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Impacto positivo para  
as pessoas e o planeta
Guy Rodriguez
Presidente e Diretor Geral 
da Nissan América do Sul

Vivemos atualmente um momento de grandes desafios 
globais, de origem ambiental e social.

No aspecto ambiental, as mudanças climáticas representam 
riscos importantes e exigem ações robustas, reunindo 
esforços conjuntos dos governos e do setor privado. Reduzir 
nosso impacto e a dependência de recursos naturais é 
o coração da nossa estratégia, que busca a simbiose de 
pessoas, veículos e natureza.

Por essa razão, a Nissan anunciou o compromisso de 
alcançar a neutralidade de carbono até 2050 em todo o 
ciclo de vida dos nossos produtos. Para tornar esse objetivo 
realidade, apostamos no Plano de Eletrificação como 
base. A chegada do LEAF no mercado sul americano, em 
2019, é parte dessa estratégia, assim como os estudos em 
parceria com universidades para a reutilização de baterias e 
viabilização do etanol como fator de geração de eletricidade 
para os veículos.

Além disso, temos trabalhado também na utilização 
de matérias-primas recicladas e a redução de 
emissões dos produtos e processos.

No aspecto social, a desigualdade permanece o 
maior desafio mundial.

A Nissan alinha-se com os Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas, atuando na proteção dos direitos 
humanos em toda a cadeia de fornecimento, assim 
como na promoção da diversidade, equidade e 
inclusão em nossos quadros de colaboradores. 
Nossa resposta à pandemia de Covid-19 na 
América do Sul priorizou a proteção das pessoas – 
colaboradores, parceiros, concessionárias e clientes 
– e evidenciou a solidariedade nas ações de suporte 
aos mais vulneráveis. Cuidar das pessoas também 
está no DNA da Nissan.

Enfrentar os desafios ambientais e sociais globais 
é parte essencial do propósito e dos valores da 
Nissan. Nossos produtos e tecnologias têm um 
papel significativo a desempenhar nesse sentido, 
enriquecendo a vida das pessoas e conduzindo a 
sociedade rumo a um mundo mais limpo, seguro e 
inclusivo.
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Desafios e consistência
Airton Cousseau
Presidente da Nissan Mercosul e 
Diretor Geral da Nissan do Brasil
Em 2020, celebramos 20 anos de presença 
da Nissan no Brasil, um percurso feito por 
pessoas comprometidas com os principais 
valores da marca. A celebração ocorreu em 
meio a uma crise sanitária sem precedentes. 
Todavia, frequentemente os períodos mais 
desafiadores são os que revelam as melhores 
oportunidades de crescimento com consistência 
e enriquecimento. 

Essa é a certeza que nos habita e que nos levou a acreditar 
em nossos objetivos, apesar da pandemia global, que fez sua 
aparição em meio a outra crise, a do mercado automotivo 
brasileiro. As consequências desse cenário tocaram diversos 
aspectos da nossa atividade, envolvendo também todos os 
nossos stakeholders. 

Desde o início da pandemia de Covid-19, nossa prioridade 
foi a saúde das pessoas, e tomamos as providências 
necessárias para a proteção de todos – colaboradores, 
seus familiares, parceiros e clientes. Implementamos 
rígidos protocolos na nossa fábrica em Resende e nas 
concessionárias em todo o Brasil e adotamos medidas de 
proteção ao emprego.

O impacto da redução na produção e da variação cambial 
exigiu um trabalho conjunto e muito eficiente dos nossos 
times. 

Neste contexto, a Nissan do Brasil manteve a excelência 
na qualidade do atendimento ao cliente, reconhecida pelo 
quarto ano consecutivo com o Prêmio Global de Pós-venda 
da Nissan.

Seguimos trazendo ainda mais inovação para o país e 
temos o compromisso de combater as mudanças climáticas, 
desenvolvendo a nova cultura da mobilidade eletrificada no 
Brasil, mais inteligente e menos poluente. Atualmente, a 
Nissan já tem o carro com emissão zero, ícone mundial entre 
os modelos elétricos, o Nissan LEAF, que já superou a marca 

de mais de 500 mil unidades comercializadas globalmente. O 
Nissan LEAF é vendido no Brasil desde julho de 2019 e é um 
dos veículos 100% elétricos com a maior frota circulante no 
mercado nacional.

Também temos investido igualmente em pesquisas que apontam 
soluções que se encaixam perfeitamente na matriz energética 
do país. Somos a primeira empresa a desenvolver e já testar, 
inclusive no Brasil, um veículo protótipo movido por Célula de 
Combustível de Óxido Sólido (SOFC), que gera energia elétrica 
a partir da utilização de bioetanol. Essas tecnologias fazem 
parte da resposta da Nissan aos desafios relativos às mudanças 
climáticas e vão nos permitir alcançar a neutralidade de carbono.

No contexto ambiental, destacamos o alcance da meta de Aterro 
Zero, em novembro de 2020. Salientamos ainda o crescimento 
do volume de fornecedores de peças nacionais, que reduz o 
impacto ambiental na cadeia de fornecimento, contribuindo 
também para o desenvolvimento local. 

Além desses tópicos, compartilhamos neste relatório nossas 
ações e nossa estratégia relacionadas aos 12 temas mais 
relevantes apontados em nossa matriz de materialidade, que 
abrangem as dimensões ambiental, social e de governança em 
nossa organização. O foco do nosso relatório são as pessoas 
– nossos colaboradores, clientes, a sociedade e as futuras 
gerações.

Dessa forma, agradecemos e retribuímos com transparência a 
confiança que nos é atribuída por nossos stakeholders.

4Relatório de Sustentabilidade
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Sobre este relatório
(GRI 102-1, 102-50, 102-52, 102-54)

A partir do propósito global da Nissan, 
“Impulsionar a inovação para enriquecer a 
vida das pessoas”, buscamos gerar valor 
no longo prazo e contribuir para a solução 
dos importantes desafios atuais e para o 
desenvolvimento da sociedade, propondo uma 
mobilidade mais limpa, segura e sustentável. 
Ao completar 20 anos, renovamos esse 
compromisso com a publicação do quarto 
Relatório de Sustentabilidade da Nissan do 
Brasil Automóveis Ltda, relativo ao biênio 
2019-2020, elaborado de acordo com as 
normas GRI: opção essencial, que assegura a 
transparência em torno da gestão dos nossos 
impactos ambientais, sociais e de governança.

Junto com uma apresentação da nossa 
organização e da gestão ambiental da Nissan 
do Brasil, os 12 tópicos materiais compõem 
4 seções deste relatório, que remetem a 
4 grandes grupos de stakeholders: nossos 
colaboradores, nossos clientes, a sociedade e 
as gerações futuras.

Materialidade
(GRI 102-42, 102-43)

Ao final de 2018, realizamos a revisão dos 
tópicos materiais da companhia. O processo 
contou com o apoio de uma consultoria 
externa e envolveu consultas a documentos 
da organização e estudos setoriais e de 
sustentabilidade, além de 12 entrevistas com 
as lideranças da Nissan do Brasil e América 
do Sul e duas entrevistas externas. A seleção 
dos stakeholders para o processo de consulta 
baseou-se na proximidade e na importância 
das partes interessadas para a organização. 
Após a identificação de temas prévios de 
sustentabilidade, com base nas primeiras 
consultas, a etapa seguinte, de priorização dos 
tópicos, envolveu painéis com público interno 
(São Paulo, Resende e Rio de Janeiro), e um 
painel com público externo em Resende, que 
contou com a participação de representantes de 
diversas partes interessadas, como fornecedores, 
poder público, associações e organizações do 
terceiro setor. Adicionalmente, um questionário 
on-line foi disponibilizado aos públicos 
prioritários, totalizando 97 respostas completas 
(veja no gráfico a participação de cada público).

Compartilhando valor
com as pessoas

Colaboradores

Terceiros

Clientes

Fornecedores e
concessionárias

Governo

Associações  
da indústria  
e parceiros

Ongs e associações 
sem fins lucrativos
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Tópico Seção no relatório Fornecedores Logística Fábrica e escritório Concessionárias Uso e pós-consumo
Gestão de resíduos: reduzir,  reuti l izar,  reciclar Gerações Futuras Contribui Causa e contribui Contribui Contribui

Ecoeficiência do produto Gerações Futuras Contribui Causa Contribui Contribui

Inovação e tecnologia Clientes Contribui Causa e contribui Contribui

Ética, prevenção à corrupção e fraude Sociedade Contribui Causa e contribui Contribui Contribui

Gestão de emissões Gerações Futuras Contribui Contribui Causa Contribui

Satisfação dos cl ientes Clientes Contribui Causa e contribui Contribui Contribui

Gestão de fornecedores Sociedade Contribui Contribui Causa Contribui

Diversidade e inclusão Colaboradores Causa e contribui Contribui Contribui

Atração e retenção de talentos Colaboradores Causa

Mobil idade urbana intel igente Sociedade Contribui

Segurança, qualidade e conformidade dos 
produtos Clientes Contribui Causa e contribui Contribui Contribui

Responsabil idade socioambiental nas 
comunidades Sociedade Causa e contribui Contribui

Os tópicos estão listados pela ordem de priorização da Matriz de Materialidade.

Tópicos Materiais:
(GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1)

Os 12 tópicos materiais resultantes 
desse processo foram validados 
pela presidência da Nissan do 
Brasil e pela Diretoria Regional de 
Sustentabilidade e são a base da 
gestão e do relato de sustentabilidade 
da empresa desde 2018. A partir 
das consultas realizadas, foram 

identificados onde os impactos 
relacionados a cada tópico material 
podem ocorrer ao longo da cadeia 
de valor. Adicionalmente, buscou-se 
compreender a relação da companhia 
com esses impactos, ou seja, se a 
empresa causa os impactos por meio 
de suas operações (‘causa’) ou se 
está envolvida indiretamente com os 
impactos por meio de suas relações 
comerciais (‘contribui’).

Nossa contribuição para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável
Os ODS são um chamado mundial da Organização das 
Nações Unidas à mobilização de governos, sociedade 
civil e setor privado para erradicar a pobreza, proteger 
o planeta e garantir que todas as pessoas vivam 
em paz e prosperidade. As empresas têm um papel 
essencial a desempenhar nesse contexto e a indústria 
automobilística em particular enfrenta o desafio de 
criar valor para a sociedade garantindo mobilidade 
segura e sustentável para todos.
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Prioridade na proteção à saúde
A liderança da Nissan América do Sul 
começou a monitorar os possíveis impactos 
da Covid-19 desde o seu surgimento na 
China no final de 2019. Com a chegada 
do vírus na região, foi criado o Comitê de 
Crise com a participação da alta liderança 
e implementadas as medidas imediatas de 
prevenção, determinando a suspensão das 
atividades da fábrica e o trabalho em home 
office para as funções administrativas. Foram 
implementadas melhorias no processo de 
teletrabalho da empresa, além da implantação 
de um plano de contingência com comitê 
exclusivo para tomada de decisões.

Retorno da produção
Em junho de 2020, uma vez preparadas as 
instalações de Resende para acolher as 
atividades com segurança, determinamos o 
retorno ao trabalho na fábrica unicamente 
para as atividades cuja execução presencial é 
essencial à produção. As principais medidas 
de proteção implementadas incluíram:

• Distribuição de álcool em gel, kit de máscaras e 
termômetro para os trabalhadores presenciais;

• Limpeza com hipoclorito de sódio  
nas dependências da planta;

• Distanciamento seguro de 1,5 metro, com 
a marcação de postos de trabalho, sinalização de 
espaçamento na fila no refeitório e divisórias nas 
mesas de refeição;

• Marcação e sinalização de distanciamento 
e reforço na higienização das áreas de uso 
coletivo – vestiários, sanitários, escadas, vias de 
passagem, maçanetas, janelas, caixas eletrônicos, 
etc. – e controle de fluxo de pessoas para evitar 
aglomerações;

• Higienização diária dos assentos dos veículos de 
transporte coletivo e disponibilização de álcool em gel 
70% aos passageiros e motoristas;

• Barreiras sanitárias com hipoclorito de sódio 
para higienização dos calçados nas entradas das 
portarias; 

• Aferição da temperatura ao entrar nos locais  
de trabalho;

Nossa ação frente
à crise sanitária
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Um trabalho de equipe
Entre as ações implementadas, algumas foram 
desenvolvidas pela própria equipe interna da fábrica, 
levando em conta suas experiências profissionais 
e o conhecimento do funcionamento de uma linha 
de produção de veículos. Exemplos disso são os 
protetores faciais para os colaboradores da área de 
saúde, fabricados nas impressoras 3D da Nissan, e 
a barreira sanitária instalada na entrada da planta, 
projetada e construída pela equipe do Kaizen e da 
Segurança do Trabalho, com materiais recicláveis 
que originalmente seriam descartados. Além disso, 
a equipe de Engenharia Industrial, acostumada a 
preparar as linhas de produção e os processos de 
manufatura, calculou o tempo necessário para cumprir 
os protocolos e isso contribuiu para a definição de 
diferentes necessidades, desde o número de pessoas 
para distribuir os kits de segurança na entrada até os 
horários de alimentação de cada equipe.

Monitoramento constante
Por meio de uma plataforma chamada Nissan 
Employee Covid, desenvolvida pela Nissan com esse 
propósito, o colaborador deve responder diariamente 
a um questionário sobre sua situação de saúde 
e a eventual presença de sintomas sugestivos 
para a Covid-19, antes de sair para trabalhar. Este 
monitoramento inclui também os profissionais em 
teletrabalho. Em caso de suspeita de contaminação, 
o colaborador é orientado a permanecer em casa e 
aguardar o contato da área de saúde para avaliação 
médica, que determinará o protocolo a seguir. 
Permanecendo a suspeita, a realização do teste PCR é 
orientada pela Nissan. Em caso positivo, o colaborador 

inicia uma quarentena de 14 dias, seu posto de 
trabalho é higienizado para desinfecção e a equipe 
de saúde avalia a necessidade de afastamento dos 
contatos próximos. Nossos profissionais de saúde 
acompanham todos os casos e oferecem suporte 
aos colaboradores e seus familiares, inclusive no 
aspecto psicológico.

Comunicação
Implementamos um plano amplo de comunicação, 
utilizando e-mails, comunicação visual e vídeos de 
orientação de prevenção à Covid-19, destinado a 
todos os colaboradores antes do retorno à fábrica 
e durante a realização de suas atividades. As 
orientações contemplam o comportamento seguro 
a ser adotado não somente durante a atividade 
profissional, mas também antes de sair de casa e 
ao retornar. Em todos os locais de trabalho e de 
circulação foi implementada comunicação com 
orientações sobre os protocolos específicos ao 
espaço em questão. 

• Protocolos de proteção e recomendações 
de ventilação natural e uso seguro de veículos 
próprios;

• Obrigatoriedade do uso de máscaras desde 
o transporte coletivo e durante todo o período de 
trabalho, exceto durante as refeições, com uma 
troca no decorrer do turno;

• Kits de limpeza com hipoclorito de sódio 
disponibilizados em pontos estratégicos e 
desinfecção periódica no mínimo 3 vezes ao 
turno, conforme protocolos;

• Alternância no horário de alimentação 
reduzindo o número de pessoas nos refeitórios;

• Colaboradores em grupos de risco foram 
orientados a permanecer em casa.

Nossos protocolos abrangeram todos os 
trabalhadores diretos, indiretos, fornecedores e 
terceiros em nossas unidades de operação.
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e salário para 100% dos colaboradores do Brasil. Em 
consequência da redução da produção, a Nissan fechou 
o 2º turno de trabalho na fábrica de Resende em junho, 
resultando numa reestruturação de efetivos em algumas 
áreas da empresa.

Desligamento humanizado
O delicado momento do desligamento pode ser difícil 
para o colaborador e sua liderança se não for bem 
conduzido. Durante o período mais difícil da pandemia, 
implementamos um treinamento para todos os gestores 
que tiveram redução em suas equipes com orientações 
de como proceder nesse momento, com empatia e 
respeito, incluindo a forma de comunicar, para garantir 
que os colaboradores recebessem da forma menos 
danosa possível a notícia. Os desligamentos aconteceram 
simultaneamente e as pessoas que foram desligadas 
receberam um pacote extra de benefícios, como 

extensão do plano de saúde e pagamento de salários 
por mais 3 meses, além de consultoria de recolocação 
para líderes. A Nissan já se prepara para reabrir o 
segundo turno da fábrica em Resende em 2022, 
priorizando a recontratação dos colaboradores que 
foram desligados em 2020.

Parceiros de negócio
Nossos fornecedores também sofreram os impactos 
da crise sanitária. A redução na produção de veículos 
decorrente da pandemia afetou toda cadeia de 
suprimentos tornando necessária uma atuação ainda 
mais próxima da nossa equipe de compras, tanto no 
redimensionamento dos contratos como no suporte 
aos fornecedores com dificuldades. Todo o trabalho 
passou a ser realizado de forma remota, com a 
interrupção das reuniões presenciais e visitas.

Divulgamos aos colaboradores o quadro de 
monitoramento de casos suspeitos, confirmados 
e recuperados de funcionários infectados pela 
Covid-19.   

A Nissan elaborou também materiais para 
divulgação ao público em geral, de forma a 
contribuir com a disseminação de informações 
seguras junto aos nossos stakeholders.

Proteção do negócio
A indústria automotiva, que já vinha sofrendo 
com a crise no setor, foi fortemente afetada 
pela pandemia. Uma expressiva redução do 
mercado, escassez de insumos que ocasionou 
alta nos preços e despesas importantes com a 
implementação de medidas protetivas são alguns 
exemplos dos impactos na nossa atividade. Para 
a gestão dos cenários decorrentes da pandemia, 
o comitê de crise teve como base o Plano de 
Continuidade do Negócio da região, priorizando a 
manutenção dos empregos. 

Em 2020, adotamos diversas medidas para reduzir 
o impacto nos quadros de colaboradores. As férias 
coletivas foram antecipadas para o mês de abril, 
com a parada da produção e, durante os meses de 
maio e junho, aderimos ao Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda, previsto 
na Medida Provisória 936, de redução de jornada 

https://youtu.be/AD3ld5KYkaE

Veja o vídeo no nosso canal do Youtube:
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https://www.nissan.com.br/covid-19.html

https://youtu.be/d4v5NxhjDD0DDF – Dispositivo de Distanciamento Físico

Nissan Limpo e Seguro

Saiba mais sobre o DDF e as medidas  
de proteção nas concessionárias Nissan:

Saiba mais sobre as ações solidárias:

Contribuição à sociedade
A Nissan participa do esforço social no combate à 
crise sanitária e suas consequências, por meio de 
diversas ações:

• Reparo de respiradores 
Funcionários da fábrica de Resende ajudaram 
a reparar respiradores em ação coordenada 
pelo Cluster Automotivo Sul Fluminense, uma 
organização da Firjan (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro) que reúne 
montadoras e empresas de autopeças localizadas 
na região sul do estado do Rio.

• Doações de cestas básicas 
Nos primeiros meses da pandemia, a 
Nissan promoveu uma campanha interna de 
arrecadação de alimentos e produtos de higiene 
e limpeza para comunidades carentes do Rio de 
Janeiro e São Paulo, beneficiando instituições 
parceiras do Instituto Nissan. A cada cesta doada 
pelos funcionários, a empresa contribuiu com 
mais duas. Ao todo, foram arrecadadas mais de 
1.400 cestas.

• Empréstimo de carros 
Empréstimo de veículos da frota para a 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
e para a ONG Redes da Maré, para transporte de 
alimentos e medicamentos.

de higienização dos veículos, mobiliários e 
espaços de showroom, assim como controles 
rígidos na entrega de veículos e na realização 
de test drive.

