa a
menos em comparação às pinturas convencionais. O
sistema permite ocupar menos espaço e economizar
recursos naturais, principalmente água e gás, assim
como exige a aplicação de uma camada de primer me-

A fábrica de Resende é ainda a primeira dentro do grupo Nissan a replicar a boa prática da Renault de não
deixar em agitação constante todas as tintas em horários não produtivos. Após vários testes de qualidade e
conformidade, a unidade conseguiu desligar os agitadores durante a noite e finais de semana. Isso permite
fazer o mesmo com compressores de utilidades, economizando energia.

CONSUMO DE ÁGUA POR FONTE (m3)*

EFLUENTES LÍQUIDOS (m3)

G4-EN8; G4-EN22

87.185
68.345
40.148
18.918

18.840

Industrial

Potável

Total

Esgoto

* Abastecimento da fábrica pela empresa fornecedora (Águas do Brasil)
Período: abril a dezembro de 2014
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Efluentes
Industriais

PROCESSO NISSAN versus
MÉTODO CONVENCIONAL
• Redução das emissões de COV
em cerca de 7g/m2 pintado
• Redução de gastos com energia
em torno de R$ 2 por carro
• Redução do espaço ocupado
no processo
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Menor pegada de carbono da Nissan
As ações com foco direto na redução de custos e de
emissões de CO2 na planta de Resende são elaboradas pelo time de Reduction Cell (Célula de Redução),
da área de Utilidades. A equipe atua em parceria com
os setores diretamente ligados ao consumo de energia, gás e água. Desde o início de suas atividades, conseguiu reduzir em 14% os gastos com eletricidade e
em 28% as despesas com gás, evitando o consumo de
mais de 7.000 MWh por ano, o suficiente para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes por mês, como
Itatiaia. G4-EN6
A Reduction Cell fez essa redução com base em uma
lista de 67 oportunidades, como o ajuste do funcionamento do ar-condicionado ou o desligamento das máquinas no período de ociosidade. Com a mudança no
comportamento das pessoas e o apoio dos gestores,
em apenas três meses, houve queda dos gastos e do
consumo de energia em 12% e 14%, respectivamente.
Neste período, o nível da produção chegou a cerca de
50% da sua capacidade máxima, o que poderia ter representado mais despesas se os times não estivessem
dedicados à economia.
Os esforços da Reduction Cell, conjugados às iniciativas de logística, também serão essenciais para a empresa atingir a ambiciosa meta de reduzir em 20% as
emissões diretas de carbono até 2016. Neste sentido,
além da matéria-prima estar num raio próximo à fábrica,
graças à sua localização estratégica, a NBA trabalha
com as empresas do setor para atrair mais fornecedores para a região.

Em 2014, a empresa aperfeiçoou o transporte de peças, otimizando a taxa de ocupação dos seus containeres e as round trips, aproveitando mais as sinergias
Renault e Nissan. A Nissan reduziu ainda o transporte
de veículos em carretas Sider e implementou melhorias
no uso de embalagens, apostando no uso de unidades
retornáveis e organizando a recoleta das mesmas.
Todo esse empenho levou a equipe de logística da
fábrica em Resende a conquistar um bom resultado
na auditoria Global G-GK (Global Genba Kanri), realizada em todas as plantas da companhia no mundo
para avaliar o desempenho dos supervisores em relação ao padrão de trabalho Nissan. Em uma escala de
0 a 5, a meta nesta avaliação para o Brasil era 3 em
2014. A NBA conquistou a nota 3,46, resultado além

EMISSÕES GEE (tCO2e)*
G4-EN15;G4-EN16;G4-EN18

do esperado, antes mesmo da inauguração da planta.
Para monitorar o impacto das melhorias listadas sobre
as Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de fontes diretas e indiretas, a empresa realiza o inventário de
acordo com as normas ISO-14064-1 e o método GHG
Protocol. A primeira apuração foi realizada de abril a
setembro de 2014, cobrindo os escopos 1 (emissões
diretas) e 2 (emissões indiretas) completo e o escopo 3
parcial (upstream), que inclui as viagens aéreas, fretes
contratados pela Nissan e a destinação de resíduos.
O resultado em 2014 foi o melhor dentro da Nissan
Motor Co., a pegada de carbono da NBA (escopo 1
e escopo 2), quando ajustada para equalizar os anos
2012 ou 2013, foi de 0,245 tonelada de carbono equivalente por carro produzido.

