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1. INTRODUÇÃO
O Manual de Sustentabilidade para as Concessionárias Nissan  nasceu da relevância 
que a temática do desenvolvimento sustentável tem para a organização, que, já há 
algum tempo, vem pautando o planejamento de negócios de todos os setores da 
indústria, do comércio e de serviços. E na indústria automotiva não seria diferente. 
Ele dá seguimento a um processo interno de reformulação da estratégia de 
atuação em sustentabilidade da empresa como um todo, que passou por revisão 
de diretrizes e novos direcionamentos a projetos e iniciativas. Além disso, está em 
consonância com os conceitos da Nissan Intelligent Mobility (a visão da empresa 
para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e 
integrados na sociedade) e do planejamento estratégico da empresa, que busca 
o crescimento sustentável e liderança na evolução tecnológica e de negócios da 
indústria automotiva.

A Nissan entende que a sustentabilidade oferece um olhar mais atento à 
maneira como conduzimos nosso negócio em todas as suas etapas. Apresentar 
ao concessionário, e por extensão, ao cliente final, a forma como entendemos 
e desenvolvemos a sustentabilidade, é uma necessidade e um compromisso 
urgente e contínuo em nossa organização.

O Manual é um documento que pretende ser um guia para todas as unidades 
em termos de sustentabilidade estrutural e conceitual, de modo que as 
concessionárias Nissan possam adquirir valor socioambiental frente a todos seus 
públicos, em especial, os clientes.

Ele tem por objetivo ser um instrumento orientador de melhores práticas e 
soluções viáveis de serem executadas, que contribuam para a conscientização 
do setor automotivo, gerando um movimento positivo em prol do 
desenvolvimento sustentável.
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Para facilitar, este documento está orientado 
por três aspectos distintos que fazem parte 
do escopo da sustentabilidade e que foram 
adaptados à realidade das concessionárias 
Nissan: 

Esses três aspectos também se subdividem 
em temáticas específicas e estão detalhados 
na sequência. Importante salientar que, além 
das recomendações descritas, é necessário 
o atendimento total aos requisitos legais de 
âmbito federal, estadual e municipal em todos 
esses escopos.

Por fim, com a apresentação desse Manual, 
a Nissan do Brasil espera que as orientações 
aqui contidas possam ser facilmente 
aplicadas, contribuindo para a geração de 
valor dos produtos e marca Nissan.

2. SUSTENTABILIDADE – AFINAL, DO 
QUE ESTAMOS FALANDO?
Fato é que empresas sustentáveis são menos suscetíveis a riscos de operação, 
mais capazes de reduzir desperdícios de recursos e de melhorar a eficiência de 
custos, adquirem maior facilidade em acessar crédito e financiamentos, além de 
reter talentos por meio da conexão entre propósitos corporativos e pessoais. 

O objetivo deste Manual é mostrar a todos os colaboradores da Rede de 
Concessionárias Nissan não só os conceitos que permeiam a sustentabilidade, 
mas, principalmente, como inserir a temática na estratégia e no dia a dia das 
empresas, ampliando o repertório de conhecimento, estimulando reflexões e 
orientando na aplicação concreta e na tomada de decisões. Além disso, a adoção 
de práticas sustentáveis na rotina das unidades contribui para a redução de custos 
significativos no que tange a gastos com energia, água e destinação de resíduos, 
por exemplo.

“Sustentabilidade, na perspectiva dos negócios, é 
concentrar no Triple Bottom Line o valor econômico, 
ambiental e social que as empresas podem acrescentar 
– ou destruir” 
(John Elkington, sócio fundador da SustainAbility,
consultoria inglesa de sustentabilidade). 

“Formas de progresso que atendam às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas necessidades” 

(World Business Council for Sustainable Development – WBCSD).

Ambiental, Social e 
Governança
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3. ESCOPO AMBIENTAL
O aspecto ambiental do conceito de sustentabilidade pode ser definido pela manutenção das funções e 
componentes dos ecossistemas para assegurar que continuem viáveis – capazes de se auto reproduzir e se 
adaptar a alterações, para manter a sua variedade biológica. 