Além disso, lançamos o Dispositivo de 
Distanciamento Físico (DDF), equipamento 
que alerta sobre a proximidade de outra 
pessoa e ajuda a manter uma distância 
segura dentro das concessionárias da marca, 
seguindo os protocolos de prevenção contra a 
Covid-19.

Proteção aos clientes
Ao retomar as atividades em nossa rede de 
concessionárias, criamos o Programa Limpo e 
Seguro. Para obter a certificação pelo programa, 
as concessionárias adotaram uma série de 
medidas de segurança e higiene estabelecidas 
de acordo com o protocolo da marca e 
definidas com base nas recomendações gerais 
de órgãos de saúde internacionais e em boas 
práticas compartilhadas em nível mundial, 
implementadas mediante um treinamento 
prévio on-line disponibilizado pela Nissan. Esta 
certificação será renovada duas vezes ao ano e 
os protocolos atualizados periodicamente, para 
se ajustarem às normas sanitárias em vigor.

Dentro destas medidas, destacam-se os 
controles de temperatura para colaboradores e 
clientes, o atendimento por agendamento prévio 
para evitar aglomerações, o uso de máscaras 
por todos os colaboradores, maior frequência 

https://youtu.be/oBiUz6FMyHQ
https://youtu.be/y1jUTYz_4TY
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Atração e retenção de talentos

Diversidade e igualdade
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Nissan Motor Corporation

Driving Innovation to Enrich People’s Lives
Impulsionando a Inovação para Enriquecer 
a Vida das Pessoas
O propósito mundial da marca Nissan define nossa razão 
de existir e nosso papel na sociedade. Ao promover 
uma abordagem voltada para o propósito, a Nissan 
está construindo uma organização adaptável que busca 
constantemente novas maneiras de entregar valor com um 
espírito forte e resiliente que nos torna ágeis e sustentáveis. 

Ao redor do mundo, a força da Nissan está nas pessoas, 
que conduzem de maneira apaixonada a marca com o 
foco na satisfação do cliente, no desenvolvimento social 
e na inovação. São pessoas que se entregam ao desafio 
de oferecer uma jornada mais sustentável e segura aos 
clientes, à sociedade e às futuras gerações, gerando 
impacto positivo por meio da inovação.

Com sede no Japão, desde 1933 a Nissan Motor Co. Ltd. 
opera 32 fábricas de veículos em 20 países e comercializa 
seus produtos em mais de 160 países em todos os 
continentes, por meio de uma rede de mais de 6 mil 
concessionárias das marcas Nissan, Infiniti e Datsun.

Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi
Em 1999, a Nissan aliou-se à montadora francesa 
Renault, criando a parceria intercultural mais antiga 
e mais produtiva da indústria automobilística, à 
qual veio somar-se a Mitsubishi Motors em 2016. A 
Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, constitui a maior 
parceria automobilística do mundo. Na vanguarda 
da produção de veículos 100% elétricos, desenvolve 
tecnologias com foco na mobilidade do futuro.

32 unidades  
de produção

Presente em
mais de 160 países

Mais de 131.000
colaboradores

Relatório de Sustentabilidade
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Nissan América do Sul
Criada em 2014, com o propósito de acelerar o desenvolvimento da 
Nissan e de sua linha de produtos na região, a Nissan América Latina 
ampliou as operações e atividades da empresa em benefício dos 
consumidores latino-americanos. A linha de produtos comercializada 
na região conta com mais de 20 modelos diferentes.

Em setembro de 2020, a marca anunciou um plano para 
realinhamento das regiões, onde a Nissan América Latina passa a 
integrar a região “Américas”, formando uma nova unidade de negócios 
chamada Nissan América do Sul. Esta nova organização inclui as 
operações das quatro subsidiárias da região, unidades estratégicas 
para fortalecer os negócios em mercados-chave: Brasil (fundada em 
2000), Chile (fundada em 2015), Argentina (fundada em 2015) e 
Peru, subsidiária que iniciou suas operações em janeiro de 2018.

2.123 
colaboradores

2 plantas  
5 escritórios 
comerciais 

4 modelos
fabricados
14 modelos 
comercializados

178.742  
veículos
produzidos

243.652  
veículos  
vendidos

283
concessionárias
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Desafios e conquistas marcaram as duas 
décadas de atividade da Nissan do Brasil 
no país. Nossa história começou em 23 de 
outubro de 2000, no Paraná, com a primeira 
fábrica da Aliança Renault-Nissan no mundo, 
produzindo simultaneamente veículos das 
duas marcas. Desde então, a empresa mantém 
seu compromisso com o país, seguindo 
uma evolução sustentável e consistente, 
oferecendo uma linha de produtos moderna, 
com qualidade e tecnologia japonesas para 
os brasileiros. Ao lembrarmos nosso percurso 
brasileiro, não podemos deixar de citar o Nissan 
March, primeiro veículo a ser produzido no 
Complexo Industrial de Resende, cuja produção 
se encerrou em 21 de setembro de 2020, 
deixando gratidão e muitas saudades.

Hoje somos 1.975 empregados diretos, 
distribuídos em diversos locais de atividade: 

Nissan 
no Brasil
20 anos
O trabalho em equipe de todas as 
pessoas nos trouxe até aqui e hoje é 
o nosso maior trunfo para o futuro.

(GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7) 

1.975
empregos diretos

400.000 
veículos produzidos 

em Resende

3,1%
de market share

• Sede da Nissan do Brasil, na cidade do  
Rio de Janeiro;

• Complexo Industrial, em Resende (RJ);
• Centro de Armazenamento e Distribuição de 

Peças, em Itatiaia (RJ);
• Estúdio de design e área comercial,  

na cidade de São Paulo;
• Centro de Treinamento, em Jundiaí (SP);
• Áreas de Engenharia, Qualidade e Compras, 

em São José dos Pinhais (PR).

Além destas equipes, a Nissan do Brasil criou o Instituto 
Nissan, responsável pela atuação social da empresa no 
país, do qual é mantenedora. 

Para assegurar nossa presença junto aos clientes 
em todo o Brasil, contamos com uma rede de 179 
concessionárias, responsável pela comercialização de 
nossos veículos e por todo o serviço de pós-venda, 

incluindo serviços de manutenção, assistência técnica 
aos clientes e acessorização dos modelos.

O Complexo Industrial 
Inaugurado em 2014, em Resende, no sul do estado 
do Rio de Janeiro, o Complexo Industrial da Nissan 
inclui as fábricas de automóveis e de motores, com 
capacidade anual de produção de 200 mil veículos e 
200 mil motores, respectivamente. Entre as unidades 
mais modernas e sustentáveis da Nissan no mundo, a 
fábrica de veículos compreende um ciclo completo de 
produção, desde a estamparia até as pistas de testes, 
incluindo carroceria, pintura, injeção de plásticos, 
montagem e inspeção de qualidade. Aqui fabricamos 
os modelos March (até 2020), Versa V-Drive (até 
2021) e Kicks, bem como o motor 1.6 16V, de 
quatro cilindros. Os veículos e motores produzidos 
em Resende são comercializados em todo o Brasil e 
exportados para os seguintes mercados da América 
Latina: Argentina e Paraguai.

14Relatório de Sustentabilidade
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The Box
O novo Estúdio de Design da Nissan 
(GRI 102-10)

Alinhado com a Nissan Intelligent Mobility, visão 
da marca para transformar a maneira como os 
carros são conduzidos, impulsionados e integrados 
na sociedade, a Nissan inaugurou, em São Paulo, 
o novo Estúdio de Design da marca na América 
Latina, como um laboratório criativo para pensar 
soluções para o futuro da mobilidade do ponto 
de vista do design. Com o tema Disruption 
through Fusion (ruptura através da fusão), o novo 
estúdio tem a missão de unificar e traduzir a 
cultura brasileira e latina com a japonesa para 
o desenvolvimento de novos projetos da marca 
não só na região da América Latina, mas também 
globalmente.

Nossos produtos
(GRI- 102-2)

Além do Nissan Kicks, produzido em Resende, 
importamos e comercializamos no Brasil o 
100% elétrico LEAF (Inglaterra), o Novo Versa 
(México) e a picape Frontier (Argentina).

Nosso desempenho
(GRI-102-7)

2019 2020

Veículos produzidos 103.481 50.789

Comercializados no Brasil 96.080 61.010

Exportados 16.325 7.315

Importados 11.321 11.058

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Nosso trabalho reconhecido
• Prêmio “Empresas que Melhor se 

Comunicam com os Jornalistas” – Revista 
Negócios da Comunicação e CECOM (Centro 
de Estudos da Comunicação), pela 5ª vez 
consecutiva (2016 a 2020)

• Melhor Empresa Exportadora 
na 20ª edição do prêmio “Os Melhores 
do Segmento Automotivo 2019” – Revista 
Autodata

• Prêmio Proteção Brasil de Segurança do 
Trabalho 2019 
- Ouro na categoria Segurança de Máquinas e 
Equipamentos 
- Prata na categoria Sistemas de Gestão de 
Risco 
- Prata na categoria Atuação da CIPA 
- Prêmio Lixo Zero 2019 – Instituto Lixo Zero

• Prêmio Global de Pós-Vendas da Nissan 
(Global Nissan Aftersales Award) – 4ª vez 
consecutiva (2017 a 2020)

• NISSAN Chairman’s Award – Covid-19, 
pelo projeto “Cash Preservation Actions Against 
Covid-19 impacts in FY20”

• Prêmio ABERJE 2019 de comunicação 
empresarial – na etapa Regional, categoria 
Sociedade, para o Instituto Nissan pelo projeto 
Inova-san

• 2 Prêmios ABERJE 2019 de comunicação 
empresarial – na etapa Regional, categorias 
Eventos e Publicação Especial, para a Nissan

• Prata e bronze no Prêmio ABEMD 
2019 – Associação Brasileira de Marketing 
de Dados por ações de relacionamento com 
clientes

• Finalista Prêmio Reclame Aqui 2020 – 
Categoria Montadoras

• Finalista Prêmio MESC 2020 de 
Excelência atendimento ao cliente – 
Categoria Montadoras

• Nissan LEAF 
- Carro Verde do Ano 2020 – Revista Auto 
Esporte 
- Compra do ano 2020 – Revista Motor Show 
- Melhor Carro Elétrico 2020 – Prêmio 
Carsughi L’Auto Preferita 
- Carro Elétrico 2019 – Prêmio UOL

• Nissan Kicks 
Melhor SUV na pesquisa “Os Eleitos” por três 
anos seguidos (2017 a 2019) – Revista Quatro 
Rodas

• Nissan Versa  
- Carro do Ano 2020 na América Latina – 
Americar (Associação América Latina da 
Imprensa de Carros) 
- Carro do Ano 2020 – Federação 
Interamericana de Jornalistas Automotivos

• Nissan Frontier 
Car Awards Brasil 2020 – Revista Car 
MagazineImagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Governança Corporativa
(GRI 102-1, 102-5, 102-18, 102-20)

A Nissan do Brasil Automóveis Ltda. é uma 
sociedade limitada de capital fechado, subsidiária 
brasileira da Nissan Motor Corporation, que fabrica 
e comercializa automóveis da marca Nissan, peças e 
componentes.

Os fóruns para tomada de decisão, controle e 
acompanhamento de resultados, administração 
dos recursos e desempenho da companhia têm 
participação do presidente da Nissan do Brasil e 
de seus executivos diretos em reuniões mensais 
ou semanais, quando necessário. As decisões são 
desdobradas em processos internos e comitês 
específicos de cada área. Os altos executivos 
participam de comitês regionais, liderados pelo 
presidente da Nissan América do Sul, para reporte, 
alinhamento, direcionamento e decisão, a exemplo 

O crescente acesso à mobilidade automotiva tem 
beneficiado cada vez mais pessoas ao redor do 
planeta. Ao mesmo tempo, porém, o aumento das 
emissões de gases de efeito estufa e os acidentes 
de trânsito tornaram-se questões urgentes para o 
mundo atual. Como resposta a essas questões, a 
Nissan lançou, em 2018, o plano Nissan Sustainability 
2022, que considera a convergência com práticas 
já adotadas, como as premissas do programa 
ambiental global Nissan Green Program, e introduz 
novos elementos, como o conceito de mobilidade 
inteligente. A estratégia estabelece uma visão de 
longo prazo e determina as metas da companhia para 
o período 2018-2022, evidenciando os aspectos 
ESG (Ambiental, Social e de Governança) em nossas 
atividades e as iniciativas da marca que visam 
contribuir para a sustentabilidade da sociedade, bem 
como seu próprio crescimento sustentável como 
empresa, ajudando a construir um mundo mais limpo, 
mais seguro e mais inclusivo.

Nissan Sustainability 2022

do Comitê de Gestão Ambiental (Environmental 
Management Committee - EMC) e do Comitê de 
Sustentabilidade da América Latina.

A Nissan do Brasil conta ainda com o Comitê 
de Auditoria Interna, que revisa e acompanha o 
andamento das auditorias da empresa, e o Comitê de 
Sustentabilidade Brasil. Tópicos gerais sobre economia 
e temas sociais são discutidos em comitês executivos 
semanais ou mensais.

Comitê de Sustentabilidade
A alta administração da Nissan do Brasil reúne-se 
semestralmente para tratar os principais temas ESG 
(ambientais, sociais e de governança), no Comitê de 
Sustentabilidade, que conta com dois chairmen – 
diretor de Relações Governamentais e Sustentabilidade 
e diretor de Produção – e a participação dos demais 

Estrutura 
organizacional 
Nissan do Brasil

PRESIDENTE
NBA

MARKETING E VENDAS MARKETING

PÓS-VENDAS

VENDAS

LIGHT COMERCIAL VEHICLE

SUSTENTABILIDADE

CUSTOMER QUALITY

TOTAL CUSTOMER SATISFACTION

DESENVOLVIMENTO DE REDE
DE CONCESSIONÁRIAS

GOVERNANÇA,
RISCOS, 

COMPLIANCE
E AUDITORIA

INTERNA

FINANCEIRO

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

JURÍDICO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

PRODUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS

diretores. O comitê assegura o desdobramento 
da estratégia global de sustentabilidade – Nissan 
Sustainability 2022 –, além de determinar e 
acompanhar as metas locais. A Nissan do Brasil 
integra ainda o Comitê de Sustentabilidade da 
América do Sul, que reúne as unidades da marca na 
região.

A área de Sustentabilidade da Nissan do Brasil atua 
de forma transversal na companhia, acompanhando 
a implementação das metas estabelecidas pelo 
comitê, e oferece suporte e visibilidade às iniciativas 
das diversas áreas, contribuindo para o engajamento 
de todos os colaboradores.
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Nossos stakeholders
(GRI 102-40)

Para alinhar nossas atividades corporativas às necessidades 
da sociedade, incorporamos o diálogo com os stakeholders 
no cotidiano. Tal interação assegura a escuta permanente 
dos indivíduos e organizações que influenciam ou são 
influenciados pelos negócios da empresa e favorece a 
identificação de oportunidades e riscos em seus estágios 
iniciais. 

A Comunicação Corporativa da Nissan tem sido reconhecida 
por suas ações voltadas ao relacionamento com 
colaboradores e imprensa. Tanto que, de 2016 a 2020, foi 
premiada anualmente na categoria setor automotivo e de 
motos com o prêmio “Empresas que Melhor se Comunicam 
com Jornalistas”, organizado pelo Centro de Estudos de 
Comunicação (CECOM) e pela revista setorial Negócios da 
Comunicação, que leva em consideração pesquisa realizada 
com jornalistas de todo o Brasil.

Canais de diálogo

Clientes
Serviço de atendimento ao cliente, 
concessionárias, site, exposições e 
salões, eventos, pesquisas de satisfação, 
mídia (TV, impressa e mídias sociais), 
serviços pós-vendas e mala direta.  
  

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

Fornecedores e 
concessionárias
Contato direto, divulgação de boletins 
com valores e diretrizes corporativas, 
realização de fóruns e convenções, 
reuniões de negócios e portal específico 
no site. 
 

Comunidades locais
Contato por meio de doações, atividades, 
parcerias, apoios, ações de voluntariado 
e projetos do Instituto Nissan, visitas à 
fábrica em Resende (RJ), patrocínios 
a eventos locais e apoio a campanhas 
de conscientização de segurança no 
trânsito. 
 

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 momentos de desastres. 
 

Imprensa
Contatos proativos feitos pela equipe de 
Comunicação Corporativa, divulgação de 
press releases, sala de imprensa no site, 
realização de coletivas de imprensa e outros 
eventos, além de atendimento às demandas 
da imprensa.
    

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

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Tempo de transformação
No final de 2019, a Nissan iniciou um processo 
global de mudança, revendo os próprios 
valores da empresa e renovando a estratégia 
para melhor refletir o novo cenário mundial 
no campo do automóvel e da mobilidade, mas 
também nos aspectos da sustentabilidade 
e da responsabilidade das empresas face a 
importantes questões sociais e ambientais. 
A essa transformação que começou de 
dentro, vieram juntar-se, no ano seguinte, as 
consequências da crise sanitária mundial, que 
afetaram toda a sociedade. 

Para nossa equipe de gestão de pessoas, o 
desafio foi gigante: implementar uma nova 
cultura corporativa em meio aos impactos na 
rotina de trabalho, além da redução no volume 
de produção, que ocasionou a interrupção 
do segundo turno na fábrica, resultando em 
desligamento de colaboradores. Em 2020, foram 
desenvolvidos vários programas para mitigar os 
efeitos das circunstâncias adversas e reinventar 
o ambiente corporativo para as equipes que 
migraram para o teletrabalho, além de minimizar 
o trauma do desligamento, quando inevitável.

Enriquecer a vida das pessoas faz parte do 
propósito da companhia e norteia a nova 
cultura corporativa que queremos para a 
Nissan, na qual todos possam desenvolver 
seu potencial e suas habilidades para 
que empresa e funcionários continuem 
crescendo juntos.

Atração e retenção
de talentos

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3 - 401: Emprego)

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO ECONÔMICO

CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS
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WoW
Way of working
O ano de 2020 transformou a relação das 
pessoas com o trabalho, em decorrência 
das medidas protetivas impostas pela 
pandemia de Covid-19. Considerando 
os aspectos positivos da experiência 
remota relatados pelos colaboradores, 
desenvolvemos o WoW, novo modelo 
híbrido de trabalho da Nissan América do 
Sul, que pretende gerenciar a flexibilidade 
e impulsionar o engajamento e a motivação 
dos colaboradores. Alinhado com a nova 
cultura Nissan Way*, o programa abrange 
a diversidade de estilos de trabalho, locais, 
situações familiares e estilos de vida, 

criando também uma cultura de empoderamento 
e senso de dono. Sessões de treinamento à alta 
liderança apresentaram conceitos e melhores 
práticas relacionados à saúde física e mental 
dos colaboradores, além de informações sobre 
como liderar um time remoto, estendidas aos 
gerentes e demais gestores em 2021. 

Os colaboradores em teletrabalho receberam 
auxílio financeiro para equiparem um posto de 
trabalho adequado em suas casas e, pensando 
no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 
passaram a contar com o benefício da sexta-
feira flex, que possibilita aumentar uma hora de 
trabalho por dia de segunda a quinta, reduzindo 
4 horas na jornada de sexta-feira, além da 
dispensa de meia jornada como presente no dia 
do aniversário. Em 2021, o programa segue em 

* Conheça o Nissan Way no 
capítulo 3 – Diversidade e 

Igualdade de oportunidades.

Gestão da Mudança
Para ajudar a conduzir a transição 
em todos os aspectos, temos 
reforçado o papel da liderança 
como fio condutor dessa mudança, 
atrelado ao desdobramento da 
nova cultura corporativa Nissan 
Way*, que prioriza o respeito e 
a transparência com foco nas 
pessoas. No último semestre 
de 2020, foi implementado o 
programa de Gestão da Mudança 
para toda a região. O programa, que 
envolveu todos os colaboradores, 

desenvolvimento, adicionando incentivos 
para os colaboradores que terão seu 
tempo fracionado entre o teletrabalho e 
a presença na empresa.