ENERGIA INDIRETA COMPRADA
E CONSUMIDA (GJ)
G4-EN3;G4-EN5

6.970,98

3.106,03

Emissões
diretas
(escopo 1)

3.864,95

120.564,81

69.714,90
50.849,91

Emissões
indiretas
(escopo 2)

Total de
emissões

Eletricidade

Gás Natural

Total

Período: Abril a dezembro de 2014

* período de seis meses: abril a setembro de 2014
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014
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Prosseguir com o inventário e pegada
de carbono de forma permanente,
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dezembro 2014 e o ano 2015 integral.
(Março-Dezembro/2015);

Passo 2
Ampliar o Escopo 3 Upstream
para incluir toda a produção primária
de materiais, fabricação de peças e
componentes e respectiva logística.
(Dezembro/2015);

A RESPONSABILIDADE SOCIAL

A GOVERNANÇA

O MEIO AMBIENTE

ÍNDICE GRI

Assim como acontece com a sua fábrica, a sede da Nissan do Brasil segue a diretriz global de priorizar investimentos em edificações verdes. A empresa ocupa dois
andares do prédio Porto Brasilis, no Centro do Rio, área
portuária que é alvo de uma grande revitalização por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O edifício conta com alta tecnologia e recebeu a certificação
LEED (Leadership in Energy and Environment Design),
concedida pelo United States Green Building Council
(EUA) em março de 2012.

edifício até o uso predial no longo prazo, por meio de soluções ecoeficientes.

O selo LEED atesta a adoção das melhores práticas
ambientais desde o início do projeto de construção do

Em Resende, cada estação de trabalho tem seu próprio
controle de iluminação, o que permite manter lâmpadas
desligadas nas áreas
que estão vazias. Não
há mais uma lixeira para
cada funcionário. Os
recipientes ficam em
áreas centrais, já com a
divisão por tipo de material para reciclagem, o
que desestimula a geração de lixo e incentiva o
descarte responsável.

Incluir o Escopo 3 Downstream na fase
de vida útil dos produtos. (até 2016);

Passo 4
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OS PRODUTOS

Edificações verdes como endereço

Passo 3

Incluir o Escopo 3 Downstream na
fase de reciclagem e destinação final dos
produtos. (2016)

OS PÚBLICOS

As lixeiras individuais
foram substituídas por
recipientes maiores e
com coleta seletiva

Os escritórios também promovem boas práticas sustentáveis. Para reduzir o desperdício de papel, ajudar a manter
a confidencialidade de documentos e aumentar a produtividade na execução das impressões e fotocópias, foi adotado um sistema de impressão em nuvem, que só libera a
ação mediante a aproximação do crachá. O valor das impressões passou a ser alocado no centro de custo de cada
departamento, o que estimula o controle também.
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Reciclagem gera valor agregado
Para a Nissan do Brasil, o que seria “lixo” acaba sendo
revertido em reciclado com valor financeiro agregado.
A empresa considera a reciclagem como parte do seu
processo de gerenciamento de resíduos sólidos, dessa
forma contribuindo para proteger o meio ambiente e a
saúde da população. Para isso, segue o conceito 3R
(Redução, Reutilização e Reciclagem), além de cuidar
da destinação final adequada dos rejeitos.
O resultado é que a fábrica de Resende tem o menor índice de envio de resíduos para aterros do setor
no Brasil, 121,92 toneladas de abril até dezembro de
2014, fruto do trabalho de uma equipe voltada para o
desenvolvimento e aplicação das melhores práticas de
destinação. A meta é chegar a 0,5% do total de dejetos
gerados na planta até 2016.
Desde o início do funcionamento da fábrica em Resende, todos os funcionários foram envolvidos no processo
de coleta seletiva, separando materiais potencialmente
recicláveis: papéis, plásticos, vidros e metais.
Periodicamente, são realizados cursos e palestras sobre o tema para o público interno, que também recebe dicas de reciclagem em comunicados internos e na
newsletter semanal.
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PESO TOTAL DE RESÍDUOS DA FÁBRICA G4-EN23
Resíduos não perigosos
(em toneladas)