E justamente por conta da relevância do pilar ambiental da sustentabilidade que a Nissan estabeleceu 
padrões para preservar os recursos naturais de suas operações e reduzir os impactos ambientais gerados 
no processo produtivo. Sob o guarda-chuva do Nissan Green Program (NGP), programa ambiental global que 
determina a visão de longo prazo da empresa, são 
monitorados pontos como mudanças climáticas, 
dependência de recursos naturais, qualidade do ar 
e escassez hídrica.

Portanto, todas as atividades e serviços realizados 
dentro das concessionárias, ou relacionadas ao 
seu funcionamento, e que tenham o potencial 
de impactar os ecossistemas são parte desse 
escopo. Para auxiliar na compilação dos impactos, 
tomamos como base a tabela ao lado, retirada do 
material elaborado pela Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), 
denominado “Guia de Adequação Ambiental para 
Distribuidores de Veículo”1.

Segundo a ISO 14.001, o aspecto ambiental é o “elemento das 
atividades ou produtos ou serviços de uma organização que 
pode interagir com o meio ambiente”.

1Disponível no link: http://www.fenabrave.org.br/email/
mesa_redonda/guiafenabrave.pdf).

ÁREA ASPECTO IMPACTO

FUNILARIA

Geração de efluentes (água, tintas, solventes, óleos e 
derivados).
Emissões atmosféricas.

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Risco de vazamento de óleos e derivados.
Contaminação do solo.
Contaminação das águas.
Degradação da flora e fauna.

LAVAGEM DE VEÍCULOS

Geração de resíduos contaminados com óleos
(Panos e estopas).

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.
Degradação da flora e fauna.

Geração de efluentes (óleo e derivados de produtos de 
lavagem.

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Risco de vazamento de combustíveis e derivados.
Degradação da flora e fauna.
Esgotamento de recursos
naturais.

Consumo de água. Consumo de água.

MECÂNICA

Risco de vazamento de óleos e derivados (produtos 
inflamáveis).

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.
Degradação da flora e fauna.
Risco de incêndio.

Risco de acidentes pela manobra de veículos. Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Risco de explosão do calibrador.
Risco de saúde para o trabalhador.
Poluição do ar.
Risco de incêndio.

Vazamento do gás refrigerante. Risco de saúde para o trabalhador.
Esgotamento dos recursos naturais.

Geração de tambores contaminados.
Contaminação do solo.
Contaminação das águas.
Degradação da fauna e flora.

Geração de efluentes (óleo e derivados).
Geração de resíduo.

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Geração de resíduos contaminados com óleo e
derivados (panos, embalagens e trapos).
Emissões atmosféricas.

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.
Poluição visual.

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Risco de vazamento de produtos inflamáveis e
perigosos.

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Geração de resíduos de embalagens contaminadas com 
produtos químicos em virtude de vazamento (papel, 
vidro, plástico, madeira).

Contaminação do solo.
Contaminação das águas.

Risco de incêndio com produtos inflamáveis. Poluição do ar.
Comprometimento da saúde.

Aspectos e Impactos Ambientais mais significativos em um Distribuidor de Veículos:
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3.1 RESÍDUOS
Por resíduos entende-se tudo que sobra de atividades e processos produtivos como resíduo 
industrial, resíduo orgânico, resíduos recicláveis, efluentes industriais e gases liberados em 
processos industriais ou por motores.

No entanto, apesar de as pessoas comumente se referirem a resíduo e lixo como sinônimos, é 
muito importante diferenciá-los, uma vez que saber o que significam pode mudar completamente 
o que um empreendimento é capaz de fazer com o que sobra de seus processos e atividades.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

Lixo significa: “Restos das atividades humanas, considerados 
pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, 
podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que 
não seja passível de tratamento”.

A definição de lixo passa, então, por tudo aquilo que não apresenta nenhuma 
serventia para quem o descarta. 

Resíduo, também de acordo com a ABNT, “é tudo aquilo que 
pode ser reutilizado e reciclado e, para isto, este material precisa 
ser separado por tipo, o que permite a sua destinação para 
outros fins. Podem ser encontrados nas formas sólida (resíduos 
sólidos), líquida (efluentes) e gasosa (gases e vapores)”.