A partir da mudança de paradigma a 
respeito do local de trabalho, estamos 
reduzindo nossos espaços em São 
Paulo, Rio de Janeiro e São José dos 
Pinhais. Com isso, tornamos mais 
eficientes nossas estruturas, sob o 
ponto de vista econômico e ambiental, 
além de contribuir para uma redução 
nos deslocamentos das pessoas nas 
cidades onde estamos presentes e 
entre cidades. Todos esses ganhos 
permanecerão com a implantação do 
WoW.

desde o chairman da região até os 
estagiários, contou com sessões 
de treinamento presenciais e on-
line, nas quais foram apresentadas 
técnicas, instrumentos, exercícios 
de comportamento e habilidades 
para gerenciar o processo. Também 
foram promovidos diálogos sobre 
o contexto atual do mundo, como 
a Nissan quer se posicionar neste 
contexto e como a rotina de trabalho 
é afetada por tudo isso, favorecendo 
a reflexão sobre os aprendizados 
necessários para integrar a nova 
realidade.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Desenvolvimento profissional
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 404: Capacitação e educação, 404-3)

Investir nos nossos talentos é valorizar o que faz 
o sucesso da nossa atividade. Por isso, nossa 
gestão de pessoas está voltada ao desenvolvimento 
profissional e à qualidade de vida de nossas equipes, 
visando ao engajamento, à satisfação e à melhoria do 
desempenho.

Incentivamos os funcionários a assumirem o 
protagonismo de suas próprias carreiras, buscando 
o aperfeiçoamento de habilidades e competências 
entre as oportunidades de capacitação que a empresa 
oferece, adaptadas aos diversos perfis, necessidades 
e campos de atuação, com conteúdo próprio e de 
fácil aplicação prática. Em 2020, a maior parte dos 
esforços de treinamento e capacitação passaram 
ao formato on-line, em razão da implementação 
do teletrabalho durante a pandemia. Além dos 
programas de treinamento, encorajamos os líderes 
a atuarem no desenvolvimento de suas equipes no 
dia a dia da atividade e todos os funcionários Nissan 
recebem avaliações regulares de desempenho, de 
forma a identificar pontos fortes, oportunidades de 
aprendizado e aperfeiçoamento.

Entre 2019 e 2020, além dos programas de 
treinamento, foram oferecidos cursos em Compliance, 
Ferramentas de Inovação e Transformação Digital, 
como por exemplo, o treinamento de TI Robotic 
Desktop Automation, além do curso preparatório 
TOEIC para potenciais líderes.

Speed up
12 futuros líderes

Curso 
de libras  
55 colaboradores

Drive Onboard
Novo programa de 
integração de novos 
colaboradores unificado 
para a América do Sul

Wow
Novo modelo de 
trabalho Nissan 
América do Sul
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Programas de  
treinamento Nissan

Speed up
Criado com o objetivo de preparar pessoas 
para posições de liderança. São selecionados 
candidatos potenciais de toda a companhia, 
que participam de treinamentos formais de 
desenvolvimento e mentoring por líderes 
seniores.

Onboarding Gerencial
Dirigido aos novos gestores, como forma 
de treinamento para inseri-los no ambiente de 
trabalho. O treinamento prevê uma experiência 
prática das rotinas de trabalho nas áreas 
comercial e de produção.

HR Academy
Uma escola funcional global, 100% on-line, 
com treinamentos técnicos na função voltados 
aos colaboradores da área de Recursos 
Humanos.

Learning@Alliance
Portal de e-learning para desenvolvimento 
de carreira. Conta com cursos desenvolvidos por 
especialistas em diversos campos, treinamentos 
institucionais e soft skills. A plataforma está 
disponível de maneira permanente para todos 
os colaboradores indiretos (não vinculados 
diretamente ao processo de produção).

Escola de Segurança
Programa voltado aos colaboradores da área de 
produção, envolve a capacitação e reciclagem de 
treinamentos obrigatórios exigidos pelas Normas de 
Segurança (NRs).

Drive Onboard
O programa de integração da Nissan, totalmente 
reformulado em 2020, teve seu conteúdo ampliado 
para capacitar os colaboradores de maneira natural, ágil 
e eficiente em seu início de jornada na empresa. Com 
base nos novos valores do Nissan Way, o programa foi 
padronizado para toda a região América do Sul e inclui 
também os trabalhadores terceirizados.

CoCriaRH
Um momento proporcionado pelo RH, entre 
colaboradores de todos os níveis, para o 
compartilhamento de preocupações, aspectos de 
melhoria e pontos positivos de trabalhar na Nissan, dessa 
forma, criando juntos a Nissan esperada por todos. Em 
2020, várias sessões do CoCriaRH serviram de subsídio 
para o desenvolvimento de novos programas de RH, 
como o WoW, a partir da escuta do sentimento e da 
percepção dos colaboradores.

Curso de Libras
Desenvolvido em 2019, com o objetivo de capacitar os 
colaboradores para utilizar a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). O curso possibilita aos participantes interagir de 
forma eficaz e adequada com os colaboradores surdos, 
ampliando as possibilidades de comunicação profissional 
e interação social no ambiente de trabalho.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Horas de 
treinamento 

por colaborador 
por gênero 
e categoria 
profissional

(GRI 404-1)

Devido à pandemia da 
Covid-19, um número 

expressivo de colaboradores 
teve redução ou suspensão 

de jornada em 2020, 
ocasionando reagendamento 

de parte dos treinamentos 
para 2021 e limitando a 

participação, tanto presencial 
como on-line. Dessa forma, 

registramos baixa significativa 
do montante de horas de 

formação dispensadas no ano.

Colaboradores  

próprios

2019 2020

Presencial On-line Média por 
 colaborador Presencial On-line Média por  

colaborador

Diretoria

Homens 288 17,38 11,74 188     22     8,08

Mulheres 8 6 7,00 40     3,5     21,75

Total 296 23,38 11,39 228     25,5     9,05

Gerência

Homens 1.870 35,78 23,24 432     38,65     6,28

Mulheres 264 10,01 12,45 154     13,63     6,45

Total 2.134 45,79 20,96 586     52,28     6,32

Chefia e  

Coordenação

Homens 626 43,58 4,68 958     43,36    7,95

Mulheres 473 14,66 12,83 208    19,33    4,93

Total 1.099 58,24 6,39 1.166    62,69    7,14

Técnica e  

Supervisão

Homens 5.381 48,08 62,40 932   25,93    16,24

Mulheres 1.067 6,33 119,25 117   5,68    15,34

Total 6.448 54,41 67,73 1.049   31,61   16,13

Administrativo

Homens 3.389 132,10 11,32 1.349   113,4    5,34

Mulheres 1.475 78,95 9,30 745    861,46   11,39

Total 4.864 211,05 10,61 2.094    974,86    7,39

Operacional

Homens 15.601 2,56 11,04 1.514  0,61    1,61

Mulheres 1.628 - 10,30 79  0,21    0,64

Total 17.229 2,56 10,96 1.593  0,82    1,50

Estagiários  

e Trainees

Homens 661 23,15 11,21 91   10,88   1,52

Mulheres 311 28,3 5,38 114  18,5   2,20

Total 972 51,45 8 205   29,38   1,84

Total

Homens 27.816 302,63 13,25 5.464    254,83   3,64

Mulheres 5.226 144,25 11,72 1.456   922,31   5,86

Total 33.042 446,88 12,98 6.920   1.177,14   4,10

Atração e retenção de talentos
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Remuneração e benefícios
(GRI 102-41)

Nossa política de remuneração e benefícios 
alinha-se aos objetivos estratégicos e 
de atração e retenção de talentos da 
empresa. Além dos benefícios previstos 
pela legislação trabalhista, os colaboradores 
contam com plano de saúde e odontológico, 
programa de gestão da saúde e previdência 
privada. Nossos acordos coletivos cobrem 
todos os colaboradores nas cláusulas 
sociais e 87% nas cláusulas econômicas. Os 
demais 13%, ocupam cargos de gestão e se 
enquadram em uma política específica de 
remuneração e benefícios econômicos.

Bem-estar dos 
colaboradores
Na Nissan, segurança é um valor e uma 
responsabilidade de todos nós. Da alta 
administração a cada funcionário, a saúde 
e a segurança de todos são nossa principal 
prioridade. Atuamos de forma contínua e 
proativa na implementação de rigorosos 
protocolos, de acordo com nossa Política 
Básica de Segurança e Saúde, otimizando o 
ambiente de trabalho e promovendo a saúde 
física e mental dos colaboradores. 

Zero acidentes e zero 
doenças: nossa meta 

constante.

Ambientes de trabalho 
mais seguros
A Nissan conta com uma política 
de segurança focada na prevenção, 
fundamentada em investimentos 
para melhoria do processo produtivo, 
envolvimento dos trabalhadores e 
mapeamento dos perigos e riscos 
existentes. Empregamos métodos próprios 
no diagnóstico e gestão da segurança, bem 
como uma abordagem de avaliação de 
risco. Exemplo disso são as Observações 
de Segurança, uma ferramenta que ajuda 
a identificar e sanar comportamentos e 
condições inseguros. Todos que entrarem 
em nossa planta – seja funcionário, visitante 
ou prestador de serviço – e identificarem 
um ato ou uma condição insegura podem 
preencher nosso formulário e colaborar 
para a cultura de segurança atuando na 
prevenção.

Em 2020, foram levantadas 2.050 
oportunidades de melhoria em todo o 
complexo industrial, tratadas pela equipe de 
segurança com um índice de resolução de 
problemas de 95%. Ao final do período, mais 
de 300 melhorias foram implementadas.

O envolvimento da alta liderança é outro 
fator determinante para o engajamento 
de todos. Implementamos em Resende a 
Caminhada Diária da Segurança, percurso 
de observação realizado na fábrica pela 
diretoria de produção, que já dedicou mais 
de 42.800 minutos a esta atividade desde o 
seu início em 2020.

+300
melhorias 
implementadas

15% menos 
acidentes  
Redução nas taxas 
de frequência e 
gravidade

Caminhada 
Diária de 
Segurança
214 caminhadas  
com a diretoria
+ 42.800 minutos 

95%
problemas 
solucionados

Diálogo constante
Todos os colaboradores dispõem de canais 
adequados de comunicação com a empresa. 
Além do diálogo via hierarquia e lideranças, 
temos a presença de Business Partners, os 
BPs, em todos os níveis e áreas da empresa, 
atuando como mediadores internos entre 
os profissionais, o RH e a liderança. Os 
colaboradores dispõem ainda do canal 
“Fale com o RH” (e-mail, posto presencial e 
telefone), para esclarecimento de dúvidas 
e informações sobre temas relacionados à 
área de Recursos Humanos e o canal de 
denúncias Speak Up (saiba mais sobre este 
canal no capítulo 08 – Ética Respeito e 
Integridade).
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A Nissan monitora as taxas de acidentes, 
calculadas de acordo com a norma NBR 14280, 
tanto dos colaboradores próprios quanto de 
terceiros. Todas as ocorrências são divulgadas 
aos funcionários, a fim de implementarmos juntos 
as ações de melhoria, de forma abrangente, para 
evitar recorrência. A redução de 15% nas taxas de 
frequência e gravidade dos acidentes durante o 
biênio 2019-2020 é o resultado da estratégia de 
proximidade adotada pela equipe de Segurança 
do Trabalho, garantindo a presença no dia a dia 
da fábrica e criando parcerias de trabalho com os 
operadores a fim de reduzir os perigos e riscos de 
cada atividade.

Referência em segurança
Nosso time de Segurança do Trabalho recebeu 
novamente o Prêmio Proteção Brasil, em 2019. 
Concorrendo com três projetos em diferentes categorias, 
a Nissan conquistou o 1º lugar na categoria Segurança 
de Máquinas e Equipamentos com o projeto “Máquina 
protegida, ambiente seguro.” O projeto relata a utilização 
de proteções coletivas e bloqueios na Carroceria para 
restringir o acesso de pessoas ao local. Os demais 
projetos também foram premiados, posicionando a 
empresa em 2º lugar nas categorias Atuação da CIPA e 
Sistemas de Gestão de Risco. 

A Nissan também conquistou o 1º lugar no Prêmio 
DuPont 2020, na categoria Proteção Química, com o 
projeto de uso do CO2 para limpeza dos jigs, gabaritos 
metálicos para evitar danos na pintura ao instalar a trava 
na porta dos veículos. Na edição de 2019, alcançamos o 
2º lugar na categoria Proteção Química, para o projeto de 
limpeza de moldes. 

Gestão da Saúde
A prevenção também está na base do sistema 
de gestão da saúde na Nissan. Por meio de 
diversos programas permanentes, oferecemos 
aos colaboradores suporte à manutenção de uma 
rotina saudável nos aspectos físico e mental. Os 
trabalhadores em postos de atividade operacional 
são considerados como atletas pelo sistema 
de gestão da saúde, com acompanhamento 
fisioterapêutico e de reforço muscular sempre 
que necessário.

Um exemplo dessa atenção são os recentes 
investimentos na criação do Centro de Estudo 
em Saúde e Ergonomia, que incluíram a aquisição 
de câmera termográfica, eletromiógrafo, 
goniômetro e dinamômetro*, trazendo 
importante contribuição na prevenção de 
doenças ocupacionais e na manutenção 
da melhor qualidade de vida no trabalho. 
Pilotado por profissional com doutorado e 
docente da UERJ, o Centro reúne uma equipe 
multidisciplinar composta por ergonomistas, 
médico do trabalho, ortopedista, fisioterapeuta do 
trabalho, fisioterapeuta clínica e educador físico. 
Realizamos também o mapeamento do ranking 
ergonômico de todos os postos de trabalho 
da fábrica, que conta atualmente com 37% de 
postos verdes. Nossa meta é alcançar mais 
de 50% até 2023, priorizando os postos mais 
críticos. Uma iniciativa que vem somar-se aos 
demais programas de saúde disponibilizados pela 
Nissan, como assistência odontológica, programa 
de conservação auditiva e acuidade visual, 
entre outros. Já os cuidados com as gestantes 
– colaboradoras e esposas de colaboradores 

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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– é assegurado pelo Programa Mãe 360, 
com acompanhamento do pré-natal e das 
lactantes, além de palestras dirigidas às 
futuras mamães e o kit bebê oferecido pela 
empresa.

*Câmera termográfica: equipamento destinado 
a detectar e mapear regiões do corpo humano 
com maior liberação de calor e que contém maior 
atividade muscular com possíveis debilidades e 
disfunções.

Eletromiógrafo: equipamento destinado a 
detectar a capacidade funcional e elétrica do 
sistema nervoso periférico a fim de diagnosticar 
alguns sintomas comuns, como formigamentos, 
fraquezas musculares, dores.

Goniômetro: instrumento de medição de ângulos 
utilizado para registrar a amplitude de movimentos 
corporais.

Dinamômetro: Equipamento destinado a medição 
de esforços manuais.

Gestão da Saúde NISSAN 

Palestras Mensais
Programa de Qualidade de Vida
Gympass
Exames Ocupacionais
Reforço Muscular
Programa Mãe 360
Check-up
Plano Médico e Odontológico
Campanha de Vacinação
Programa de Conservação Auditiva

Programa Previna-se
Programa de Ergonomia

Reabilitação INSS
Auxílio Funeral

Monitoramento Covid-19

Apoio Psicosocial

GRUPO DOS 
SAUDÁVEIS

GRUPO DE
ATENÇÃO

GRUPO
ESPECIAL



CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Diversidade e igualdade
de oportunidades

Assim como o Brasil, somos  
uma equipe diversa e valorizamos 
cada face dessa diversidade 
que nos enriquece e nos 
faz melhores. Nossa cultura 
se baseia na igualdade e 
no respeito, para construir 
cuidadosamente um ambiente 
inclusivo e acolhedor para todos.

O jeito Nissan de ser 
(GRI 102-16)

O Nissan Way foi desenvolvido como uma forma 
de nos encorajar a refletir sobre nossas principais 
prioridades e promover boas atitudes. Este 
conjunto de valores compartilhados por toda a 
empresa orienta nossas decisões e ações para 
construirmos juntos o melhor futuro para o nosso 
negócio, valorizando a diversidade das pessoas 
que fazem a Nissan. 

Com base na análise feita por uma equipe 
multifuncional composta por membros do Comitê 
Executivo global, os princípios foram reformulados 
em 2020, acompanhando nossos novos desafios. 
Para apresentar o Novo Nissan Way e habilitar os 
líderes a transmitir o conceito para suas equipes, 
foram organizadas sessões de treinamento on-line 
com as lideranças.

“A cultura é a 
base da empresa. 
E o NISSAN WAY 
define os valores 
fundamentais para 
isso”.
MAKOTO UCHIDA 
Diretor Executivo Representativo, 
Presidente e CEO 
Nissan Motor Corporation

Nissan Way
Nova cultura 
corporativa global

1.975  
colaboradores 

Drive Onboard
Novo programa 
de integração 
unificado para 
a América do Sul
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NISSAN WAY
1. Pense sempre no cliente
2. Mostre fatos, encare a realidade
3. Seja responsável, aja proativamente
4. Pense fora da caixa 

5. Respeite os outros, respeite a sociedade

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

IGUALDADE
DE GÊNERO
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Equidade de gênero  
e inclusão de minorias
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 405: Diversidade  
e igualdade de oportunidades)

A manutenção da diversidade em todas as unidades 
da empresa é objeto de engajamento da liderança 
executiva. Temos um programa de Diversidade e 
Inclusão, que reúne iniciativas para a consolidação 
de uma estratégia voltada ao tema. Uma delas foi a 
criação de um grupo de trabalho multidisciplinar, o GT 
de Diversidade, em 2019, para discussão de temas 
específicos e da estratégia de diversidade. 

O grupo está na origem de diversas ações voltadas à 
equidade de gênero e inclusão de minorias, como a 
introdução do código de vestimenta flexível e inclusivo 
Your Way, orientado para promover a equidade de 
gênero entre os colaboradores. Além disso, temos 
realizado eventos como o Woman Talks, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, a palestra da ONU Mulheres 
em Resende e também implementamos ações visando  
a outros públicos minoritários. 

É o caso da criação do Curso de Libras, implementado 
em 2019, que possibilita aos participantes interagir com 
surdos, ampliando as possibilidades de comunicação 
profissional e interação social no ambiente de trabalho. 
Junto com a oferta do curso, vieram a disponibilização de 
um maior número de TVs com comunicações em Libras 
na fábrica e a realização periódica de sessões do Café 
com o Diretor, um espaço de conversa e aproximação, 
entre os colaboradores PcD e o diretor de manufatura da 
fábrica da Nissan, em Resende. Acompanhamos nossos 
indicadores de contratação, cujas metas estão atreladas 
à ampliação da presença de pessoas com deficiência 
nas nossas operações, em linha com o compromisso de 
cumprimento de cotas para a contratação de PcD.

Mulheres na gestão 
(GRI 405-1)

Anualmente, junto com a revisão do plano de sucessão, 
a equipe de recursos humanos faz o monitoramento 
da representatividade de mulheres em cargos de 
gestão. A meta para 2021 é de 2 pontos percentuais 
de crescimento no indicador, que é reportado à matriz 
da empresa. Em 2020, o índice passou de 17% a 22%, 
condizente com o número de mulheres no universo total 
dos colaboradores, que em 2019 era 18% e passou a 
21% em 2020.