Abril a Dez
2014

Tipo de
Tratamento

2.188,63

Reciclagem

121,92

Aterro

83,47

Compostagem

Madeira

647,92

Reciclagem

Papelão

640,57

Reciclagem

Plástico Rígido

72,99

Reciclagem

Plástico Filme

58,84

Reciclagem

Metal
Lixo Comum
Lixo Orgânico

TOTAL DE RESÍDUOS
NÃO PERIGOSOS

3.814,34

Resíduos perigosos
(em toneladas)

Abril a Dez
2014

Tipo de Tratamento

Embalagens contaminadas

24,61

Co-processamento

Borra de Tinta

65,97

Co-processamento

TOTAL DE RESÍDUOS
PERIGOSOS

90,58
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Proteção à biodiversidade

A NBA também realizou estudos sobre a fauna e a flora
da Lagoa da Turfeira e seu entorno, em Resende, para dar
suporte aos órgãos públicos a fim de definir a Unidade de
Conservação Ambiental que será implementada.
Durante esses monitoramentos, que envolvem uma área
de 700 mil m2, a empresa registrou a presença de 165
espécies de aves, 15 espécies de anfíbios e sete espécies de répteis, incluindo o terreno da Academia Militar
das Agulhas Negras (Aman) e fazendas à margem esquerda e direita do Rio Paraíba do Sul; e nove espécies
de peixes. G4-EN12
As pesquisas fazem parte do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que a Nissan firmou com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Ministério Público Estadual
em 2014.

700.000 m

é a área da lagoa e entorno monitorada
pela empresa ao redor da fábrica

70

O MEIO AMBIENTE

ÍNDICE GRI

Pesquisas sobre a Lagoa
da Turfeira fornecem dados
aos órgãos públicos para a
criação de uma Unidade de
Conservação Ambiental

Com foco na proteção à biodiversidade, a empresa deu
início a várias ações em 2014. Uma delas destina-se ao
plantio de um “cinturão verde” em uma área de 12 hectares em volta da fábrica de Resende.

2

OS PRODUTOS

196

espécies de animais
foram identificadas
neste estudo
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Testes rumo à emissão zero
Líder mundial na produção de veículos elétricos, com
emissão zero de gases poluentes, a Nissan tem investido fortemente em parcerias para torná-los uma realidade no Brasil. A empresa ainda não comercializa esse
tipo de carro no País, mas promove projetos em que estão sendo testados o LEAF, modelo 100% elétrico urbano com mais de 170 mil unidades vendidas no mundo.
O Programa Táxis Elétricos, realizado pela companhia
desde março de 2013 em parceria com a Petrobras
Distribuidora (BR), a Prefeitura do Rio e o projeto Rio
Capital Energia, tem 15 unidades do Nissan LEAF circulando na capital carioca. A BR tem estações de recarga para os veículos no município. Em um período
de um ano, esses carros evitam que sejam despejadas
mais de 75 toneladas de CO2 na atmosfera. G4-EN27
Outros dez Nissan LEAF rodam em São Paulo, em um
projeto semelhante. Com isso, o País tem a maior frota
de táxis elétricos da América do Sul.
Em 2014, uma unidade do LEAF também foi cedida
para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e outras duas foram usadas pela Polícia Militar
para o patrulhamento de pontos turísticos na capital
carioca. A cidade participou ainda dos testes do protótipo do segundo carro 100% elétrico em produção
em série da Nissan, a van elétrica e-NV200. O modelo foi testado em entregas na região, como parte de
testes globais.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014