A Lei 12.305/10 criou a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos que, na prática, determina, que 
todos os municípios do país desenvolvam um 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Industriais. Para tal, é preciso que empresas, 
estabelecimentos comerciais, indústrias e 
serviços façam sua parte na identificação e 
destinação correta dos seus resíduos, criando 
seus Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, um conjunto de documentos com valor 
jurídico, que contém ações e recomendações 
que visam um controle de todas as etapas da 
geração, coleta, armazenamento, tratamento 
e destinação dos resíduos gerados em uma 
empresa, órgão público ou indústria.

No caso das concessionárias, este é um ponto 
sensível, pois há manipulação dos chamados 
Resíduos Perigosos, como óleos, solventes e 
tintas, por exemplo.

Na fábrica da Nissan existe uma Central de 
Resíduos, um local devidamente adequado 
para este recebimento e onde os materiais 
são separados por recicláveis e não-recicláveis, 
preparados para o transporte e destinação final. 
Seus receptores são devidamente licenciados. 
No total, 98,4% dos resíduos da fábrica são 
enviados para reciclagem e coprocessamento.
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Instalação de lixeiras 
com a orientação para 

reciclagem: 

Lixeiras especiais para 
resíduos perigosos:

As lixeiras precisam estar separadas por tipo de resíduos, como: “papel”, “metal”, 
plástico”, “vidro”, “não-reciclável” e “contaminados” (para pilhas, baterias e estopas 
com óleo). Caso o município onde a concessionária está instalada não disponha 
de coleta seletiva, as lixeiras podem ser separadas em dois tipos: “lixo seco” (não-
orgânico) e  “lixo úmido” (orgânico).  Elas precisam estar visíveis e acessíveis para 
clientes e funcionários nas áreas de serviço, showroom e escritórios, promovendo 
o comprometimento da concessionária com a reciclagem (exemplificado na 
figura abaixo). 

Nas áreas de serviço, é necessária também a instalação de lixeiras com indicação 
específica para resíduos considerados perigosos pela legislação, como lâmpadas 
fluorescentes, tintas, solventes e materiais utilizados no seu manuseio (como 
exemplificado na figura abaixo).

• Vidro;
• Metais;
• Plástico;
• Papéis, papelões;
• Madeira.

• Filtros e papéis usados 
na cabine de pintura;

• Óleo, graxas e 
lubrificantes, usados;

• Filtros de óleo, panos, 
estopas, serragem 
suja com óleo, tintas e 
gasolina.

ESTOPAS SOLVENTES BORRAS
DE TINTAS

ECOPONTO
RESÍDUO RECICLÁVEIS

ESTOPAS SOLVENTES BORRAS
DE TINTAS

ECOPONTO
RESÍDUO PERIGOSOS

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS PERIGOSOS

FORMAS ADEQUADAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS

Na prática: no âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado: Reciclagem: Promover a reciclagem de materiais como papel, papelão, copos e utensílios de 
plástico descartáveis, garrafas PET, latas de alumínio, garrafas e utensílios de 
vidro, lâmpadas, pilhas, baterias e filtros de óleo.

Dentro desse aspecto, é preciso abrir um parênteses para o descarte do pneu que, 
segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é de responsabilidade 
do fabricante. O descarte de maneira ambientalmente correta envolve algumas 
opções como o reaproveitamento para criação de objetos, a trituração para 
fabricação de asfalto, a queima em caldeiras de fábricas de alguns setores da 
indústria, etc. Mas, para que qualquer uma dessas medidas possa ser tomada, é 
preciso que a coleta do produto seja feita por organizações cadastradas. Estes 
dois sites disponibilizam endereços de postos de coleta e reciclagem de pneus: 
www.ecycle.com.br e www.reciclanip.org.br, e dão informações bastante 
atualizadas sobre o ciclo de vida do produto e as alternativas que envolvem seu 
destino final.



MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

1716

Avaliação das 
Instalações:

Programa de 
redução de resíduos:  

Atenção aos itens do Checklist da Avaliação das Instalações já promovido pela 
Nissan: necessidade de colocação de caixa separadora de água e óleo nas áreas 
de lavagem de carros e nas oficinas; e definição de área de armazenamento e 
descarte de baterias, óleo e resíduos em geral (esta opção deve ser aprimorada, 
sempre que possível, passando a adotar as regras da ABNT para destinação 
correta dos resíduos, conforme descrito acima).

Estabelecer o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 
exigido pela Lei 12.305/10, que inclui a criação de metas e procedimentos para 
diminuir a geração de resíduos, principalmente os de uso diário, como copos e 
garrafas descartáveis e papel impresso. Dessa forma, é possível também reduzir 
os custos de compra com esses materiais e os gastos com a destinação dos 
mesmos. Isso pode ser feito por meio de campanhas para utilização de canecas 
e copos de vidro no lugar de copos de plástico, no caso dos descartáveis, e 
da promoção para utilização de meio e formatos eletrônicos para diminuir 
impressões desnecessárias.

3.2 ENERGIA
Energia é um dos principais pontos de atenção no que tange a estabelecimentos preocupados com o 
impacto de seus serviços, além de significar oportunidade para a redução de custos. E a melhor forma de lidar 
com ela é dando prioridade a fontes renováveis sempre que possível. A importância da questão energética 
é tamanha que ela possui um ODS (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável), da ONU (Organização das 
Nações Unidas), dedicado exclusivamente a ela, o ODS7, que prega:

“Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a 
preço acessível à energia para 
todas e todos”.

Iluminação natural: O ideal é que as concessionárias priorizem a luz do sol na iluminação dos 
ambientes internos. Para tal, na elaboração do projeto, é primordial analisar 
a localização do terreno, se atentando à posição do sol ao nascer e ao se pôr, 
aproveitando essa iluminação nos ambientes que necessitam de mais luz. 

Dentre os benefícios proporcionados pela iluminação natural estão o conforto (a 
luz do sol deixa o ambiente mais agradável) e a economia de energia elétrica. Vale 
ressaltar que, durante o inverno, o vidro torna o ambiente uma estufa natural 
e assim o mantém aquecido. Porém, no verão, o vidro pode deixar o ambiente 
mais quente, o que exige a utilização de ar-condicionado ou ventiladores. Para 
solucionar o problema, o ideal é que vidro seja temperado ou laminado, para filtrar 
os raios solares que entram e proteger o ambiente, evitando o superaquecimento.

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:
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Iluminação de LED: Os estabelecimentos mais antigos precisam, assim que possível, providenciar 
a troca de lâmpadas convencionais por outras de LED. As lâmpadas de LED 
possuem qualidade superior, são mais econômicas e sustentáveis. Elas não 
contêm nenhum elemento poluente ou contaminante e, assim como as lâmpadas 
fluorescentes, apresentam baixo consumo de energia, gerando economia para o 
usuário, e não emitem calor, o que ajuda na climatização do ambiente. Seguindo 
a mesma orientação, os novos projetos de concessionárias devem priorizar a 
utilização de lâmpadas de LED em toda sua extensão. 

Pensando na redução de 
custos e no impacto ao 
meio ambiente, a fábrica da 
Nissan em Resende iniciou 
a substituição de suas 
lâmpadas por LED.

Painéis Solares/
Fotovoltaicos: 

Tanto os novos projetos de concessionárias quanto as já existentes podem se 
beneficiar da instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia solar. 
Deste modo, as unidades poderão não apenas economizar nos gastos com 
consumo de energia (a energia solar pode ser complementar àquela gerada 
pela rede elétrica convencional), mas também contribuir com a redução dos 
impactos gerados pela sua operação diária. Isso porque a energia solar é um 
recurso sustentável, totalmente renovável, constante e consistente. Dentre 
as fontes renováveis, como eólica, hídrica e solar, a energia solar é a mais 
consistente e previsível. 