Em 2020, a Nissan passou a ser signatária 
dos WEPs - Princípios de Empoderamento 
das Mulheres. São 7 princípios formulados 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
por meio da ONU Mulheres e do Pacto Global, 
para incentivar a comunidade empresarial 
a incorporar valores e práticas em seus 
negócios que visem à equidade de gênero e ao 
empoderamento de mulheres.

http://www.onumulheres.org.br/referencias/
principios-de-empoderamento-das-mulheres 

Conheça os sete Princípios de 
Empoderamento das Mulheres: 

Homens Mulheres

2019

93% 93%

79% 74%

79% 73%

91% 88%

65% 66%

90% 88%

49% 53%

7% 7%

21% 26%

21% 27%

9% 12%

35% 34%

10% 12%

51% 47%

2020

Diretoria

Gerência 

Chefia/
Coordenação

Técnica/
Supervisão

Administrativo

Operacional

Estágio/
Trainee

Mulheres em cargo de gestão

2019
2020

17%

22%
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Nossa diversidade em números
(GRI 102-8, 401-1, 405-1)

As variações registradas nos indicadores entre 2019 
e 2020 se devem principalmente à interrupção do 
segundo turno de trabalho no complexo industrial de 
Resende.

As informações são provenientes do Relatório de 
Efetivos Nissan do Brasil e abrangem funcionários 
próprios, incluindo estagiários e trainees. A Nissan 
do Brasil emprega trabalhadores terceirizados em 
quantidade não significativa – 10% – e na sua maior 
parte vinculados a atividades de suporte, como 
financeiro e recursos humanos.

Colaboradores próprios  
em nossas operações¹
 (GRI 102-8)

2017 2018 2019 2020

Sede - Rio de Janeiro (RJ) 109 130 127 114

Complexo Industrial  
Resende (RJ) 1.506 1.927 2.031 1.477

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

11 16 19 17

Escritório de  
São Paulo (SP) 123 152 192 184

Centro de Treinamento  
Jundiaí (SP) 3 4 4 3

Escritório São José  
dos Pinhais (PR) 157 199 209 180

Total de colaboradores  
próprios 1.909 2.428 2.582 1.975

Colaboradores por tipo de contrato e gênero
(GRI 102-8)

2019 2020

Tipo de contrato HomensMulheres Total HomensMulheres Total

Tempo Indeterminado 1.519 308 1.828 1.148 266 1.414

Tempo determinado 
ou temporário 602 152 754 422 139 561

TOTAL 2.121 461 2.582 1.570 405 1.975

Colaboradores por tipo de emprego e gênero
(GRI 102-8)

2017 2018 2019   2020

Tipo de 
emprego Homens Mulheres Total Homens MulheresTotal Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Tempo integral 1.544 300 1.844 1.942 362 2.304 2.062 396 2.458 1.502 346 1.848

Meio período 38 27 65 60 64 124 61 63 124 67 60 127

TOTAL 1.582 327 1.909 2.002 426 2.428 2.123 459 2.582 1.569 406 1.975

Colaboradores por tipo de contrato e região
 (GRI 102-8)

2017 2018 2019   2020

Tipo de 
contrato Sudeste Sul Total Sudeste Sul Total Sudeste Sul Total Sudeste Sul Total

Tempo 
Indeterminado 1.728 156 1.884 2.158 186 2.344 1.680 148 1.828 1.290 123 1.414

Tempo 
determinado 
ou temporário

24 1 25 71 13 84 690 65 754 502 60 561

TOTAL 1.752 157 1.909 2.229 199 2.428 2.369 213 2.582 1.792 183 1.975

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Contratações
por gênero

2019 2020

Total % Total %

Homens 459 78,5% 77 57,5%

Mulheres 126 21,5% 57 42,5%

(GRI 401-1)

(GRI 401-1)

Contratação de novos colaboradores 
e taxa de rotatividade

2017 2018 2019 2020

Número total 
de colaboradores 1.909 2.428 2.582 1.975

Número total 
de contratações 767 514 585 134

Número total 
de desligamentos 616 550 560 735

Taxa de  
rotatividade¹ 36,2% 21,9% 22,2% 22,0%

1 A taxa de rotatividade considera a média de contratações e desligamentos pelo 
total de colaboradores ao final do período.

Desligamentos e taxa de rotatividade 
por gênero, faixa etária e região

(GRI 401-1)

Desligamentos
por gênero

2019 2020

Total % Total %

Homens 443 21,2% 623 22,3%

Mulheres 117 26,5% 112 20,8%

Desligamentos por faixa etária

Abaixo de 30 anos 273 36,0% 280 33,0%

De 30 a 50 anos 277 15,4% 420 17,0%

Acima de 50 anos 10 11,4% 35 27,9%

Desligamentos por faixa etária

Região Sudeste 507 21,9% 695 22,7%

Região Sul 53 25,1% 40 15,3%

Total / Taxa de 
Rotatividade¹ 53 40

30

2019 2020

Faixa de idade Percentual
por gênero
e região

Faixa de idade Percentual
por gênero
e região<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Rio de Janeiro

Homens 9 4 - 41% 2 - - 40,0%

Mulheres 12 7 - 59% 2 1 - 60,0%

Subtotal 21 11 - 5% 4 1 - 3,7%

Resende

Homens 206 159 6 85% 39 11 2 55,6%

Mulheres 41 21 - 15% 36 4 - 44,4%

Subtotal 247 180 6 74% 75 15 2 68,7%

São Paulo

Homens 21 10 2 49% 2 9 1 55,0%

Mulheres 19 13 1 51% 5 4 - 45,0%

Subtotal 40 23 3 11% 7 13 1 15,7%

São José 
dos Pinhais

Homens 33 9 - 78% 6 5 - 68,8%

Mulheres 10 2 - 22% 2 3 - 31,3%

Subtotal 43 11 - 9% 8 8 - 11,9%

Total de contratações 351 225 9 94 37 3

Percentual por faixa etária 60% 38% 2% 70% 28% 2%

Diversidade e igualdade de oportunidades

Número e taxa de contratações de novos colaboradores 
por gênero, faixa etária e região

(GRI 401-1)
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Categoria funcional por faixa etária (%)
(GRI 405-1)

2019 2020

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Diretoria - 53,6% 46,4% - 53,6% 46,4%

Gerência - 93,3% 6,7% - 91,1% 8,9%

Chefia/Coordenação 3,9% 88,4% 7,7% 2,9% 92,4% 4,7%

Técnica/Supervisão 14,6% 74,0% 11,5% 13,4% 82,1% 4,5%

Administrativo 27,6% 69,7% 2,7% 24,1% 72,5% 3,4%

Operacional 37,7% 60,7% 1,6% 30,5% 67,5% 2,0%

Estágio/Trainee 96,8% 3,2% - 100% - -

TOTAL 33,5% 63,2% 3,2% 28,7% 67,9% 3,4%

Desligamentos por faixa etária

Desligamentos por faixa etária

Categoria funcional por gênero (%)
(GRI 405-1)

2019 2020

Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretoria 92,9% 7,1% 92,9% 7,1%

Gerência 78,8% 21,2% 74,3% 25,7%

Chefia/Coordenação 79,0% 21,0% 73,3% 26,7%

Técnica/Supervisão 90,6% 9,4% 88,1% 11,9%

Administrativo 65,1% 34,9% 66,0% 34,0%

Operacional 89,9% 10,1% 88,5% 11,5%

Estágio/Trainee 49,2% 50,8% 52,8% 47,2%

TOTAL 82,2% 17,8% 79,4% 20,6%

Categoria funcional por grupo minoritário PCD (%)
(GRI 405-1)

2019 2020

Número % Número %

Diretoria - - - -

Gerência 1 1,0% 2 2,0%

Chefia/Coordenação - - - -

Técnica/Supervisão 1 1,0% - -

Administrativo 57 11,9% 57 13,7%

Operacional 24 1,5% 16 1,5%

Estágio/Trainee - - - -

TOTAL 83 3,2% 75 3,8%

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Clientes

Segurança, qualidade 
e conformidade dos  
nossos veículos

Satisfação do cliente

Inovação e tecnologia



CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Segurança, qualidade 
e conformidade dos 
nossos veículos

O valor da marca Nissan depende 
inteiramente da percepção dos nossos 
clientes. Para conquistar sua confiança, 
abordamos a qualidade como um 
desafio de todos os colaboradores. Isso 
implica ouvir o cliente e responder às 
suas expectativas, garantindo por meio 
de rigorosos controles um alto nível de 
qualidade e segurança ao longo de todo o 
ciclo de vida do produto. 

A medida da qualidade  
é o cliente

Para reforçar essa visão junto aos 
colaboradores, a Nissan reúne anualmente 
diferentes áreas da empresa no Fórum 
da Qualidade, onde as equipes têm 
a oportunidade de compartilhar suas 
atividades relacionadas ao tema. O 
objetivo é promover a ideia de que, 
independentemente da área de atuação de 
cada um, a prática no dia a dia deve buscar 
sempre posicionar o cliente no foco.
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Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES
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Field Quality Center
A fábrica de qualidade da Nissan
Com o objetivo de compreender rapidamente as questões regionais 
de qualidade e segurança e analisar suas causas localmente, o 
Brasil sedia um dos 18 Field Quality Centers (FQC) da Nissan 
ao redor do mundo. As atividades do FQC incluem análises de 
incidentes de campo, análise técnica de peças substituídas 
em garantia, desenvolvimento de protótipos, testes e ensaios 
pré-lançamento, procedimentos com veículos em fase de 
confidencialidade, validação de acessórios, entre outras.

O Ciclo da Qualidade
Alinhado aos padrões globais da marca para 
a segurança, qualidade e conformidade dos 
produtos, nosso sistema de gestão da qualidade 
está estruturado em torno da coleta e análise 
sistemática das informações provenientes do 
campo. Recebemos feedbacks e questionamentos 
dos clientes por meio de uma variedade de 
pontos de contato, que incluem concessionárias, 
plataforma de atendimento (SAC), pesquisas de 
satisfação, avaliação de peças substituídas em 
garantia, entre outros. Os dados coletados servem 
para melhorar a qualidade em todas as etapas do 
ciclo de vida do produto, desde o planejamento de 
novos veículos, passando pelo desenvolvimento, 
fabricação, logística e vendas, até o serviço de 
pós-vendas.

Quando se trata de incidentes ou reclamações que 
envolvem processo de fabricação, 100% dos casos 
são avaliados e tratados em reuniões diárias com a 
participação de todos os diretores e gerentes das 
áreas relacionadas à produção. As áreas de engenharia 
reúnem-se mensalmente com o mesmo propósito. 
Qualquer alteração que venha a ser implementada em 
decorrência desse processo, seja em peças ou métodos 
de fabricação, passa pelo ciclo completo de validações 
de todas as áreas implicadas. 

Ensaios, testes e controles
Desde a concepção até a produção, asseguramos em 
todas as etapas do nosso processo o controle dos 
aspectos de qualidade, segurança e conformidade por 
meio de auditorias, testes, inspeções, monitoramento de 
indicadores e de pesquisas, entre outros. 

Além dos exaustivos testes e ensaios pré-produção, 
100% dos veículos na linha de produção passam por 
testes de rodagem, infiltração e avaliação de aspecto, 
além de uma minuciosa avaliação sob o ponto de vista 
do cliente, realizada diariamente por amostragem.

ESTUDOS DE 
MERCADO  

Atual/Tendências

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO
Regulamentação Local/  
Qualidade/ 
Segurança

FABRICAÇÃO
Engenharia Industrial
100% dos veículos testados

TESTES E ENSAIOS
Sodagem/Estanqueidade/ 
Ruído/Aspecto/Outros

AUDITORIAS
Análise de conformidade
com legislação e normas

FEEDBACK CLIENTE
Análise

FALHAS
Retorno de peças

 em garantia

ESCUTA AO CLIENTE
Plataforma SAC

ESCUTA AO CLIENTE
Pesquisas de Satisfação
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Segurança é essencial
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 - 416: Saúde e segurança 
do consumidor, 416-1)

No mundo atual, o nível de segurança dos 
veículos tem aumentado expressivamente 
com a incorporação de novas tecnologias, 
resultando em regulamentação mais 
rigorosa e maior exigência por parte dos 
clientes. Comprometidos com nossos 
objetivos de zero emissão e zero acidente, 
integramos na concepção dos produtos 
sistemas semiautônomos de segurança 
veicular, adotando o conceito Nissan Safety 
Shield, que compreende três níveis de 
segurança: 

1. Monitorar – equipamentos de 
monitoramento do ambiente externo por 
meio de sensores;

2. Responder – equipamentos de resposta 
de segurança ativa em caso de risco;

3. Proteger – equipamentos de proteção 
passiva em caso de acidente.

Por meio do conjunto de tecnologias 
avançadas Nissan Intelligent Mobility, 
desenvolvemos modernos dispositivos 
inteligentes que monitoram, protegem 
e reagem automaticamente diante de 
situações de risco, tais como Alerta 
Inteligente de Tráfego Cruzado Traseiro, 
Monitoramento de Ponto Cego (BSW),  
Visão 360° Inteligente, Assistente 
Inteligente de Frenagem e Piloto Automático 
Inteligente (ver capítulo 6 – Inovação e 
Tecnologia). 

Política de recalls
Nossa principal responsabilidade como fabricante de 
automóveis é empregar todos os recursos para evitar a 
ocorrência de qualquer defeito no produto. Da mesma 
forma, temos o dever de mapear todos os riscos e 
estarmos preparados para qualquer cenário de falha na 
fabricação de automóveis, que são produtos industriais 
complexos. A política da Nissan é responder de maneira 
transparente, justa e rápida ao identificar qualquer 
problema, atendendo rigorosamente os protocolos 
internos e pautando as decisões sobre recalls na 
segurança do cliente e na conformidade à legislação 
brasileira. Nossa prioridade é garantir a segurança dos 
nossos clientes, minimizando os transtornos. Assim, todos 
os recalls considerados necessários são imediatamente 
implementados.

Conformidade às normas e à legislação
O desenvolvimento de produtos destinados ao mercado 
brasileiro leva em conta as regulamentações locais e as 
diretrizes internas da companhia, expressas em manuais, 
normas e instruções. Para veículos comercializados em 
diversos países, adotamos a norma mais rígida entre as 
legislações de cada país, mantendo ainda uma margem 
significativa de segurança em relação à regulamentação. 
Além disso, para eliminar qualquer risco relacionado à 
conformidade e assegurar os processos relacionados 
à segurança e regulamentação, estabelecemos um 
sistema de monitoramento e auditoria de três níveis e 
encaminhamos ao órgão ambiental competente nossos 
relatórios semestrais de testes e ensaios, garantindo a 
conformidade dos produtos em relação a emissões e 
ruídos.



CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

A voz do cliente
O acompanhamento constante dos 
indicadores de satisfação do cliente alimenta 
todo o ciclo de vida do produto, desde a 
concepção até a experiência no uso do 
veículo e na sua manutenção. Para mensurar 
a percepção dos clientes adotamos dois 
indicadores. O Índice de Satisfação de 
Venda (SSI) avalia a satisfação dos clientes 
durante o processo de compra e entrega 
do veículo novo. Já o Índice de Satisfação 
do Cliente de Pós-venda (CSI) avalia a 
satisfação dos clientes na experiência 
com o serviço prestado na Rede de 
Concessionárias Nissan. As duas pesquisas 
acontecem diariamente para apresentação 
de resultados mensais e abrangem uma 
amostra significativa de clientes de todas as 
concessionárias do Brasil. 

A Nissan tem obtido constantes evoluções 
nos resultados da Pesquisa de Satisfação 
ano após ano, resultado do foco e disciplina 
no relacionamento com o cliente.

Satisfação
do cliente

Ouvir nossos clientes em todos os 
pontos de contato, incluindo visita à 
concessionária, compra, manutenção, 
inspeção e recompra, é essencial para 
nossa atividade. Incorporamos essa 
escuta ativa em todos os processos 
da empresa, buscando excelência em 
nossos produtos e serviços. O olhar 
do cliente é tão importante para a 
Nissan, que contamos com diversas 
equipes voltadas a assegurar cuidado 
e atenção, tanto atendendo-os 
diretamente para qualquer suporte 
necessário quanto melhorando os 
processos, através de consultorias e 
treinamentos, para toda a Rede de 
Concessionárias Nissan.

Superar as 
expectativas do 

cliente em todos os 
pontos de contato – 

este é nosso objetivo!

Em 2020, as pesquisas SSI e CSI passaram a 
ser realizadas pela internet, em substituição ao 
telefone. Esta mudança permitiu a ampliação do 
número de clientes consultados, que foi triplicado 
para SSI e duplicado para CSI. Divulgados 
mensalmente a toda a rede de concessionárias, 
os resultados refletem a percepção inicial 
do cliente, numa primeira abordagem, e num 
segundo contato, após intervenção para 
solucionar problemas que tenham sido relatados.
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Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Além desses indicadores, monitoramos diariamente 
a satisfação dos nossos clientes por meio do QCS 
(Quality Connection System), uma pesquisa global 
da Nissan, realizada pelo Instituto Ipsos em meio 
digital. Os clientes são convidados a preencher 
um questionário com espaço para comentários 
espontâneos sobre suas experiências com nossos 
produtos, fornecendo uma ferramenta valiosa para 
ouvir a voz do cliente.

* Esses números consideram o ano fiscal (2019 = abril 2019 a março 2020 / 2020 = abril 2020 a março 2021). Até 2019 a pesquisa era 
feita por telefone (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), em 2020 foi adotado o canal digital (CAWI – Computer Assisted Web 
Interview), logo não é possível comparar os resultados de 2020 com os anos anteriores.

2019 2020

Inicial Após 
intervenção Inicial Após 

intervenção

SSI - Compra do veículo (NBA-1) 88,6 89,0 92,5 97,9

CSI - Serviços pós-vendas (NBA-2) 72,6 72,9 82,2 90,1

Resultados de 
satisfação do cliente*

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

Excelência no atendimento ao 
cliente
Em 2020, a Nissan do Brasil recebeu pelo quarto ano 
consecutivo o Prêmio Global de Pós-vendas da Nissan 
(Global Nissan Aftersales Award). Criada pela empresa 
em 1980, a premiação reconhece anualmente os 
resultados alcançados pela área de Pós-vendas nos 
diversos países onde a marca está presente. Entre 
outros critérios, são avaliados o índice de atendimento 
de peças de reposição (fill rate), a retenção e o índice 
de satisfação do cliente (CSI).

Além dessa premiação, ficamos entre os finalistas 
dos prêmios Reclame Aqui 2020 e Instituto MESC 
(Melhores Empresas em Satisfação do Cliente) 2020 
de Excelência no Atendimento ao Cliente, ambos na 
categoria montadoras. A Nissan do Brasil foi ainda 
finalista da categoria Melhor Pós-vendas na premiação 
Carro do Ano, da revista Auto Esporte, a mais 
tradicional do setor automotivo.

As indicações e premiações são o reconhecimento do 
nosso empenho em oferecer os melhores serviços aos 
nossos clientes. As diretrizes globais da companhia 
estabelecem como objetivo até 2022 manter a Nissan 

entre as três marcas de maior satisfação em vendas e 
pós-vendas no Brasil. Para cumprir essa meta, nossa 
estratégia de qualidade do atendimento e do serviço 
na Rede de Concessionárias está baseada em quatro 
pilares:

1. SERNISSAN – Servir com Excelência e 
Resultados – Programa que visa à aplicação 
de hábitos e processos para um atendimento 
de excelência a todos os clientes na Rede de 
Concessionárias Nissan.

2. Academia SERNISSAN – Estratégia, 
ferramentas e conteúdo de treinamento oferecidos  
à Rede de Concessionárias.

3. Customer Quality Meetings – Reuniões 
de melhoria de performance de qualidade no 
atendimento tanto com a equipe de campo de Vendas 
e Pós-vendas quanto com a liderança da empresa, 
envolvendo a presidência.