PROJEÇÃO DO FUTURO
Se toda a frota do Rio de Janeiro fosse
de Nissan LEAFs, cerca de 33 mil
veículos, seria possível evitar o despejo
de 165 mil toneladas de CO2 na
atmosfera em 12 meses, uma redução
de 8% no total de emissões da cidade.
71
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Critério
GRI

Indicadores

Capítulo

Mensagem do Presidente / Conselho de Administração

O Relato

7

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

O Relato/ A Empresa

8, 13 e 16

G4-3

Nome da organização

A Empresa

13

G4-4

Principais marcas, produtos e serviços

Os Produtos

55

G4-5

Localização da sede da organização

A Empresa

17

G4-6

Países nos quais a organização opera ou os mais relevantes

A Empresa

13

G4-7

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização

A Empresa

13

G4-8

Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes
e beneficiários)

A Empresa

13 e 15

G4-9

Porte da organização:
Número total de empregados
Número total de operações
Vendas líquidas (para organizações do setor privado)
Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor privado)
Quantidade de produtos ou serviços prestados

A Empresa/Os Produtos

13 e 58

G4-10

Perfil dos empregados UNGC

Os Públicos

46

G4-11

Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva UNGC | OECD

Os Públicos

41

G4-12

Descrição da cadeia de fornecedores da organização

Os Públicos

48

G4-13

Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, participação acionária e cadeia de fornecedores da organização

A Empresa

15 e 49

G4-14

Relate se e como a organização adota a abordagem ou o princípio da precaução

A Governança

36

G4-15

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente

A Governança

36

G4-16

Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais

A Empresa/A Governança

17 e 37

G4-17

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras

A empresa não tem capital
aberto, portanto não divulga balanço no País

_

Processo de definição do conteúdo do relatório

O Relato

8

Lista dos temas materiais

O Relato

9

G4-20

Limite, dentro da organização, de cada aspecto material

O Relato

9

G4-21

Limite, fora da organização, de cada aspecto material

O Relato

9

G4-1
G4-2

G4-18
G4-19

Aspectos /conteúdos
Estratégia e análise

Perfil Organizacional

Aspectos materiais
identificados e limites

OECD - Conexão com as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais

74

UNGC - Conexão com os “Dez Princípios” do Pacto Global das Nações Unidas
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Critério
GRI

Aspectos /conteúdos

Indicadores

Capítulo

Relate o efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas
reformulações

Não houve alteração
nas declarações porque
é o primeiro relatório
da empresa.

_

G4-23

Relate alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limites

Não houve mudança
porque é o primeiro
relatório da empresa

_

G4-24

Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização

O Relato/ A Governança

8 e 37

G4-25

Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento

O Relato

8

Abordagem para envolver os stakeholders

O Relato

8

G4-27

Principais tópicos e preocupações levantados durante o engajamento, por grupo de stakeholders

O Relato

8

G4-28

Período coberto pelo relatório

O Relato

6

G4-30

Ciclo de emissão de relatórios

O Relato

6

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

Expediente

80

G4-32

Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI

O Relato/ O Índice

6 e 74

G4-34

Estrutura de governança da organização

A Governança

34

G4-35

Relatar o processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais pelo mais
alto órgão de governança para executivos seniores e outros empregados.

A Governança

35

G4-36

Relatar se a Nissan Brasil designou um ou mais cargos e funções de nível executivo como responsável pelos tópicos
econômicos, ambientais e sociais e se esses responsáveis se reportam diretamente ao mais alto órgão de governança.

A Governança

35

G4-37

Relate os processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto órgão de governança em relação aos
tópicos econômicos, ambientais e sociais. Se a consulta for delegada a outras estruturas, órgãos ou pessoas, indique
a quem e quaisquer processos existentes de feedback para o mais alto órgão de governança.

A Governança

37

Relatar a composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês.