Outras vantagens da energia solar são a baixa 
necessidade de manutenção (os painéis podem 
durar mais de 25 anos, em média), a ausência 
de ruído (trata-se de um processo de geração 
de energia 100% silencioso), a facilidade de 
instalação e, mais recentemente, a obtenção de 
linhas de crédito para geradores fotovoltaicos 
(tanto para pessoas físicas quanto jurídicas)2.

2 Para mais informações, acesse aqui: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/
noticias/conteudo/bndes-muda-regra-e-pessoas-fisicas-podem-investir-em-energia-solar

E aqui: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/bf477094-8fc7-4561-91c9-eef778c97298/
Webinar_BNDES_FundoClima_FinanciadoEnergiaLimpa_v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mg4gC8c



MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

2120

Programa de redução 
de energia:

O primeiro passo na criação deste Programa é o acompanhamento do consumo 
periódico dos custos com energia. A partir desta análise, será possível desenhar 
o consumo médio da concessionária, descobrir oportunidades de melhoria e 
verificar possibilidades de reduções, sejam através de iniciativas de retrofit, troca 
de equipamentos ou de implementação de novos processos.

Iniciativas que podem integrar o Programa: 

• Instalação de termostatos que regulem a 
temperatura ambiente de forma automática;

• Instalação de iluminação eficiente (como 
lâmpadas de LED)

• Utilização de sistemas de acendimento 
automático em áreas menos frequentadas 
(como banheiros e estacionamento, por 
exemplo)

• Realização de manutenção periódica de 
equipamentos como aparelhos de ar-
condicionado e compressores utilizados nas 
oficinas

Para auxiliar na criação do Programa, pode-se considerar uma avaliação 
independente sobre o uso/custo de energia na unidade. Empresas especializadas 
ajudam a identificar oportunidades com foco em eficiência energética, 
verificando, por exemplo: sistemas e controles de aquecimento, ventilação e ar-
condicionado, sistemas de iluminação e possibilidades envolvendo a utilização 
de energia renovável no local.

Pegada de Carbono: Medir a emissão dos gases de efeito estufa (GEE) pode ser um bom negócio para 
as unidades concessionárias. Isso porque, com o inventário em mãos, é possível 
tomar medidas que reduzam as emissões, o que, na grande maioria dos casos, 
significa corte de custos e redução de gastos. Além disso, a medição da pegada 
de carbono permite a adoção de selos de eficiência em sustentabilidade que 
trazem valor ao negócio.



MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

2322

Utilização de Capacho /
Tapete Alumínio 

Articulado: 

Este capacho é um produto que ajuda a minimizar problemas de limpeza e de 
proteção das concessionárias em locais onde há grande circulação de pessoas. 
Ele foi desenvolvido para proteger pisos contra riscos, retendo até 80% da sujeira 
trazida para o ambiente interno, além de ser antiderrapante e durável (com a 
manutenção e limpeza corretas, podem durar até quatro anos). A utilização do 
capacho reduz a necessidade de utilização de água na limpeza dos ambientes 
internos. Importante salientar que, diante dos benefícios deste item, ele passou 
a ser requerido no novo Padrão de Instalações e Imagem da marca (NRC - Nissan 
Retail Concept).

Reaproveitamento 
de água: 

Uma das principais maneiras de economizar água é fazendo o reaproveitamento 
dela, seja através da coleta de água de chuva ou da reutilização para as descargas 
de banheiro, irrigação de jardins e lavagem de carros.

3.3 ÁGUA

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:

Em linhas gerais, quando falamos de uso racional de água em qualquer estabelecimento, estamos nos 
referindo à manutenção e atualização de equipamentos mais eficientes e à identificação de vazamentos. 
Além disso, é necessária uma quantidade razoável de energia para que a concessionária regional trate 
e bombeie a água usada por uma empresa, seja ela qual for. Portanto, poupar água significa também 
economizar energia.
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• Instalação de descargas inteligentes nos 
banheiros (capazes de regular o fluxo de água)

• Instalação de torneiras automáticas em todas 
as pias da unidade

• Utilização de sistemas inteligentes de 
irrigação de jardins (quando houver)

• Instalação de sistema de coleta de água de 
chuva e de reutilização de água

• Implementação de sistema de lavagem de 
veículos eficientes em termos de uso de água 
(seja por menor utilização de água – lavagem 
a seco -, seja por meio de reciclagem da água 
utilizada)

3.4 AR
O principal ponto relacionado à qualidade do ar numa concessionária é o que diz respeito às cabines de 
pintura. Nem todas instalações contam com o filtro indicado para esta atividade, equipamento fundamental 
para a segurança do funcionário e do meio ambiente.