4. Programa de Performance Qualidade 
– Programa de incentivos para a Rede de 
Concessionárias de acordo com a performance dos 
indicadores de satisfação dos clientes.
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Nossos canais  
de comunicação

Mantemos o diálogo permanente com 
nossos clientes por meio das pesquisas de 
satisfação e do atendimento pessoal nas 
concessionárias. Além disso, disponibilizamos 
o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 
por telefone, e-mail, redes sociais ou no site 
e o Nissan Way Assistance para situações de 
emergência.

Fale conosco pelo site 
https://www.nissan.com.br/fale-conosco.html
SAC Nissan: 0800 011 1090
e-mail: sac@nissan.com.br 
Nissan Way Assistance: 0800 011 1090  
(24 horas por dia, durante os 7 dias da 
semana).

http://loja.nissan.com.br/
Visite a Loja Virtual:

@nissanbrasil @nissanbrasil

@nissanbrasil @nissanbrasil

Integração digital
A inovação a serviço  
da satisfação do cliente
Como parte do Nissan NEXT, plano global de 
transformação em que a marca se compromete 
em inovar constantemente para as novas 
gerações, a Nissan do Brasil criou, em 2020, 
uma área de Inovação focada na experiência 
do consumidor. O objetivo é o estudo de novos 
serviços de mobilidade e o desenvolvimento de 
soluções digitais integradas para melhorar a 
experiência do nosso cliente com a marca.

Um exemplo de integração digital na 
interação com o cliente é a Loja Virtual 
Nissan, que oferece um novo canal com o 
ciclo completo de compra. A ferramenta, 
inovadora no mercado nacional e uma 
das mais avançadas mundialmente 
da Nissan, reúne toda a experiência 
adquirida nos últimos anos em termos de 
processos digitais e relação virtual com os 
consumidores. 

Após o lançamento da pré-venda on-line 
do Nissan LEAF no Brasil em 2018, a 
Nissan foi pioneira em usar o sistema 
de inteligência artificial de chatbot para 
atender clientes no site. Em seguida, 
diversificamos nossa presença digital 
com a criação do Nissan Customer 
Innovation Hub, uma consultoria digital 
da marca treinada para atender o cliente 
de maneira ágil e precisa; a adoção 
do WhatsApp via Bot com inteligência 
artificial para agendamento de test drive 
sem interferência humana e a edição dos 
manuais dos veículos em formato digital.

O lançamento da Loja Virtual reuniu toda 
a tecnologia japonesa presente em nosso 
DNA e o conhecimento específico do 
mercado brasileiro e das preferências do 
consumidor local.

www.facebook.com/nissanbrasil
www.twitter.com/nissanbrasil
www.instagram.com/nissanbrasil
www.youtube.com/nissanbrasil


TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Vamos eletrificar o Brasil
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas 
anunciados em 2015, o mesmo ano do 
Acordo de Paris, estabelecem metas 
de ações climáticas para governos, 
setor privado e sociedade civil. A 
Nissan responde a esses desafios 
concentrando-se na eletrificação e 
em outras tecnologias inovadoras que 
promovem a descarbonização em toda a 
cadeia de valor.

Tendência inexorável e irreversível 
diante do cenário atual, a eletrificação 
automotiva é um tema antigo na 
indústria automobilística, mas a 
massificação dos carros elétricos é 
recente – começou com o lançamento 
global do Nissan LEAF em 2010. Ícone 
mundial do segmento elétrico, com mais 
de 500 mil unidades comercializadas em 
50 países, o modelo é vendido no Brasil 
desde 2019 e já responde por 20% do 
mercado de carros elétricos.

A inovação é o principal motor da Nissan. Nossos 
produtos e nossa tecnologia ajudam a enriquecer a 
vida das pessoas, desenvolvendo uma nova cultura 
de mobilidade, que tem um papel significativo na 
solução dos atuais desafios ambientais e sociais 
do planeta, atendendo às expectativas dos clientes 
e motivando nossos colaboradores e os demais 
stakeholders. Essa conduta está presente em 
todas as áreas e atividades da Nissan, ao reduzir 
emissões de gases de efeito estufa, facilitar a 
urbanização e a evolução das cidades inteligentes 
ou contribuir para melhorar a segurança no trânsito. 

Inovação e
tecnologia
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INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO
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O LEAF trouxe para o Brasil as 
inovações do Nissan Intelligent Mobility, 
que aliam tecnologia e segurança:
• Alerta Inteligente de Tráfego Cruzado 

Traseiro: sistema que adverte o motorista em 
caso de veículos e objetos que possam estar se 
movendo atrás dele, até uma distância de 20 
metros. Os sensores monitoram a área e acionam 
o sinal de alerta mediante a proximidade de um 
veículo, para evitar uma colisão em marcha a ré.

• Monitoramento de Ponto Cego (BSW): ajuda 
o condutor na troca de faixa de rodagem, por meio 
de alertas, caso sejam detectados veículos na área 
de ponto cego do espelho retrovisor esquerdo.

• Visão 360º Inteligente: graças às suas quatro 
câmeras localizadas na parte frontal e traseira 
e nos espelhos retrovisores laterais, oferece ao 
condutor uma visão periférica de 360° do veículo.

• Assistente Inteligente de Frenagem: se for 
detectado um risco de colisão à frente contra um 
veículo ou pedestre, o sistema adverte o condutor 
por meio de alertas sonoros e visuais, acionando 
levemente o freio automático para avisar o 
motorista que ele deve reagir. Se este não reage 
a tempo, o sistema aplica automaticamente a 
frenagem de emergência.

• Piloto Automático Inteligente: por meio de 
um radar que monitora a distância e a velocidade 
do veículo que se encontra à frente, o sistema 
ajuda o condutor a controlar e manter o espaço 
predeterminado entre eles.

• e-Pedal: esta inovação introduz uma nova maneira 
de dirigir, que possibilita ao motorista simplificar 
os movimentos de acelerar, desacelerar e parar 
o carro, servindo-se unicamente do pedal do 
acelerador para todas essas ações.

• Sistema Inteligente de Prevenção de 
Mudança de Faixa: identifica se o Nissan LEAF 
está saindo da faixa sem que o motorista perceba, 
ajudando o carro a manter a trajetória correta.

• Sistema Door-to-door: um GPS diferenciado 
e muito mais ágil que sincroniza com o telefone 
celular.

• Sistema Over The Air: que permite a 
atualização do software da central utilizando 
apenas uma rede de Wi-Fi, sem necessidade de ir 
ao concessionário para a troca do cartão SD.

https://youtu.be/43OqEwVXc48  

Conheça mais sobre a tecnologia inovadora 
do Nissan LEAF assistindo o vídeo: 

Nissan LEAF
Inovação e tecnologia a bordo
O Novo Nissan LEAF, que elevou para outro patamar o 
mercado de carros elétricos produzidos em larga escala, 
chegou ao Brasil trazendo a bordo o conceito Nissan 
Intelligent Mobility, que combina tecnologias avançadas 
de condução inteligente e segurança veicular (conheça o 
conceito no capítulo 7 – Mobilidade Urbana Inteligente).

Abastecido diretamente na rede elétrica, o veículo 
armazena energia em baterias de íons de lítio de 40kWh. 
A carga rápida, em estações de alta potência, fornece 
até 80% da capacidade em apenas 40 min. O LEAF traz 
uma solução completa para a mobilidade elétrica, com 
equipamentos de recarga e instalação do carregador 
residencial homologado pela Nissan. A homologação 
do Nissan LEAF no Brasil trouxe novos desafios de 
engenharia, que exigiram uma forte integração com o 
time de testes do Japão, para garantir a melhor eficiência 
possível do modelo elétrico em terras brasileiras.
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Transformação digital
A inovação nos nossos processos
A transformação digital é incontornável nos dias 
de hoje e está presente nas diversas áreas da 
empresa, trazendo mais agilidade, segurança e 
eficiência aos nossos processos de trabalho e 
assegurando maior qualidade ao produto.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.

Impressoras 3D na fabricação
Em linha com o Nissan Intelligent Mobility, 
investimos em novas tecnologias para trazer 
melhorias também ao processo de produção. 
Desde 2019, o Complexo Industrial de Resende 
passou a utilizar impressoras 3D para fabricar 
peças no intuito de aumentar a produtividade 
e trazer mais segurança e economia à linha de 
montagem. Entre as diversas peças projetadas e 
impressas dentro da fábrica, criou-se um gabarito 
para a fixação do motor do SUV na carroceria e o 
jig, gabarito de plástico para evitar danos na pintura 
ao instalar a trava na porta dos veículos.

Novo Nissan Kicks
Assim como o LEAF, o Novo Nissan 
Kicks ampliou a integração do conceito 
Nissan Intelligent Mobility. O veículo está 
equipado com o Nissan Intelligent Safety 
Shield (Escudo Inteligente de Segurança 
Nissan), que inclui a Visão 360° com 
Sistema Inteligente de Câmeras e o 
Controle Inteligente de Chassi. Este 
último reúne o Controle Inteligente em 
Curvas, o Estabilizador Inteligente de 
Carroceria e o Controle Inteligente de 
Freio Motor, que atuam na suspensão, 
freios e também na estabilidade.

Realidade virtual em treinamento  
de segurança
Um simulador de realidade virtual foi a ferramenta 
adotada para ensinar aos colaboradores da fábrica 
de Resende algumas das principais regras de 
segurança da unidade. Desenvolvido por meio do 
Edital Sesi Senai de Inovação, o equipamento simula 
uma situação real no ambiente da Estamparia. 
O funcionário que participa do treinamento pode 
vivenciar situações relacionadas às regras de 
circulação de pedestres na fábrica, trabalho em 
altura, atividades com energia elétrica, bloqueio de 
equipamentos, atividades com produtos químicos e 
inflamáveis e trabalho em espaço confinado.

Interação digital com o cliente
Para transformar a experiência do cliente com a 
marca, reunimos uma equipe de Inovação voltada 
ao consumidor e integrada à área de Marketing e 
Vendas, com duas funções: “Inovação, Processos 
e Sistemas” e “Novos Negócios”. A primeira tem 
como foco o desenvolvimento de novas soluções 
digitais e de processos da marca, além da 
integração completa das soluções disponíveis para 
os clientes e concessionários Nissan, que contam 
com processos digitais de vendas de veículos e 
peças, agendamento de test drive, atendimento 
virtual e manuais digitais dos veículos. Já o objetivo 
de “Novos Negócios” é avaliar e desenvolver 
oportunidades futuras de mobilidade no país e 
novas parcerias. Saiba mais sobre o tema no 
capítulo 5 – Satisfação do Cliente.
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A Sociedade

Mobilidade urbana inteligente

Ética, integridade e respeito

Gestão de fornecedores

Responsabilidade socioambiental 
na comunidade



CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Mobilidade urbana
inteligente

Nissan Intelligent Mobility
A visão da Nissan sobre a 
evolução da mobilidade
Reunir pessoas e comunidades em torno da 
mobilidade do futuro faz parte da história da 
Nissan. Fator imperativo para a qualidade 
de vida nas grandes cidades brasileiras, a 
evolução da mobilidade urbana representa 
também um desafio relacionado à matriz 
energética, redução de emissões de GEE 
(gases de efeito estufa) e da redução da 
poluição. Nosso espírito desafiador e uma 
mentalidade inovadora, combinados com o 
compromisso de sustentabilidade, fortalecem 
nossa determinação em contribuir para o 
desenvolvimento da mobilidade sustentável por 
meio da oferta de veículos elétricos, condução 
autônoma inteligente e outras tecnologias.

Nissan Intelligent Mobility é nossa visão para 
transformar a maneira como os carros são 
conduzidos, impulsionados e integrados 
na sociedade – carros inteligentes, que 
podem comunicar, aprender, prever, proteger. 
Compreende um conjunto de tecnologias 

integradas, projetadas para aumentar a 
segurança, o conforto e o controle, conectando 
as pessoas aos veículos e ao mundo ao seu 
redor.

A estratégia Nissan Intelligent Mobility 
sustenta-se em três pilares:

INTELLIGENT DRIVING | a experiência  
na condução 
Reúne as iniciativas relacionadas a tecnologias 
que ajudam o motorista a ampliar sua visão, 
seus sentidos e sua segurança ao dirigir. 

INTELLIGENT POWER | condução  
limpa e eficiente  
Reflete o pioneirismo da Nissan em veículos 
elétricos, disponibilizando uma energia mais 
limpa e silenciosa para mais e mais pessoas 
em todo o mundo.

INTELLIGENT INTEGRATION | interação 
veículo-pessoa-infraestrutura
Traduz o esforço de Integração Inteligente 
da Nissan para criar carros que fornecem 
informações e feedbacks para o motorista e 
comunicam-se com outros carros.
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Mobilidade elétrica
Nosso projeto de eletrificação no Brasil 
vai além de trazer o veículo elétrico para 
o mercado nacional, visa desenvolver uma 
nova cultura da mobilidade no país, por 
meio de ações e projetos que incentivem 
o uso dos veículos e apoiem o estudo 
da tecnologia e de soluções ligadas aos 
automóveis elétricos. Em mais um passo 
nessa direção, a Nissan passou a fornecer 
o LEAF para a locadora Movida, desde 
novembro de 2020. Com a iniciativa, as duas 
empresas convergem em suas estratégias 
de oferecer aos brasileiros a opção da 
mobilidade elétrica, mais inteligente e menos 
poluente.

Apoiando a expansão da 
mobilidade elétrica
Temos participado constantemente de fóruns 
e discussões com o Governo Federal e a 
sociedade civil acerca da infraestrutura para 
suportar a frota de carros elétricos no Brasil 
e o ciclo de vida completo desses veículos, 
incluindo a destinação das baterias. Entre os 
eventos promovidos ou apoiados pela Nissan 
do Brasil em 2019 e 2020, estão:

• Nissan Electric Café, no Autódromo 
de Interlagos, em São Paulo, uma 
iniciativa inovadora da marca, para 
divulgar o potencial da mobilidade 
elétrica. 

• Seminário Transportes, Mobilidade 
Urbana e Descarbonização das Cidades, 
em Brasília, promovido pela Embaixada de 
Portugal;

• 4ª edição do Dia da Mobilidade Elétrica 
de São Paulo, evento que visa conscientizar 
o público sobre a necessidade de adotar 
novas práticas de mobilidade em prol do meio 
ambiente;

• Debate Mobilidade Segura e Cidadã – 
Desafios para a construção de cidades 
inteligentes e sustentáveis, promovido pelo 
Instituto Nissan na LEAF House em São Paulo;

• Debates sobre o futuro da mobilidade na 
Semana de Design de São Paulo.

LEAF “Intelligent Mobility”
Além de ter inaugurado o segmento de carros 
elétricos para comercialização em massa, 
o Nissan LEAF foi o primeiro carro elétrico 
a ultrapassar a marca de 500 mil unidades 
vendidas no mundo e vem consolidando sua 
posição na liderança da transição global para 
uma mobilidade mais sustentável. Presente 
em mais de 50 países, inclusive no Brasil, o 
veículo 100% elétrico é o ícone do Nissan 
Intelligent Mobility integrando os três pilares 
da estratégia, com tecnologias avançadas 
de condução inteligente, desempenho e 
conectividade. Mais do que um veículo elétrico 
sem emissões, o LEAF permite devolver 
energia à rede ou ainda alimentar outros 
dispositivos graças à tecnologia inovadora 
Vehicle-to-Grid (V2G).
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Nissan Energy
Pesquisa e Desenvolvimento
Nossa visão global Nissan Intelligent Mobility inclui o 
Nissan Energy, programa que atua no desenvolvimento 
de soluções voltadas para o ciclo de vida completo do 
carro elétrico por meio de parcerias com universidades e 
instituições das áreas de energia e tecnologia.

Uma segunda vida para 
as baterias do LEAF
Graças à parceria entre a Nissan e a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), o potencial de 
reutilização das baterias usadas de carros elétricos 
é objeto de estudos no Brasil. Um dos projetos que 
resultam dessa aproximação testa o uso de baterias 
de segunda vida do LEAF para armazenar energia de 
postes de luz equipados com painel solar fotovoltaico. 
Cinco postes de luz solar com baterias do Nissan 
LEAF passaram a iluminar parte do pátio do laboratório 
de Fotovoltaica da UFSC – o Centro de Pesquisa e 
Capacitação em Energia Solar –, em Florianópolis, Santa 
Catarina. Eles são alimentados por uma combinação de 
painéis solares no topo e baterias do veículo elétrico na 
base. As soluções pesquisadas buscam a interação dos 
carros com a infraestrutura das cidades. Esse tipo de 
poste poderia levar energia a regiões não atendidas pela 
rede tradicional de energia elétrica.

Carregadores bidirecionais 
para veículos elétricos
Em 2019, a Nissan passou a integrar a parceria com 
o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e o Instituto 

de Tecnologia Aplicada e Inovação (ITAI), no 
desenvolvimento de carregadores bidirecionais para 
veículos elétricos, onde os carros funcionem como 
uma solução para compartilhamento de energia com 
a casa do consumidor, edifícios comerciais e a rede. 
No sistema bidirecional, o veículo elétrico, além de 
receptor da carga, atua como fonte de energia. Para 
estudar o impacto desses sistemas na rede elétrica, os 
pesquisadores utilizam dois Nissan LEAF, modelo ideal 
para a pesquisa, por ser capaz de devolver energia 
para a rede, por meio do sistema Vehicle-to-Grid (V2G).

Uso do bioetanol na 
mobilidade elétrica
Ainda em 2019, a Nissan firmou duas parcerias para 
pesquisar o uso do biocombustível como opção para 
a mobilidade elétrica: com o Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN) e com a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). A iniciativa busca 
avaliar e viabilizar diferentes formas de alimentação 
para os veículos elétricos, privilegiando a matriz 
energética local. A colaboração do IPEN se dá no 
desenvolvimento da célula de combustível, que 
transforma diretamente em eletricidade a energia 
do etanol, combustível renovável e estratégico para 
o país. O estudo conduzido pelo Laboratório de 
Genômica e BioEnergia da Unicamp compreendeu 
análises, pesquisas e o desenvolvimento de produtos 
e processos relacionados a tecnologias veiculares e 
biocombustíveis, além de avaliações das tendências do 
setor sucroenergético.

Somos a primeira empresa da indústria automobilística 
mundial a desenvolver um protótipo de veículo movido 
por Célula de Combustível de Óxido Sólido (SOFC), 
que funciona com energia elétrica gerada a partir 

da utilização do bioetanol. No entanto, não se trata 
de um conjunto híbrido, pois não há combustão, mas 
um sistema gerador de potência que transforma o 
combustível em hidrogênio na célula por meio de reação 
eletroquímica, para gerar eletricidade. O sistema é 
limpo, altamente eficiente e funciona com etanol puro 
ou misturado a àgua. Suas emissões são neutras e tão 
limpas quanto a atmosfera, pois integram o ciclo natural 
do carbono, absorvido pelo cultivo da cana-de-açúcar.

Incentivo à pesquisa acadêmica  
em mobilidade
A Nissan vem incentivando as pesquisas, a transferência 
de conhecimento e o desenvolvimento da cultura da 
mobilidade elétrica no Brasil. Nesse contexto, no biênio 
2019-2020 foram doados quatro Nissan LEAF para a 
Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) do Rio 
de Janeiro, para o uso em aulas técnicas. Um veículo 
Nissan March adaptado para aprendizagem pelos 
funcionários do RTC, departamento responsável pelos 
treinamentos do Complexo Industrial da Nissan, foi 
entregue à Faculdade de Tecnologia (FAT) do Campus 
de Resende da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).
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Conduta profissional
Código de Ética 
(GRI 102-16, 102-17)

Nossa cultura interna e nossos 
valores relativos à conduta 
profissional estão reunidos no 
Código de Ética da Nissan América 
Latina, que fundamenta as diretrizes 
éticas a serem seguidas por todos 
os funcionários, fornecedores 
e concessionários. Todos os 
profissionais da Nissan estão 
comprometidos com os princípios 
do Código de Ética, e exigimos de 
nossos parceiros comerciais os 
mesmos valores e princípios éticos.