A Governança

34

G4-43

Relate as medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do mais alto órgão de governança sobre
tópicos econômicos, ambientais e sociais.

A Governança

35

G4-44

a. Relatar os processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos, ambientais e sociais. Relate se essa avaliação é independente ou não e com que
frequência ela é realizada. Relatar se essa avaliação é uma autoavaliação.
b. Relatar as medidas tomadas em resposta à avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no que diz
respeito à governança de tópicos econômicos, ambientais e sociais, incluindo, no mínimo, mudanças em sua composição e em práticas organizacionais.

A Governança

34

G4-22
Aspectos materiais
identificados e limites

G4-26

G4-31

G4-38

Engajamento de
Stakeholders

Perfil do relatório

Governança
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Critério
GRI

Aspectos /conteúdos

Indicadores

Capítulo

a. Relatar o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação e gestão de impactos, riscos e
oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais e sociais. Mencione o papel desempenhado pelo mais
alto órgão de governança na implementação de processos de due dilligence.
b. Relatar se processos de consulta e relacionamento com stakeholders são usados para apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais e sociais.

A Governança

37

Relate com que frequência o mais alto órgão de governança analisa impactos, riscos e oportunidades derivados de
questões econômicas, ambientais e sociais.

A Governança

34

G4-48

Como a alta governança está envolvida em monitorar e atuar em relação à performance da empresa quanto a assuntos econômicos, ambientais e sociais.

A Governança

35

G4-49

Relate o processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de governança.

A Governança

34

G4-53

Relate como opiniões dos stakeholders são solicitadas e levadas em conta em relação à questão da remuneração,
incluindo os resultados de votações sobre políticas e propostas de remuneração, se aplicável.

Os Públicos

44

G4-56

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização

A Empresa/A Governança

13 e 33

G4-57

Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como canais de relacionamento (ex.: ouvidoria).

A Governança

35

Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar preocupações em torno de
comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à integridade organizacional,
como encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregularidades ou
canais de denúncias.

Governança

35

G4-45

G4-47

Governança

Ética e integridade
G4-58
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CONTEÚDOS PADRÃO-ESPECÍFICOS - CATEGORIA ECONÔMICA OECD
G4-EC6

Presença no Mercado

Contratação local

Os Públicos

41 e 48

G4-EC8

Impactos econômicos
indiretos

Descrição de impactos econômicos indiretos significativos

A Empresa

17

CONTEÚDOS PADRÃO-ESPECÍFICOS - CATEGORIA AMBIENTAL OECD | UNGC
G4-EN3

Consumo de energia dentro da organização

Meio Ambiente

67

G4-EN5

a. Relate a taxa de intensidade energética.
b. Relate a métrica específica (o denominador do índice) escolhida pela organização para calcular essa taxa.
c. Relate os tipos de energia incluídos na taxa de intensidade: combustível, eletricidade, aquecimento,
refrigeração, vapor ou todos.
d. Relate se a taxa usa a energia consumida dentro da organização, fora dela ou ambas.

Meio Ambiente

67

Redução do consumo de energia

Meio Ambiente

67

G4-EN6

76

Energia
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Critério
GRI

Aspectos /conteúdos

Indicadores

Capítulo

G4-EN8

Água

a. Relate o volume total de água retirada das seguintes fontes:
• Águas superficiais, incluindo áreas úmidas, rios, lagos e oceanos
• Águas subterrâneas
• Águas pluviais diretamente coletadas e armazenadas pela organização
• Efluentes de outra organização
• Abastecimento municipal de água ou outras empresas de abastecimento de água.
b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas.

Meio Ambiente

66

G4-EN12

Biodiversidade

Impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços

Meio Ambiente

70

G4-EN15

Emissões diretas de gases de efeito estufa

Meio Ambiente

67

G4-EN16

Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes da aquisição de energia

Meio Ambiente

67

G4-EN18

a. Relate a taxa da intensidade de emissões de GEE.
b. Relate a métrica específica (o denominador do índice) escolhida pela organização para calcular esse índice.
c. Relate os tipos de emissões de GEE incluídos no índice de intensidade: diretas (Escopo 1), indiretas provenientes
da aquisição de energia (Escopo 2) ou outras emissões indiretas (Escopo 3).
d. Relate os gases incluídos no cálculo.