Orientação para 
segurança no trabalho 
em cabines de pintura: 

Durante a pulverização de tinta, verniz ou outros revestimentos a qualidade do 
ar precisa atender às exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego. Para 
minimizar riscos, além da instalação do filtro na cabine ou outro dispositivo de 
controle de poluição, é fundamental a utilização de Equipamentos de Proteção 
Respiratória (EPR).

Neste caso, o ideal é envolver o departamento de Segurança e Saúde 
Ocupacional para garantir que a cabine não ofereça risco aos funcionários. 
Ela deve oferecer ventilação mecânica adequada, contar com EPRs, máscaras 
faciais completas ou capuz com linha de ar-comprimido para garantir pressão 
positiva nas vias respiratórias, proteger os olhos e a face, evitando assim a 
exposição ao risco ocupacional.

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:

Programa de redução 
de consumo de água: 

Os principais objetivos da criação deste Programa são estabelecer oportunidades 
de melhoria, identificar vazamentos e quantificar as reduções de uso de água 
diante de melhorias a serem implementadas, e que podem ser:
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3.5 MATERIAIS
Avaliar de forma consciente a utilização de materiais no dia a dia das concessionárias é algo que pode 
gerar economia de energia, redução da geração de resíduos e diminuição do impacto na fabricação destes 
mesmos materiais, que vão desde os mais simples usados nos escritórios, até outros mais complexos, 
como é o caso dos produtos químicos.

Iniciativas inteligentes podem gerar, por exemplo, uma economia de até 40% com papéis, tintas e peças 
das impressoras. O segredo está em aliar a conscientização para a questão e o uso da tecnologia a favor 
da economia.

Cultura Paperless 
(Nissan Retail 

Concept): 

A cultura Paperless da Nissan Retail Concept 
tem o objetivo de evitar o desperdício de papel 
e precisa ser constantemente reforçada, pois é 
uma das ações mais efetivas para cortar custos 
desnecessários. Ao mesmo tempo, reduz o 
impacto ambiental da quantidade excessiva de 
papel, além de promover o ambiente digital que 
faz parte desse novo conceito. 

Um bom pontapé inicial pode ser a criação de um projeto de redução de papel com metas, recompensas 
e resultados transparentes. O foco é a conscientização dos funcionários, que poderão acompanhar os 
resultados alcançados em tempo real e planejar melhorias para alcançar os objetivos. Uma campanha de 
comunicação deve convocar a todos a participar. Além de recompensas, podem ser realizadas competições 
amigáveis entre os setores para estimular as pessoas a consumir menos papel.

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:

Ainda dentro da política do Paperless, é fundamental configurar as impressoras para otimização de 
papel (imprimindo dos dois lados da folha) e de tinta (imprimindo em preto e branco). Uma outra maneira 
de contribuir com a redução, é a exigência de autenticação manual nos aparelhos antes da retirada das 
impressões.  Isso evita que documentos sejam perdidos ou esquecidos na bandeja, além de contribuir com 
o “pensar duas vezes antes de imprimir”.

Outra forma de prevenir o desperdício é a realização de campanhas para utilização de meios digitais no lugar 
de impressão. Isso vale tanto para o cliente, que pode receber documentos via e-mail, por exemplo, quanto 
para colaboradores e uso interno (evitar a impressão de relatórios e outros documentos para participar de 
reuniões). 

Por fim, folhas impressas também podem ser transformadas em blocos de anotação e, quando estes forem 
totalmente utilizados, devem ser enviados para reciclagem.