Este documento, que contém 
orientações práticas de conduta 
ética, integridade e respeito, 
referencia seu conteúdo ao Código 
de Conduta Global da Nissan, às 
Políticas Regionais da América 
do Sul e às Políticas Globais da 
Nissan relacionadas aos temas de 
compliance, combate à corrupção 
e à fraude, comportamento ético e 
direitos humanos.

Rápidos avanços tecnológicos vêm transformando 
o setor industrial, assim como a economia global, 
tornando cada vez mais complexos os desafios 
enfrentados pelas empresas. Além de abordar os 
riscos e oportunidades associados às mudanças 
climáticas, devemos conduzir nossos negócios 
considerando os impactos socioambientais, as 
expectativas da sociedade e adotando os melhores 
princípios de governança corporativa. 

Para ser uma empresa sustentável e merecer a 
confiança da sociedade e dos nossos stakeholders, 
a Nissan está engajada em assegurar um alto nível 
de transparência, com elevados padrões éticos e de 
compliance em toda a organização.

https://www.nissan.com.br/experiencia-
nissan/compliance-nissan.html

Para consultar o Código de Ética e saber  
mais sobre nosso programa de Compliance:

O código inclui ainda a Cartilha de 
Ética e Conduta da Nissan América 
Latina para Terceiros, voltada 
especialmente para os parceiros 
de negócio, e está disponível para 
consulta de todos os stakeholders no 
site da empresa.

Relatório de Sustentabilidade

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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Programa de Compliance
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 - 205: Combate à corrupção)

A Nissan prioriza em sua gestão a estrita 
conformidade com a legislação e o alinhamento 
com os posicionamentos, políticas e procedimentos 
globais da companhia em todas as nossas 
operações e níveis de atividade, incluindo 
funcionários, fornecedores e concessionários.  
Contamos com uma estrutura de compliance 
dedicada e autônoma que reporta diretamente para 
o Compliance Officer Américas e para a Diretoria 
Global de Compliance.

Nosso Programa de Compliance se organiza em 
torno de seis pilares:

Todas as operações da empresa integram 
o programa e são avaliadas por meio do 
monitoramento dos indicadores de compliance. 
As métricas e objetivos do negócio, que são 
apresentados no Comitê de Compliance da 
América do Sul, incluem indicadores de ética e 
conformidade.

Sistema digital 
Em 2019, foi iniciada a implementação do 
Sistema de Compliance, com a digitalização dos 
processos de monitoramento de oferecimento 
e recebimento de presentes e entretenimento, 
relacionamento com agentes públicos, patrocínios 
e doações; de gerenciamento de conflitos de 
interesse e de ratificação do Código de Ética.

Gerenciar a governança 
do Programa de 
Compliance, o Comitê de 
Compliance da América 
do Sul e estimular o 
envolvimento da alta e 
média lideranças.

Manter um processo de 
gerenciamento de riscos 
de compliance global 
atrelados ao negócio nos 
13 domínios de riscos de 
compliance.

Gerenciar o programa de 
políticas definindo regras 
para criação, aprovação, 
aplicação e manutenção 
das políticas da Nissan.

Estabelecer controles 
de monitoramento sobre 
os principais riscos de 
compliance, incluindo 
conformidade de 
terceiros.

Gerenciar o sistema 
de denúncias e 
investigações internas.

Promover uma cultura 
de conduta ética e 
integridade, campanhas 
e treinamentos para 
disseminar e alinhar a 
cultura de compliance 
entre colaboradores, 
fornecedores e 
concessionários.

1

4

2

5

3

6

Governança
e Liderança

Educação
e Cultura

Monitoramento
e Testes

Speak Up e 
Investigações 

Gestão de 
Políticas

Gestão
de Riscos
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Combate à corrupção  
e à fraude
A integração do sistema local de Due 
Dilligence, compartilhado com a Renault do 
Brasil no âmbito da Aliança Renault-Nissan-
Mitsubishi, veio reforçar o monitoramento 
dos parceiros de negócio (fornecedores 
e concessionários) para identificar quais 
compartilham dos valores da Nissan e 
evitar desvios de compliance que possam 
envolver a Nissan como corresponsável. 
100% dos novos fornecedores contratados 
localmente, ou em processo de renovação 
contratual, são avaliados pelo sistema, que 
inclui critérios trabalhistas, ambientais, 
de direitos humanos e de combate à 
corrupção. Durante o biênio 2019-2020, 
foram homologados 192 fornecedores não 
produtivos. Objeto de contratos globais, 
os fornecedores de componentes são 
avaliados e monitorados pela matriz.

Internamente, adotamos o Modelo de Três 
Linhas de Defesa que distribui papéis e 
responsabilidades para identificar, prevenir 
e remediar os riscos em todos os níveis 
da operação. Os colaboradores - que 
representam a primeira linha de defesa 
- são responsáveis por garantir que seu 
escopo de trabalho esteja em conformidade 
com regras internas e legislações em cada 
país que atuamos. A Nissan incentiva esse 
público a exercitar o senso crítico e a avaliar 
oportunidades de melhorias nos processos 
e controles em suas áreas.

Speak Up - nosso  
canal de denúncias 
(GRI 102-17, 205-3)

Incentivamos nossos colaboradores a 
reportarem qualquer desvio de conduta 
e comportamento para a liderança e 
também disponibilizamos o Speak Up, 
canal de denúncias desenvolvido para 
relatar, de forma segura e confidencial, 
atividades que estejam em desacordo 
com as leis, a ética, as políticas e os 
procedimentos da Nissan. Entre 2019 
e 2020, foram registradas 255 e 204 
manifestações respectivamente, em 
toda a América do Sul. A diminuição de 
registros em 2020 pode ser atribuída à 
suspensão das atividades, principalmente 
da planta de Resende, devido às 
restrições sanitárias decorrentes da 
pandemia de Covid-19. Não foram 
reportados casos de corrupção 
envolvendo colaboradores Nissan no 
período entre 2019 e 2020.
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Comunicação e treinamento
Engajando todas as equipes 
(GRI 205-2)

O envolvimento de todos os profissionais é essencial para o 
nosso modelo de compliance, que se apoia na participação 
dos colaboradores. Desde 2019, alcançamos a meta de 
100% do público alvo nos treinamentos relacionados aos 
temas de ética e compliance. Os comunicados sobre políticas 
e procedimentos de combate à corrupção foram feitos a 
todos os membros da Diretoria Executiva, o mais alto órgão 
de governança, e a 100% dos gestores nas funções de 
gerência e chefia/coordenação, responsáveis por desdobrar 
as informações para suas equipes. Também foram realizadas 
campanhas de comunicação interna com orientações sobre 
o tema para toda a empresa. Todos os novos colaboradores, 
independentemente do seu nível hierárquico, recebem 
conceitos de compliance e gestão de riscos durante as 
sessões de On Boarding (integração). 

Resultado das formações em Governança e Compliance nos 
últimos três anos:

Nosso engajamento junto  
à Sociedade 
(GRI 102-12, 102-13)

A Nissan é signatária do Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e é membro do Conselho 
Consultivo de Ações Coletivas Anticorrupção do 
capítulo Pacto Global Brasil com a participação ativa da 

Anualmente, no dia 9 de dezembro, definido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia 
Mundial de Prevenção à Corrupção, promovemos 
em todas as unidades da Nissan do Brasil o Ethics 
Day. O evento constitui uma oportunidade para que 
os líderes dialoguem com suas equipes sobre temas 
relacionados à integridade e, também, reforcem a 
importância de uma postura preventiva na definição 
e execução de processos de trabalho. 

Treinamentos realizados 2018 2019 2020
Código de Ética 94% 100% 100%

Conflito de Interesses 92% 100% 100%

Compliance de Exportação 100% 100%

Presentes e Entretenimento 97% 100% 100%

Antitruste 97% 100% 100%

Segurança da Informação 95% 100% 100%

Delegação de Autoridade 93% 100% 100%

Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro 91% 100% 100%

Código de Conduta Global 91% 100% 100%

Ethics Day
Diretoria de Governança, Riscos e Compliance 
da Nissan América do Sul, levando nossa 
contribuição às iniciativas da instituição 
voltadas ao combate à corrupção no país.

Participamos ativamente das associações 
setoriais:

• Anfavea – Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores;

• ABVE - Associação Brasileira de Veículos 
Elétricos;

• AEA - Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva; 

• SAE Brasil;
• CEB - Coalizão Empresarial Brasileira;
• FIRJAN – Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro;
• Cluster Automotivo do Sul Fluminense.

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.
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E INFRAESTRUTURA

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Gestão de
fornecedores

Tornar nossa cadeia de suprimentos 
sustentável, conduzindo negócios éticos, 
social e ambientalmente responsáveis, 
é um compromisso permanente da 
Nissan. Compartilhamos nossos valores 
com todos os fornecedores, ouvindo-os 
atentamente e colaborando com eles 
para garantir a adoção dos mesmos 
princípios de conduta e de compliance 
que estabelecemos para os nossos 
colaboradores.

Nossa Cadeia de Fornecimento

142 
fornecedores
de componentes

1.300 
fornecedores 
diretos e indiretos 

Mais de 60% 
do volume de 
negócios

de componentes para 
produção do Nissan Kicks 
por fornecedores locais
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(GRI 102-9)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE
Motores/Veículos

CONCESSIONÁRIAS

Materiais e Pintura
Interior e Exterior
Chassis e Estampado
Sistemas Elétricos
Motor e Transmissão

COMPONENTES

Serviços Diretos  
e Ferramental

Materiais e
Serviços Indiretos

SUPORTE

Transporte de
Veículos

DISTRIBUIÇÃO
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Alliance Purchasing Organization
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 308: Avaliação ambiental  
de fornecedores; 414: Avaliação social de fornecedores)

Visando a um desempenho mais eficiente, 
competitivo e sustentável para as empresas que 
a compõem, a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi 
unificou as atividades de compras em uma 
única organização, chamada Alliance Purchasing 
Organization (APO), que incorpora a gestão de toda 
a cadeia global de suprimentos das três empresas. 
As transações com fornecedores baseiam-se em 
três valores essenciais: respeito mútuo (honrar 
compromissos e responsabilidades), transparência 
(ser aberto, franco e claro), e confiança (trabalhar  
de forma justa, imparcial e profissional).

Em nossos processos de seleção de fornecedores, 
incluímos critérios ambientais, trabalhistas e 
de direitos humanos, expressos em cláusulas 
específicas do contrato de fornecimento cujo 
descumprimento pode resultar em penalidades, 
como a exclusão do fornecedor. Os contratos 
assinados desde 2016, já contém cláusulas 
baseadas no novo Código de Ética e na política  
de compliance adotados pela Nissan. Os princípios 
das relações contratuais estão estabelecidos em 
um conjunto de documentos transmitidos aos 
fornecedores:

• Renault-Nissan Purchasing Way – 
guia que detalha o processo de seleção e 
destaca os valores essenciais para a Aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi: respeito mútuo, 
transparência, confiança.

• Renault-Nissan CSR Purchasing Guidelines 
– sintetiza as demandas da empresa aos 
fornecedores em matéria de segurança e qualidade, 
direitos humanos, relações trabalhistas, proteção ao 
meio ambiente, conformidade e confidencialidade. 
Todos os novos fornecedores de peças devem 
assiná-lo e desdobrá-lo junto a seus próprios 
fornecedores.

• Nissan Green Purchasing Guidelines – 
detalha as diretrizes ambientais do CSR Purchasing 
Guidelines, além de incluir o autodiagnóstico 
para fornecedores de gestão de substâncias com 
impacto ambiental e tópicos relacionados.

• Alliance New Product Quality Procedure – 
procedimento que define os padrões de qualidade 
exigidos para aquisição de peças, baseado na 
norma IATF16949, de sistemas de gestão de 
qualidade para fornecedores do setor automotivo, 
publicada pela International Automotive Task Force 
(IATF).

• Norma interna RNES B00027 – adotada pela 
Aliança para os fornecedores de componentes, 
proíbe mais de 4.000 substâncias perigosas e 
preocupantes, inclusive materiais cujo risco ainda 
não foi comprovado por estudos conclusivos, 
ampliando a lista do regulamento REACH (European 
Union’s Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals), que proíbe o uso de quase 
500 substâncias na fabricação de peças e veículos. 
Um exemplo de como a empresa aplica o princípio 
da precaução, visando à preservação da saúde de 
seus colaboradores e clientes. (GRI 102-11)

• Cartilha de Ética e Conduta Nissan 
América Latina para Terceiros – orientação 
sobre as principais diretrizes para a relação 
entre a Nissan e seus parceiros de negócio 
(fornecedores, terceiros e concessionários), que 
define o modo de agir no relacionamento com 
a sociedade e os princípios que devem nortear 
suas atitudes, fundamentada no compromisso 
da Nissan com os altos padrões de ética e 
sustentabilidade.

Renault-Nissan
Purchasing Way
Príncipios básicos de 
compras da Aliança

Nissan Green
Program 2022

Nissan Green
Purchasing
Guidelines

Renault-Nissan
CSR Guidelines

Valores compartilhados 
com fornecedores
(confiança, respeito,
transparência)
Processo de seleção 
de fornecedores
Suporte para
fornecedores

Compliance
Segurança e  
Qualidade
Direitos Humanos 
e Trabalho
Meio Ambiente
Transparência

Conformidade com 
os regulamentos e os 
princípios ambientais 
básicos da Nissan
Estabelecimento de
sistema de gestão
Gestão de substâncias 
químicas
Atividades para reduzir a 
carga ambiental
Conclusão de pesquisas 
sobre emissões de CO2,
uso de água, outros
fatores ambientais

Plano de ação 
ambiental de médio
prazo Nissan
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Monitoramento

Nossos fornecedores estão 
sujeitos a avaliações periódicas 
por meio da plataforma de Due 
Dilligence. O sistema é aplicado 
a 100% dos novos contratos 
e renovações contratuais, no 
intuito de verificar a existência de 
riscos relacionados a compliance 
(corrupção, lavagem de dinheiro, 
concorrência desleal, legislação 
ambiental trabalhista e de 
direitos humanos, entre outros). 
Constatando-se a relevância, 
as equipes de compras ou da 
área técnica responsável podem 
visitar as instalações da empresa 
para verificar se estão em 
conformidade com a legislação 
vigente.

A APO mantém um processo 
de Mapeamento de Riscos 
socioambientais por terceiro 
independente (EcoVadis) para os 
maiores fornecedores da Aliança 
no mundo, que inclui a assinatura 
do CSR Purchasing Guidelines. 
O processo será seguido de 
auditorias nas empresas nos 
casos em que for relevante.

Desenvolvimento local
Além de garantir a viabilidade 
econômica e a competitividade dos 
projetos, uma das principais metas 
da APO é a priorização de contratos 
locais, contribuindo para a geração 
de emprego e o desenvolvimento 
do país, além de reduzir o impacto 
ambiental no transporte de peças. 
A planta da Nissan em Resende 
conta com 142 fornecedores diretos 
de componentes de veículos e 
dispõe de um parque industrial com 
fornecedores locais de autopeças. 
Considerando o principal modelo 
produzido*, o Nissan Kicks, 

* Em 2021, com a interrupção 
da produção do Versa V-Drive, o 
Nissan Kicks tornou-se o único 

modelo brasileiro da Nissan.

“Ferramentarias Brasileiras mais competitivas”
A Nissan apoia o programa lançado em 2019 pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pela Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), para o fortalecimento 
da cadeia ferramental da indústria automotiva nacional. O 
objetivo principal é solucionar dificuldades de empresas com 
baixa produtividade e defasagem tecnológica, com vistas 
a uma indústria mais competitiva nos mercados nacional e 
internacional. O projeto, que envolve diversas instituições 
de ensino e pesquisa, parques tecnológicos e entidades 
representativas, faz parte do Rota 2030, programa federal criado 
em 2018 para estimular o investimento e o fortalecimento das 
empresas brasileiras do setor automotivo, por meio de metas 
mensuráveis.

aumentamos em 5% o volume de 
negócios com fornecedores locais 
entre os anos de 2019 e 2020. 

Ainda no âmbito do desenvolvimento 
local, nossa equipe de compras 
tem trabalhado junto com a área 
de engenharia na homologação de 
fornecedores locais de matéria-prima 
reciclada para a fabricação de peças.

(GRI 308-1, 414-1)



AÇÃO CONTRA A MUDANÇA
GLOBAL DO CLIMA

CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

Responsabilidade
socioambiental 
na comunidade

53

Nossa política de contribuição 
social está orientada à geração 
de valor para uma sociedade 
mais limpa, mais segura e 
mais inclusiva, onde todos 
tenham oportunidades iguais. 
Acreditamos que é essencial 
para a empresa desempenhar 
um papel ativo como membro 
da comunidade, contribuindo 
com soluções para os desafios 
locais e comprometendo-nos 
com o desenvolvimento da 
região em que operamos. Faz 
parte da estratégia da Nissan 
do Brasil a ação pautada 

2019 - 2020

Mais de 121 mil   
pessoas beneficiadas 

Projeto Inova-San 
de empreendedorismo 
jovem 

R$ 3,6 milhões 
investidos

Contratação local 
(Região Sul Fluminense)

2019  
74% 

2020  
69% 

pela responsabilidade 
socioambiental junto às 
comunidades, que produz 
impactos positivos diretos 
na nossa reputação, na 
satisfação e envolvimento de 
nossos colaboradores e na 
atração de novos talentos. 

Priorizamos a contratação 
local na fábrica de Resende, 
nossa maior operação, e 
participamos da promoção do 
desenvolvimento da região por 
meio da contribuição com a 
arrecadação municipal. 

Desde 2013, a estratégia de atuação social da 
Nissan no Brasil está centralizada no Instituto 
Nissan, nosso braço de responsabilidade 
social. Alinhado com o plano global de 
sustentabilidade e responsabilidade social 
corporativa Nissan Sustainability 2022, o 
Instituto Nissan elegeu a causa “Educação para 
Cidadania” por acreditar que a educação é a 
principal ferramenta para a construção de um 
futuro sustentável. Por meio do investimento 
social privado, atuamos nas regiões do Brasil 
onde a empresa está presente; nossos projetos 
já beneficiaram mais de 121 mil pessoas nas 
cidades do Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), 
São Paulo (SP) e São José dos Pinhais (PR). 
A partir da premissa básica da educação, que 
permeia toda a atuação do Instituto, nossas 
ações se estendem a mais dois eixos, meio 
ambiente e mobilidade, relacionados à vida em 
sociedade e à atividade da Nissan.

Enriquecer a vida 
das pessoas pela 

transformação social.

https://www.institutonissan.org.br/
Conheça o Instituto Nissan:

Relatório de Sustentabilidade

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 - 413: Comunidades Locais, 413-1)

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
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Projetos próprios  
na região de Resende 
(GRI 413-1)

Fortalecidos pelo aprendizado e experiência 
adquiridos durante 6 anos de trabalho apoiando 
projetos de outras instituições, em 2019 demos um 
passo importante para ampliar nossa contribuição 
à sociedade. Após um ciclo de conversas em que 
compartilhamos experiências e práticas com outros 
institutos empresariais, desenvolvemos três projetos 
próprios, todos voltados à educação e cobrindo 
faixas etárias diferentes, do núcleo da educação 
de base até o ensino universitário. Com base na 
escuta e compreensão dos desafios sociais do Sul 
Fluminense, surgiram o Inova-san, o Rota Sustentável 
e o Escola Verde, dirigidos aos públicos dessa região, 
onde está localizada a fábrica da Nissan.