Meio Ambiente

67

G4-EN22

a. Relate o volume total de descartes de água planejados e não planejadas por:
• Destinação
• Qualidade da água, inclusive seu método de tratamento
• Se a água foi reutilizada por outra organização
b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas.

Meio Ambiente

66

Meio Ambiente

69

Emissões

Efluentes e Resíduos
G4-EN23

a. Relate o peso total de resíduos perigosos e não perigosos para cada um dos seguintes métodos de disposição:
• Reutilização
• Reciclagem
• Compostagem
• Recuperação, inclusive recuperação de energia
• Incineração (queima de massa)
• Injeção subterrânea de resíduos
• Aterro
• Armazenamento no local
• Outros (a serem especificados pela organização)

Página

b. Relate como o método de disposição de resíduos foi determinado:
• Descarte direto pela organização ou por terceiros, ou ainda confirmado diretamente pela organização
• Informações fornecidas pela empresa contratada responsável pela disposição de resíduos
• Métodos padronizados adotados pela empresa contratada responsável pela disposição de resíduos
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Critério
GRI

Aspectos /conteúdos

Indicadores

Capítulo

Página

G4-EN27

Produtos e Serviços

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços

Meio Ambiente

71

G4-EN31

Geral

Total de investimentos e gastos com proteção ambiental

Meio Ambiente

65

G4-EN32

Avaliação Ambiental
de Fornecedores

Relate o percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais.

Os Públicos

48

Benefícios concedidos a empregados por tempo integral que não são oferecidos a empregados de meio período,
discriminados por unidades operacionais importantes da organização.

Os Públicos

44

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde.

Os Públicos

43

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

Os Públicos

43

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos

Os Públicos

43

Treinamento
e Educação

Média de horas de treinamento por ano

Os Públicos

42

Percentual de empregados que recebem análises de desempenho

Os Públicos

44

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional, de
acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

Os Públicos

46

CONTEÚDOS PADRÃO-ESPECÍFICOS - CATEGORIA SOCIAL
PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

G4-LA2

Emprego e
empregados

G4-LA5
G4-LA6

Saúde e Segurança no
Trabalho [ocupacional]

G4-LA8
G4-LA9
G4-LA11
G4-LA12

DIREITOS HUMANOS
G4-HR5

Trabalho Infantil

Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas
tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil.

Os Públicos

48

G4-HR6

Trabalho Forçado ou
Análogo ao Escravo

Operações e fornecedores identificados com risco de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas

Os Públicos

48

G4-HR11

Avaliação de
Fornecedores

Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito.

Os Públicos

48

G4-HR12

Mecanismos de
Queixa e Reclamações
Relacionadas a
Direitos Humanos

Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.

A Governança

35
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Critério
GRI

Aspectos /conteúdos

Indicadores

Capítulo

Página

SOCIEDADE
G4-SO1

Comunidades Locais

Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local.

A Responsabilidade Social

25

G4-SO4

Combate à Corrupção

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção

A Governança

36

G4-SO7

Concorrência Desleal

Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste, monopólio e seus resultados.

A Governança

35

G4-SO8

Conformidade

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicada em decorrência da não
conformidade com leis e regulamentos.

A Governança

36

Percentual das categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados impactos na saúde e
segurança buscando melhorias

Os Produtos

61

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado.

Os Produtos

62

Tipos de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos da organização referentes a informações
e rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias significativas submetidas a essas exigências.

Os Produtos

60

Resultados de pesquisas de satisfação do cliente

Os Produtos

51 e 52

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
G4-PR1
G4-PR2

G4-PR3

Saúde e Segurança
do Cliente

Rotulagem de
Produtos e Serviços

G4-PR5
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