Trata-se de prever o uso eficiente dos recursos materiais a serem adquiridos para 
que seu impacto ambiental (de produção, utilização e descarte) seja reduzido. Para 
que seja possível implementar uma política de compras neste sentido, é preciso 
ter internalizada a ideia de integrar elementos ambientais em todas as etapas do 
processo de compra e evitar aquisições desnecessárias. Também é necessária a 
gradual substituição de insumos por elementos mais sustentáveis que estejam 
de acordo com as especificações de uso. Ou seja, os aspectos positivos ao meio 
ambiente precisam estar alinhados às necessidades da empresa.

Compras sustentáveis e 
materiais certificados:
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De modo geral, os produtos sustentáveis funcionam ou são fabricados 
de acordo com as seguintes características (que devem ser observadas 
antes da decisão e compra):

• Certificação de origem

• Menor uso de recursos naturais

• Redução de materiais tóxicos ou perigosos

• Maior vida útil

• Menor consumo de energia ou água em sua produção e/ou 
utilização

• Possibilidade de reciclagem ou reutilização

• Menor geração de resíduos

Ficha de Informações 
de Segurança de 

Produtos Químicos 
(FISPQ): 

Trata-se de um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que, segundo o Decreto nº 2.657 de 03/07/1998, deve ser 
recebido pelos empregadores que utilizem produtos químicos e é obrigatório 
para a comercialização destes materiais. A FISPQ integra a Norma Técnica NBR 
14.7253 (parte 4), que estabelece as informações de segurança relacionadas ao 
produto químico perigoso em relação à saúde, segurança e meio ambiente. 
Portanto, é um instrumento de suma importância com recomendações sobre 
medidas de proteção e ações em situação de emergência envolvendo produtos 
químicos e precisa estar presente nos locais de uso e armazenamento de 
produtos químicos em todas as concessionárias Nissan.

3A Norma ABNT NBR14725 pode ser adquirida no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas: http://
www.abnt.org.br/. Um passo a passo com as principais informações que devem estar contidas na FISPQ, no 
entanto, foi disponibilizado neste Manual no Anexo II.

Kit de Emergência 
Ambiental: 

O Kit de Emergência Ambiental tem como objetivo sanar eventuais vazamentos 
de produtos químicos considerados perigosos (como tintas e solventes) e 
deve fazer parte dos itens de segurança disponíveis nas concessionárias. Sua 
utilização é voltada exclusivamente a situações de emergência e não ao uso 
diário de limpeza ou manutenção. 
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3.6 ESTRUTURA DAS CONCESSIONÁRIAS - VEGETAÇÃO
Alguns aspectos até então considerados supérfluos podem fazer a diferença e otimizar custos 
de energia e água, além de contribuir para a diminuição da pegada de carbono das unidades 
concessionárias. Estamos falando de paisagismo e vegetação.

Paisagismo: Sempre que possível, destinar uma parte da área construída 
para a implementação de um projeto de paisagismo é uma boa 
ideia. Para além da estética da unidade, uma área com cobertura 
vegetal, ainda que pequena, ajuda a regular a temperatura no local, 
evitando que fique muito quente durante o verão.

Para compor o paisagismo, deve-se dar prioridade a espécies 
nativas ou que se adaptem facilmente ao ambiente da região. 
Dessa forma, elas irão requerer menos rega e pouca ou nenhuma 
utilização de fertilizantes ou herbicidas, quando comparadas com 
espécies não-nativas. No entanto, é preciso que o paisagismo 
esteja alinhado aos padrões de instalações e deve ser previamente 
acordado com a Nissan.

Telhados verdes: Esta é mais uma forma de evitar a absorção de calor no interior 
da construção, o que ajuda a reduzir os gastos com energia pelo 
uso de aparelhos de refrigeração do ambiente durante os meses 
mais quentes. Os telhados verdes são compostos por vegetação 
plantada que isola termicamente o local e auxilie no controle 
do recolhimento de água da chuva. Assim como no paisagismo, 
projetos desta natureza devem ser acordados com a Nissan antes 
de se serem implementados.