Inova-San

1.500 
estudantes 
universitários e  
de nível técnico

Mais de 30 
instituições  
de ensino 
19 cidades  
do Sul 
Fluminense42 projetos 

selecionados

Programa de educação empreendedora e 
inovação aberta, promovido pelo Instituto 
Nissan em parceria com a comunidade local de 
inovação Rio Sul Valley. Voltado para estudantes 
universitários e alunos de escolas técnicas da 
região Sul Fluminense, o Inova-San estimula 
a multidisciplinaridade e o empreendedorismo 
jovem, num ambiente de tecnologia, colaboração 
e conteúdo, para solucionar problemas reais 
das cidades próximas à fábrica da Nissan, 
em Resende (RJ). Em 2019, ano do seu 
lançamento, o Inova-San recebeu o prêmio 
Aberje (Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial) na categoria Sociedade da etapa 
regional, pela divulgação do lançamento junto aos 
públicos de interesse.

Nas duas primeiras edições, em 2019 e 2020, o 
programa desafiou os participantes a desenvolver 
soluções relacionadas às temáticas Meio 
Ambiente, Mobilidade Inteligente, Negócios 
Sociais e Saúde, apoiando-os no desenvolvimento 
de suas ideias. Durante as etapas do programa, 
eles tiveram a oportunidade de participar de 
atividades e experiências enriquecedoras, 

como a trilha de aprendizagem on-line que trata de 
temas como técnicas de ideação e outros conteúdos 
de empreendedorismo, o debate das ideias com 
especialistas, visita à fábrica da Nissan e programas de 
mentoria personalizados.

O Inova-San engaja a participação voluntária de 
estudantes, professores, profissionais do mercado e 
colaboradores da Nissan no processo de aceleração, 
além dos estagiários da empresa, egressos do 
programa e estudantes, que são convidados a atuar 
voluntariamente como embaixadores do projeto. 
Os 10 melhores embaixadores de 2020 receberam 
capacitação para o desenvolvimento de soft skills, 
visando ao mercado de trabalho. Em 2019, a 
aproximação com as universidades no contexto do 
projeto resultou em acordos de cooperação técnica 
entre algumas instituições e a Nissan, para fomento de 
pesquisa e desenvolvimento relacionados com o negócio 
da empresa.

https://inovasan.com.br/
Conheça o Inova-San:
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Rota Sustentável
Durante uma visita lúdica aos pontos sustentáveis da 
fábrica da Nissan, em forma de caça ao tesouro, jovens 
alunos de escolas municipais locais, de 11 a 15 anos, 
seguem um quiz com perguntas que os estimulam 
a identificar os pontos sustentáveis de cada área da 
fábrica, sinalizados em um mapa. A cada resposta correta, 
a equipe é contemplada com uma peça de um quebra-
cabeças gigante que será montado pelos alunos ao final 
da visita.

Unindo os três pilares de sustentabilidade – ambiental, 
econômico e social – o Rota Sustentável busca 
aproximar a Nissan da comunidade na qual está inserida, 
posicionando a empresa como um aliado importante na 
construção do desenvolvimento territorial sustentável. 

Escola Verde
Iniciativa desenvolvida em parceria com a Fundação 
Mokiti Okada, o Escola Verde visa ao incentivo de 
um método mais flexível de ensino e aprendizado, 

Instituições apoiadas 
em 2019-2020
(GRI 413-1)

Acreditamos que o trabalho em rede é o melhor 
caminho para a transformação social durável e em 
maior escala. Assim, por meio de edital público, 
selecionamos projetos estratégicos alinhados 
com o propósito e os eixos de atuação do Instituto 
Nissan, com alto potencial de geração de impacto 
nas comunidades onde são implementados, para 
receberem apoio financeiro e o engajamento 
voluntário dos nossos colaboradores. No 
biênio 2019-2020, realizamos programas de 
desenvolvimento local em 100% das operações 
da Nissan do Brasil.

Instituto Ekloos 
Meetup Impacto

Rede de pessoas e organizações para o 
fomento do impacto social no estado do Rio de 
Janeiro. Durante encontros presenciais mensais, 
representantes de organizações da sociedade civil, 
institutos, fundações, áreas de responsabilidade 
social empresarial, empreendedores sociais e 
outras pessoas que atuam no segmento puderam 
criar ou aprofundar seus laços, inspirar-se por 
meio do compartilhamento de ações e boas 
práticas e firmar parcerias para atividades em 
conjunto. O Instituto Nissan apoiou a criação do 
Meetup Impacto por meio da divulgação de suas 
próprias iniciativas e da indicação e facilitação 
para a construção do contato com outras 
organizações que também participaram trazendo 
suas experiências.

enfatizando a importância da educação ambiental, a partir 
de conceitos de sustentabilidade. O projeto busca ainda 
envolver a família e a comunidade na temática ambiental, 
ajudando a levar a conscientização para além do contexto 
escolar. 

Objetivos da Escola Verde

• Capacitação de professores e funcionários 
para promoverem a educação ambiental de forma 
lúdica a partir de diversas áreas de aprendizagem 
(interdisciplinaridade); 

• Conscientização ambiental na comunidade 
em que a escola está inserida para envolver 
estudantes, professores, funcionários e também os 
responsáveis pelos alunos e a comunidade como um 
todo; 

• Desenvolvimento de qualidades pessoais, 
sociais e emocionais dos alunos para a 
formação de cidadãos responsáveis e uma sociedade 
ecologicamente equilibrada e sustentável.
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Eixo Educação
Fundação Gol de Letra 
Programa Juventude e Oportunidade  
Rio de Janeiro

Ação de formação de jovens do bairro do Caju 
(zona portuária do Rio), pautada pela educação 
integral, que atua em 3 linhas focais: qualificação 
para o mundo do trabalho, acesso à universidade 
e desenvolvimento pessoal dos participantes. 
O projeto oferece oito cursos de qualificação: 
Assistente Administrativo, Operador de Computador, 
Auxiliar de Logística Portuária, Alimentador de Linha 
de Produção, Instalador Eletricista de Baixa Tensão, 
Pintura, Funilaria e Eletricista Automobilístico em 
parceria com o Sistema S e a Firjan.

Redes da Maré 
Mulheres da Maré  
Rio de Janeiro 
 
Projeto de inserção e manutenção no 
mercado de trabalho para mulheres da 
comunidade da Maré, que busca fortalecer 
as trajetórias profissionais e existenciais 
das moradoras. Um programa integral de 
educação profissionalizante para mulheres, 
com cursos de Gastronomia e Assistente 
de Cabeleireiro, inserido no contexto social 
e econômico local e capaz de enfrentar 
as múltiplas barreiras impostas a elas e 
promover a articulação com as dinâmicas 
econômicas do território.

Eixo Mobilidade Inteligente
Associação Um Litro de Luz 
Rio de Luz  
Rio de Janeiro

Leva iluminação a locais em situação de 
vulnerabilidade econômica e social com 
acesso precário à iluminação pública. Simples, 
acessível e sustentável, a solução empregada 
é a Lâmpada de Moser, que utiliza garrafas 
plásticas, painéis solares e lâmpadas de LED, 
entre outros materiais. Além da iluminação, o 
projeto realiza um trabalho de engajamento 
comunitário, senso de coletividade e consciência 
ambiental, especialmente no que se refere à 
energia limpa.
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Eixo Meio Ambiente
Fundação Mokiti Okada 
BM + Ecológico e Sustentável 
Barra Mansa

Promove a capacitação de pequenos 
produtores agroecológicos do Vale do Paraíba, 
a recuperação e preservação ambiental e o 
desenvolvimento social e econômico local. 
O projeto contribui ainda com a redução da 
emissão de CO2, pela diminuição do uso 
de adubo químico e defensivos agrícolas, 
a regeneração de nascentes da região e a 
implantação de educação ambiental na escola 
municipal Bartolomeu Anacleto, que atende os 
filhos dos produtores.

http://www.institutonissan.org.br/projetos 
Saiba mais sobre nossos projetos:

Biomob Soluções Digitais 
Brasil Acessível  
Rio de Janeiro, São Paulo e Resende

Concebido para favorecer a inclusão 
de pessoas com mobilidade reduzida, 
disponibiliza o aplicativo gratuito Biomob, 
que permite localizar e avaliar locais 
próximos que ofereçam os requisitos 
necessários de acessibilidade, incluindo 
estabelecimentos comerciais e de 
serviços, entre outros.

Instituto Ver e Viver 
Como você vê o mundo?  
Rio de Janeiro, São Paulo e São José 
dos Pinhais

Projeto em parceria com o Instituto Ver 
e Viver, do Grupo Essilor, a iniciativa tem 
como objetivo a promoção de saúde visual 
de crianças, adolescentes e motoristas 
profissionais.  Por entender que a baixa visão 
é um fator que compromete a educação, 
a qualidade de vida e a mobilidade segura, 
além do exame de acuidade visual, lentes e 
armações também são doadas, integrando à 
ação o projeto Diniz Social, das Óticas Diniz.
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Voluntário de Valor
Engajar os colaboradores de todas as unidades da 
empresa é uma das premissas do Instituto Nissan.  
Por isso, contamos com o Programa Voluntário de  
Valor, aberto aos nossos funcionários, incluindo terceiros, 
estagiários e familiares. Os voluntários atuam como 
embaixadores que ajudam a compartilhar os nossos 
valores dentro e fora da empresa, por meio de atividades 
educativas, culturais, sociais, campanhas de doação e 
mutirões. Acreditamos no potencial transformador do 
voluntariado para construir uma relação de parceria e 
proximidade com a comunidade do entorno das nossas 
operações e promover o desenvolvimento local.

Nissan do Brasil
Apoiando a sociedade  
por meio do esporte
Time Nissan 2.0

Em 2012, com o propósito de valorizar o 
esporte e a diversidade, a Nissan criou 
o Time Nissan, que mescla atletas em 
diferentes momentos de carreira, de nomes 
já consagrados a jovens promessas. O grupo 
foi criado por ocasião do patrocínio da Nissan 
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
e renovado em 2017, após o fim dos jogos, 

2019 - 2020

49   
ações

1.440 cestas  
básicas 
distribuídas 
durante a pandemia

287 voluntários 
colaboradores 
Nissan

 https://voluntariodevalor.v2v.net/pt-br

Conheça o programa Voluntário de Valor:

reforçando o compromisso da Nissan com 
a temática e com os atletas. Formado por 
11 atletas de nove modalidades esportivas 
e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do 
esporte com 14 medalhas em Jogos 
Paralímpicos, o Time Nissan 2.0 reafirma 
um dos principais pilares da empresa, que 
é a diversidade. A equipe se divide em seis 
atletas olímpicos e seis paralímpicos – 
incluindo o mentor –, sendo seis homens 
e seis mulheres. Desde 2017, os atletas 
do Time Nissan já conquistaram 175 
medalhas internacionais. Foram 94 ouros, 
43 pratas e 38 bronzes.

*Todas as imagens deste capítulo são 
anteriores à pandemia de Covid-19.
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04
Geração Futura

Gestão ambiental

Gestão de resíduos: repensar, 
recusar, reutilizar, reciclar

Gestão de emissões

Ecoeficiência do produto

Imagem anterior à pandemia de Covid-19.



AÇÃO CONTRA A MUDANÇA
GLOBAL DO CLIMA

CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Gestão
ambiental

Nossa gestão ambiental
Em 2002, a Nissan lançou globalmente o 
programa Nissan Green Program (NGP), 
que determina a visão de longo prazo da 
companhia para a mitigação de impactos 
ambientais em todo o ciclo de vida do 
produto, com objetivos que se renovam a 
cada quatro anos. Lançado em 2017, o NGP 
2022 (válido de 2018 a 2022), elege quatro 
temas ambientais essenciais para a empresa: 
mudanças climáticas, dependência de 
recursos naturais, qualidade do ar e escassez 
hídrica.

Para nossa operação brasileira, o processo de 
definição da materialidade realizado em 2019 
apontou três temas relevantes que direcionam 
nossa contribuição para o programa ambiental 
global NGP 2022: gestão de resíduos, gestão 
de emissões e ecoeficiência do produto.

Adotamos o Sistema de Gestão Ambiental, 
conforme a norma ISO 14001, e 
divulgamos internamente o Procedimento 
Corporativo Ambiental, aplicável a todas 
as áreas e que deve ser seguido pelos 
nossos colaboradores e prestadores de 
serviço em todas as unidades da Nissan 
no Brasil, a fim de nortear as ações 
relacionadas a meio ambiente e garantir 
que as atividades sejam realizadas 
em conformidade com os princípios 
e diretrizes ambientais estabelecidos. 
A gestão ambiental e seus resultados 
são acompanhados pela Diretoria da 
Fábrica de Resende por meio de reuniões 
mensais. Também são realizadas auditorias 
internas e externas relacionadas à ISO 
14001 para verificação de conformidade 
e atendimento aos requisitos de meio 
ambiente, às condicionantes de licença e 
aos requisitos legais aplicáveis.

60Relatório de Sustentabilidade

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 - 307: Conformidade ambiental)
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Reaproveitamento de água
Implementamos, em 2020, o sistema de reuso de 
água industrial, que recupera o rejeito resultante 
do processo de osmose reversa da água destinada 
à pintura. A osmose reversa é um processo de 
purificação da água que elimina salinidade, porém 
descarta em torno de 25% do volume inicial. Com 
a implantação do reuso, o rejeito anteriormente 
descartado passou a ser aproveitado pelo sistema 
de utilidades, que abastece a planta, reduzindo o 
consumo total de água assim como o descarte de 
efluentes. A iniciativa possibilitou uma redução de 
12% no consumo total da fábrica, ao recuperar 
cerca de 22.000 m3 de água por ano que seriam 
descartados no sistema de tratamento do Complexo 
Industrial de Águas do Brasil, volume suficiente para 
abastecer 555 casas durante um ano no estado de 
São Paulo, segundo dados da Sabesp. O próximo 
passo é a implantação do projeto de aproveitamento 
de água de chuva, para reduzir ainda mais o 
consumo de água tratada, previsto para 2023.

Certificação
A fábrica da Nissan em Resende recebeu durante 
o biênio 2019-2020 a recertificação da norma ISO 
9001 de Gestão da Qualidade e manutenção das 
normas ISO 14001 de Gestão Ambiental e OSHAS 
18001 (atual ISO 45001) de Gestão de Saúde 
e Segurança Ocupacional, além de passar pelas 
auditorias de Requisitos Legais e da Diretriz 056 R3 
do INEA.

Em 2019, foram realizadas ainda simulações de 
situações de emergência ambiental para checagem 
dos procedimentos. 

Fábrica sustentável
Nossa fábrica de Resende (RJ) foi concebida com uma visão 
de sustentabilidade desde a construção. Podemos destacar 
algumas práticas sustentáveis como o aproveitamento da 
iluminação natural nas instalações, a manutenção do cinturão 
verde com projetos de recuperação de áreas degradadas e 
reflorestamento, projetos de reuso de água e sistemas de 
controle ambiental, para citar alguns exemplos.

Em 2020, demos seguimento no projeto de recuperação e 
reflorestamento das margens do canal de ligação da Lagoa 
da Turfeira ao Rio Paraíba do Sul, com o plantio de espécies 
nativas da mata atlântica para recuperação de área degradada 
dentro do perímetro do nosso complexo industrial. Realizamos 
também ações de conscientização ambiental anualmente junto 
ao público interno, com distribuição de mudas.

Projeto 
de reuso  
de água 
industrial
22.000 m³/ano  
de água reutilizada  
12% do consumo total

Certificação 
ISO 14001  
Fábrica de Resende
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CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Gestão de resíduos:
repensar, recusar, 
reutilizar, reciclar

A Nissan promove ativamente 
medidas baseadas na 
abordagem 5R nos processos 
produtivos, sempre que possível, 
para minimizar os resíduos 
gerados e maximizar a eficiência 
da reciclagem por meio da coleta 
seletiva e reaproveitamento de 
materiais.

Prêmio Lixo 
Zero 2019
para o Programa 
Resíduo Zero

Programa 
Resíduo Zero
Conscientização 
do público interno 
sobre a coleta 
seletiva, redução 
e reciclagem de 
resíduos 

Aterro Zero   
Zero resíduo 
enviado ao 
aterro sanitário

Monitoramento e controle
O Gerenciamento de Resíduos é 
responsabilidade da equipe de Meio 
Ambiente, que controla as etapas de 
segregação, classificação, manuseio, 
armazenamento, transporte e destinação 
final. A gestão operacional é assegurada 
por terceiros e, para garantir destinação 
final adequada aos resíduos que são 
descartados em conformidade à legislação, 
atendemos aos requisitos legais aplicáveis 
e trabalhamos somente com empresas 
homologadas. 

Os resíduos gerados pelas atividades 
desenvolvidas nas dependências do 
complexo industrial de Resende são 
monitorados através das coletas diárias, 
processamento e armazenamento 
temporário na Central de Resíduos, 

pesagem das cargas para destinação final 
dos mesmos, emissão das notas fiscais e 
do Manifesto de Resíduos (MTR) on-line 
diretamente no site do Órgão Ambiental 
INEA. Semanalmente, estes volumes são 
consolidados e reportados para a análise e 
controle da área de Meio Ambiente. 

Todas as etapas do processo são 
verificadas e monitoradas constantemente, 
por meio das auditorias internas e 
externas, dos controles operacionais e dos 
indicadores documentados na prestação 
de contas mensal. Nossos indicadores e 
metas ambientais são acompanhados pela 
Diretoria da Fábrica e pela matriz no Japão 
em reuniões mensais de apresentação dos 
resultados.
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Para alcançar essa meta, nossa equipe de Meio 
Ambiente vem trabalhando desde 2017 com foco 
na melhoria dos processos internos de triagem e 
armazenamento, na redução do volume de resíduos 
descartados, em novas destinações para o descarte 
priorizando a redução, reutilização e a reciclagem, 
além da implantação de mudanças operacionais 
para viabilizar a nova forma de gestão. 

Diversas parcerias foram estabelecidas com 
novos fornecedores e receptores de resíduos para 
reciclagem e reutilização de materiais anteriormente 
enviados ao aterro. Um exemplo é o lixo comum, 
que passou a ser destinado ao coprocessamento, 
após o desenvolvimento de um processo eficiente 
com fornecedor parceiro. Além da nova destinação, 
obtivemos uma redução de mais de 60% do volume 
deste resíduo, resultado da intensa campanha 
interna de conscientização no âmbito do programa 
Resíduo Zero.

Programa Resíduo Zero
Responsabilidade compartilhada
O programa Resíduo Zero, realizado ao longo do 
biênio 2019-2020, buscou o engajamento de todos 
os trabalhadores do complexo, inclusive terceiros 
e fornecedores, por meio de diversas ações. 

Aterro Zero
Em novembro de 2020, o complexo industrial de 
Resende alcançou a meta de Aterro Zero de maneira 
durável e permanente, com 100% dos resíduos 
destinados corretamente, sem a necessidade de 
envio ao aterro sanitário. Os impactos positivos dessa 
conquista refletem na proteção dos solos, redução do 
uso de recursos naturais e redução de emissões no 
aterro.

Concessionárias
Garantir a atuação sustentável em toda a cadeia 
significa promover boas práticas também junto 
aos nossos concessionários, um desafio ampliado 
pela capilaridade: são 179 pontos em todo o 
país. Por isso, disponibilizamos o Manual de 
Sustentabilidade para as Concessionárias Nissan, 
como um guia de boas práticas para que todas as 
unidades possam inserir valor socioambiental em 
sua atividade, notadamente orientações para a 
gestão responsável de resíduos.

O programa é uma iniciativa para orientar as 
pessoas a mudarem suas práticas atuais e inspirar 
escolhas mais conscientes.

Para incentivar a reutilização, foram separados e 
divulgados internamente os materiais descartados 
que poderiam ser reaproveitados por outras áreas 
em suas atividades e parte das embalagens 
passaram a ser reutilizadas pelo armazém de 
peças. Além disso, o programa Resíduo Zero 
estimulou a coleta seletiva por meio de etiquetas 
educativas em todos os coletores de resíduos.

Prêmio Lixo Zero
O programa Resíduo Zero da Nissan foi 
reconhecido como o melhor projeto do ano pelo 
Prêmio Lixo Zero 2019, na categoria Indústria. 
Promovida pela ONG Route Brasil e pelo Instituto 
Lixo Zero Brasil, a premiação reconhece iniciativas 
que cooperam com a cadeia do lixo zero em todo 
o Brasil.

Impacto da pandemia de Covid-19
Em 2020, em razão da parada prolongada da 
fábrica e da interrupção de um turno de produção 
em consequência da aparição da pandemia de 
Covid-19, registramos significativa redução na 
geração de resíduos, além dos resultados obtidos 
pelas ações de eficiência adotadas no período. No 
entanto, novos tipos de resíduos contaminados 
exigiram medidas de separação e tratamento para 
destinação correta, no caso o coprocessamento.
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Resíduos e
destinação,

período 
2019 e 2020

(toneladas)

(GRI 306-3) Material Origem Destinação 2019 2020
Metálicos Fabricação de veículos e motores Reciclagem 11.095,18 5.821,76

Papelão Conjunto de embalagens Reciclagem 1.603,72 764,28

Plástico (r ígido e fi lme) Conjunto de embalagens e peças recusadas Reciclagem 501,40 266,00

Madeira Pallets e sucatas de madeira Reciclagem 619,35 256,89

Borra de tinta Processo de pintura Coprocessamento 334,00 179,57

Miscelânea contaminada Processos produtivos Coprocessamento 241,82 155,53

Resíduo orgânico Resíduo gerado nos restaurantes Compostagem 219,08 128,56

Bombonas/tambores Processos produtivos Reciclagem 41,60 43,11

Entulho Resíduo de construção civi l Reciclagem 55,15 39,23

Selantes Processo de pintura Coprocessamento 19,72 34,72

Solvente orgânico Processo de pintura Reciclagem 45,85 32,05

Água com óleo Processos produtivos Coprocessamento 42,94 30,25

Solvente base água Processo de pintura Coprocessamento 40,33 27,06

Síl ica Embalagens Coprocessamento 65,90 26,29

Lixo comum Processos internos e áreas administrativas Aterro/Coprocessamento 60,16 24,14

Borracha/pneus Scrap/Processos internos Reciclagem 33,58 18,84

Thinner/tinta Processo de l impeza Reciclagem 0,00 18,57

Isopor Embalagens Reciclagem 30,10 11,58

Copos descartáveis Copos de água e cafézinho Reciclagem 12,53 7,85

Borra de fosfato Processo de pintura Coprocessamento 18,58 6,38

Óleo usado Manutenção de equipamentos industriais e sobras acumuladas Rerrefino 8,39 5,65

Baterias Peças de veículos recusados ou destruídos

Logística reversa - 
desmontadas e reuti l izadas 
pelo fabricante na produção 
de novas baterias

2,40 2,34

Vidro Peças de veículos recusados ou destruídos Reciclagem 6,85 1,70

Lâmpadas Iluminação em geral Reciclagem 0,71 0,48

Lixo eletrônico Processos internos (eletrônicos) Reciclagem 3,23 0,02

Resíduo ambulatorial Ambulatório Incineração 0,04 0,02

Lã de vidro Processo de pintura Coprocessamento - -

TOTAL 15.102,61 7.902,87

Gestão de resíduos: repensar, recusar, reutilizar, reciclar
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Resíduos não destinados a disposição final (toneladas)

Resíduos destinados a disposição final (toneladas)

(GRI 306-4)

(GRI 306-5)

2017 2018 2019 2020

Perigosos

Reciclagem dentro da organização - -     -     -

Reciclagem fora da organização 49,0 95,2    57,4     59,1

Não perigosos

Reciclagem dentro da organização - -     -    -

Reciclagem fora da organização 10.338,3 15.282,6    14.002,7    7.231,3

Compostagem dentro da organização - -     -   -

Compostagem fora da organização 216,1 282.8     219,1    128,6

Total 10.603,4 15.660,6     14.279,1    7.418,9

2017 2018 2019 2020

Perigosos

Incineração sem recuperação de energia dentro da organização - -     -     -

Incineração sem recuperação de energia fora da organização - -    0,04     0,02

Incineração com recuperação de energia dentro da organização - -    -    -

Não perigosos

Incineração com recuperação de energia fora da organização 483,0 830,6    763,3    459,8

Incineração com recuperação de energia dentro da organização (coprocessamento) - -     -   -

Incineração com recuperação de energia fora da organização (coprocessamento) - -    -   3,3

Confinamento em aterro fora da organização 181,9 152,7     60,2    20,8

Total 664,8 983,3     823,5    484,0
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CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

Gestão de
emissões

O Nissan Green Program (NGP) 2022 
determina o compromisso da Nissan de 
alcançar a neutralidade de carbono até 
2050 e a meta de redução global de 36% 
de emissões de CO2 por veículo produzido, 
tomando como base o ano de 2005. Em 
2020, o índice de redução registrado pela 
companhia em relação ao ano-base foi de 
29,7% em sua operação mundial.

No Brasil, contribuímos para o cumprimento 
desses compromissos a cada ano por 
meio de iniciativas das equipes de Meio 
Ambiente e de Manutenção e Utilidades, 
voltadas a melhorar os índices de emissão 
da fábrica de Resende. Implementamos 
rigorosos padrões de controle para reduzir 
a quantidade de poluentes atmosféricos 
emitidos durante a operação, tendo como 
parâmetro as normas globais de controle da 
poluição do ar estabelecidas pela Nissan, 
visando a reduzir as emissões de GEE 
(gases de efeito estufa) e VOC (compostos 
orgânicos voláteis) a níveis mais baixos do 
que o exigido pela regulamentação local. 
Em 2020 registramos o menor índice de 
emissões por veículo produzido entre todas 
as fábricas da Nissan no mundo.

0,6 ton CO2 
por veículo 
produzido
Menor índice da 
Nissan no mundo

Energia 
elétrica 
-12,7%  
Gás natural 
-15,7%
Redução do 
consumo em 
projetos de 
eficiência 
energética

Pintura mais limpa
Em Resende, a linha de pintura emprega 
um sistema automatizado sustentável e 
inovador, denominado 3 Wet, que torna o 
processo mais curto e reduz o consumo de 
energia, principal fonte de emissões. A tinta 
à base de água, que limita as emissões de 
compostos orgânicos voláteis (VOC)* a 
menos de 20 gramas por metro quadrado 
de superfície pintada, contribui para 
reduzir as quantidades dessas substâncias 
emitidas na linha de pintura. Assim como 
a utilização de cartuchos pelos robôs, 
que reduz a perda de tinta e solventes de 
limpeza, e a reciclagem desses solventes e 
outros produtos químicos. Essa tecnologia 
de aplicação da pintura, aliada à utilização 
dos cartuchos, supera 90% de eficiência, 
minimizando a perda do conteúdo de cada 
cartucho. Em processos convencionais, 
esse percentual está entre 60% e 70%.

Além disso, a área possui um Oxidador 
Termo Regenerativo (RTO), equipamento 
de controle ambiental que atua na queima 
dos gases de efeito estufa gerados no 
processo da pintura, como NOx (óxidos 

de nitrogênio) e SOx (óxidos 
de enxofre), impedindo que os 
mesmos sejam lançados na 
atmosfera. O RTO remove os 
VOC’s liberados pelo processo 
numa temperatura de trabalho 
entre 700°C a 750°C. 

Em 2020, foi implementado 
o sistema de transferência de 
calor do RTO para as estufas 
do Sealing e Eletrodeposição, 
etapas do processo de pintura, 
ocasionando uma redução 
no consumo de gás natural 
para geração de calor e, 
consequentemente, reduções 
superiores a 400 toneladas de 
CO2 por ano.

* Os compostos orgânicos 
voláteis (VOC), são elementos 
químicos liberados como 
resultado dos processos 
de produção de veículos, 
particularmente na pintura, que 
evaporam rapidamente para se 
tornarem gasosos na atmosfera.
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Eficiência energética
A principal fonte de emissões 
no processo produtivo da Nissan 
está relacionada com a produção 
e consumo de energia. Por isso, 
criamos o Comitê de Animação de 
Energias, que reúne profissionais 
de diferentes áreas, responsável 
pela implementação de ações 
para a redução de custos e 
de emissões de CO2. Entre as 
principais iniciativas do comitê, 
o Projeto de Monitoramento de 
Energias da Planta de Resende 
permite detectar variações do 
consumo no processo produtivo 
e identificar oportunidades de 
ganhos em eficiência. Reportado 
à matriz no Japão como referência 
de boas práticas globais, o projeto 
engloba o mapeamento do 
consumo de energia e gás natural 
pelos equipamentos, alteração 
de parâmetros não informados à 
área de controle de custos, ajuste 
da melhor curva de start-up e 
desligamento dos equipamentos, 
curva de aquecimento e 
monitoramento da passagem 
do carro em etapas da linha de 
montagem, além de favorecer a 
implantação da Indústria 4.0. Com 
essa iniciativa obtivemos uma 
redução do consumo de gás natural 
superior a 200 toneladas de CO2 
por ano.

Eletricidade de  
fonte renovável
Desde 2019, a eletricidade 
fornecida à fábrica é adquirida 
no mercado livre de energia com 
especificação em contrato de 
fonte 100% renovável, proveniente 
da usina hidrelétrica de Salto 
Santiago, no Paraná. O próximo 
passo previsto é a certificação pelo 
International REC Standard (I-REC), 
um sistema global que possibilita 
o comércio de certificados de 
energia renovável. Por meio 
da sua plataforma, empresas 
podem garantir que a energia que 
consomem seja proveniente de 
fontes renováveis e, portanto, limpa.

Impacto da pandemia  
de Covid-19
Em razão da parada prolongada 
da fábrica e da interrupção de 
um turno de produção em 2020, 
ocasionada pela pandemia de 
Covid-19, registramos significativa 
redução nos índices de emissão 
do processo produtivo, além dos 
resultados obtidos pelas ações de 
eficiência adotadas no período e 
da eliminação do aterro sanitário a 
partir de novembro de 2020.

1 As emissões monitoradas pela NBA abrangem a unidade fabril de Resende (RJ) e consideram todos os gases (CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, NF3).

2017 2018 2019 2020
em toneladas de CO2 equivalentes

Fontes fixas (gás natural, acetileno, diesel) 6.592,84 6.962,99     5.266,40      2.907,10

Fontes móveis  
(veículos próprios: carros e motores  
em teste, veículos de circulação interna,  
veículos de uso externo, empilhadeiras)

198,09 378,89    2.087,70     1.269,55

Emissões fugitivas (vazamento de HFC 
de equipamentos de refrigeração e ar 
condicionado; emissões derivadas do uso de 
extintores de incêndio ou vazamento  
de equipamentos elétricos como SF6)

589,19 583,16    456,74    254,71

Incineração com recuperação  
de energia fora da organização 483,0 830,6    763,3    459,8

Total Escopo 1 7.380,11 7.925,04     7.812,82    4.411,45

Emissões biogênicas de CO2 91,28 93,01     446,428    264,71

Emissões diretas de gases de efeito estufa por fonte (Escopo 1)¹
(GRI 305-1)

1 As emissões monitoradas pela NBA abrangem a unidade fabril de Resende (RJ).
2 A partir de 2019, a NBA passou a adquirir energia elétrica com especificação em contrato de fonte 100% renovável (Usina de Salto Santiago).

2017 2018 2019 2020

em toneladas de CO2 equivalentes

Aquisição de eletricidade, aquecimento,  
refrigeração e vapor para consumo próprio 684,59 456,04     0      0

Total Escopo 22 684,59 456,04     0      0

Emissões indiretas de gases de efeito estufa por fonte (Escopo 2)1
(GRI 305-2)



CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Ecoeficiência
do produto

Qualidade do ar
Segundo a Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
a população mundial deve ultrapassar os 
9 bilhões em 2050, com cerca de 70% 
da população concentrada nas cidades, 
tornando a poluição do ar em áreas 
urbanas uma questão ainda mais urgente. 
Tanto quanto as mudanças climáticas 
e os congestionamentos, este é um 
desafio diretamente relacionado à nossa 
atividade, que mobiliza nossos esforços 
em duas frentes: 

Promover o uso de veículos 
com emissão zero - com foco na 
eletrificação como uma alternativa eficaz 
para reduzir a poluição do ar em áreas 
urbanas, a Nissan tem buscado a nível 
global o desenvolvimento de veículos 
eletrificados, como o Nissan LEAF, que já 

conta com mais de 500 mil unidades 
em circulação. Líder no segmento, 
a Nissan estimula a mobilidade com 
emissão zero e a construção de 
infraestrutura, por meio de parcerias 
com empresas dos setores energético 
e industrial, instituições de pesquisa e 
poder público.

• Aumentar a eficiência dos 
motores a combustão, 
reduzindo as emissões - 
Com o objetivo de reduzir as 
emissões automotivas, buscamos 
desenvolver tecnologias para 
obter melhor eficiência dos nossos 
motores de combustão interna, que 
ainda respondem pela maior parte 
do mercado automotivo.
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Consumo energético (MJ/km)
Veículo Motor Caixa de Câmbio MJ/km

2019 - 2020

Nissan March

1.0 Manual 1,57

1.6 Manual 1,63

1.6 Automático CVT 1,72

Nissan Versa

1.0 Manual 1,55

1.6 Manual 1,63

1.6 Automático CVT 1,72

Nissan Kicks
1.6 Manual 1,82

1.6 Automático CVT 1,78

Novo Versa
1.6 Manual 1,71

1.6 Automático CVT 1,72

Frontier
2.3 Manual 2,79

2.3 Automático AT7 2,77

Sentra 2.0 Automático CVT 2,0

Leaf EV - 0,58

Os valores estão de acordo com a metodologia de cálculo empregada pelo Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular (PBEV). Nossos veículos passam por testes e ensaios conforme as normas da 
ABNT (NBR10312, NBR 6601, NBR 7024) e SAE J1634, previstas na legislação brasileira.

Redução das  
emissões veiculares
O Brasil vem implementando 
progressivamente rígidas metas de emissões 
atmosféricas de veículos automotores, 
definidas em função da COP 21 (21ª 
Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima) e declinadas em programas que 
incentivam as montadoras a melhorarem a 
eficiência energética de seus motores. Nossa 
equipe de Pesquisa e Desenvolvimento 
tem trabalhado em conjunto com o time de 
engenharia da Nissan do Japão para garantir 
o cumprimento de todas as normas previstas 
para 2022, relativas aos programas Rota 
2030* e Proconve** (fase L7), do Governo 
Federal, a nova fase de redução de emissões 
atmosféricas de veículos automotores. 
Estabelecemos nossas próprias metas com 
uma ampla margem de segurança em relação 
aos limites estabelecidos pelo programa, 
respeitando rigorosas normas de qualidade 
Nissan, que visam à melhor performance com 
o menor nível de emissões possível. 

Considerando a legislação local, os programas 
de aumento de eficiência energética e as 
especificidades únicas do mercado brasileiro, 
como a ampla utilização de etanol, a Nissan 
desenvolve motores exclusivos para o 
mercado Brasileiro.

* Rota 2030 - Programa 
federal, criado em 
2018, para estimular a 
cadeia automotiva com 
o objetivo de apoiar 
o desenvolvimento 
tecnológico, a 
competitividade, a 
inovação, a segurança 
veicular, a proteção 
ao meio ambiente, a 
eficiência energética 
e a qualidade dos 
automóveis.

** Proconve - Programa 
de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos 
Automotores.
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GRI Standards | Item de divulgação Página Explicação | Omissão
ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, normas  
e códigos de comportamento 27, 46

102-17 Mecanismos para orientações  
e preocupações referentes a ética 46, 48

GOVERNANÇA

102-18 Estrutura de governança 17

102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível 
executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 17

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

102-40 Lista de grupos de stakeholders 18

102-41 Acordos de negociação coletiva 24

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 5

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 5

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 6

PRÁTICAS DE RELATO

102-45 Entidades incluídas nas  
demonstrações financeiras consolidadas

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

GRI Standards | Item de divulgação Página Explicação | Omissão

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 Referente a todo conteúdo  
deste relatório

GRI 102:  CONTEÚDOS GERAIS 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome da organização 5, 17

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 14, 15

102-3 Localização da sede da organização 14

102-4 Local de operações 14

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 17

102-6 Mercados atendidos 14

102-7 Porte da organização 14

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 29

102-9 Cadeia de fornecedores 50

102-10 Mudanças significativas na organização  
e em sua cadeia de fornecedores 15

102-11 Princípio ou abordagem da precaução 51

102-12 Iniciativas externas 49

102-13 Participação em associações 49

ESTRATÉGIA

102-14 Declaração do mais alto executivo 3, 4
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102-46 Definição do conteúdo do relatório  
e dos limites de tópicos 6

102-47 Lista de tópicos materiais 6

102-48 Reformulações de informações Não houve reformulação de informações.

102-49 Alterações no relato Não houve alterações no relato.

102-50 Período coberto pelo relatório 5

102-51 Data do relatório mais recente
O Relatório que antecede a este refere-se 
ao biênio 2017-2018, publicado em 2019. 
Acesse aqui o relatório.

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 5

102-53 Contato para perguntas  
sobre o relatório 2

Dúvidas, críticas e sugestões sobre 
o conteúdo apresentado podem ser 
encaminhadas para  
sustentabilidade@nissan.com.br

102-54 Declarações de relato  
em conformidade com as Normas GRI 5

102-55 Sumário de conteúdo GRI 70

102-56 Verificação externa Este relatório não foi objeto  
de verificação externa independente.

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO 2016

103-1 Explicação do tópico material e limites 6
Referente a todos os indicadores 
econômicos, ambientais e sociais  
deste relatório.
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TÓPICOS ECONÔMICOS

GRI 205: COMBATE À CORRUPÇÃO 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 47

205-2 Comunicação e capacitação em políticas  
e procedimentos de combate à corrupção 49

205-3 Casos confirmados de corrupção  
e medidas tomadas 48

TÓPICOS AMBIENTAIS

GRI 302: ENERGIA 2016

103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 66, 68

302-5 Reduções nos requisitos  
energéticos de produtos e serviços 69

GRI 305: EMISSÕES 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 66, 68

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases  
de efeito estufa (GEE) 67

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito 
estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia 67

GRI 306: RESÍDUOS 2020

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 62

306-3 Resíduos gerados 64

306-4 Resíduos não destinados para disposição final 65

306-5 Resíduos destinados para disposição final 65
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404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 23

404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações  
regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira 21

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 28

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados 28, 31

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 53

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto  
e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local

53, 54, 
55

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 51

414-1 Novos fornecedores selecionados  
com base em critérios sociais 52

GRI 416: SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 35

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança  
causados por categorias de produtos e serviços 35

INDICADORES PRÓPRIOS

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

NBA-1 SSI - Índice de Satisfação de Venda 37

NBA-2 CSI - Índice de Satisfação do Cliente de Pós-venda 37

(GRI 102-55)

Sumário de
conteúdo GRI
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GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 60

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos 
ambientais

A Nissan do Brasil 
recebeu duas 
notificações referentes 
a não-conformidades 
ambientais no período, 
das quais uma já está 
regularizada e a outra 
se encontra em fase 
final de cumprimento 
de TAC (Termo de 
Ajustamento de 
Conduta).

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL  
DE FORNECEDORES 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 51

308-1 Novos fornecedores selecionados  
com base em critérios ambientais 52

TÓPICOS SOCIAIS 

GRI 401: EMPREGO 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 19

401-1 Novas contratações  
e rotatividade de empregados 30

GRI 404: CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO 2016

103-1, 103-2, 103-3 Abordagem de Gestão 21
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