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:
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4. ESCOPO SOCIAL 
A sustentabilidade é baseada em três pilares, o econômico, o social e o ambiental. Ao falarmos de uma 
atuação que leve em conta a sustentabilidade, é preciso pensar no posicionamento da organização e em 
iniciativas que caminhem nesta direção, tanto para seus funcionários quanto para a comunidade onde a 
concessionária está inserida.

Engajamento com a 
comunidade local: 

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:

A localização da unidade é muito importante e compõe o cenário de atuação 
social da concessionária. Conhecer seu entorno, os estabelecimentos vizinhos 
e seus moradores é fundamental para iniciar uma relação de vizinhança com a 
comunidade. O primeiro passo é conhecer e entender o seu dia a dia, sua dinâmica 
social e cultura local.

O segundo passo é permitir que 
seus vizinhos conheçam você/a 
concessionária/empresa/sua equipe 
e isso se dá através da comunicação, 
que precisa ser adaptada à cultura da 
região, e contar com uma linguagem 
específica, voltada aos principais 
públicos de interesse. 

Com este canal de diálogo aberto, será 
possível pensar e realizar ações que 
beneficiem funcionários, parceiros e 
a comunidade ao redor das unidades.

Iniciativas que promovam a educação e a 
capacitação profissional: 

Toda unidade concessionária da Nissan pode 
desenvolver um programa de estágio, de trainee ou de 
Jovem Aprendiz. Cada uma dessas categorias apresenta 
benefícios específicos, tanto para o jovem envolvido 
quanto para a empresa: 

Programa Jovem Aprendiz – Baseado na Lei 10.097/00, 
também conhecida como Lei de Aprendizagem, o 
Programa visa capacitar jovens estudantes para 
ingressarem no mercado de trabalho.  Para participar, é 
preciso atender a dois requisitos: ter entre 14 e 24 anos 
e estar matriculado em algum programa de aprendizado 
em uma ONG (Organização Não-Governamental), escola 
técnica ou do Sistema S (Senai, Sesi, Sesc ou Sebrae). 
O Jovem Aprendiz é, efetivamente, um funcionário da 
empresa. Ou seja, possui tarefas a executar e coloca em 
prática o que aprendeu na teoria. Além disso, deve receber 
as garantias das regras da Carteira de Trabalho (CLT), com 
direito ao salário mínimo e benefícios (vale transporte, 
vale alimentação, etc.).

Programa de Estágio – Trata-se de uma atividade 
educacional, que conta com tarefas e responsabilidades, 
mas sempre sob a supervisão de um funcionário. Seu 
objetivo é o aprendizado. O candidato a estagiário deve 
ter 16 anos ou mais e estar matriculado em um curso 
de Ensino Médio, Educação Profissional ou Educação 
Superior. Em termos burocráticos, o estágio precisa de um 
contrato específico, feito em parceria com a universidade 
e pode ou não contar com bolsa-auxílio e benefícios.
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Programa de Trainee - Trainee significa “em treinamento” na tradução para o português. O 
trainee é uma pessoa recém-formada no ensino superior e que ainda se encontra em processo 
de treinamento. É, por outro lado, um colaborador efetivo, contratado via CLT. Normalmente, 
este tipo de programa é realizado por empresas que buscam identificar jovens talentos com 
potencial e habilidade para se tornarem líderes.

Para as concessionárias, os benefícios desses programas vão desde o cumprimento da Lei 
da Aprendizagem, no caso do Programa Jovem Aprendiz (segundo a qual, organizações de 
qualquer natureza devem empregar e matricular um número de aprendizes equivalente a 5%, 
no mínimo, e 15%, no máximo, do total de trabalhadores registrados) até a formação de novos 
talentos e investimento em uma geração que pode dar retorno significativo à empresa ao longo 
do tempo. 

Os três programas contribuem para suprir a falta de qualificação 
profissional, um dos principais problemas de produtividade 
enfrentados por empresas de uma maneira geral, ganhando, ao 
longo do tempo, mão de obra qualificada e, consequentemente, mais 
competitividade no mercado. Além disso, após  formar um novo talento, 
a empresa ainda pode absorvê-lo ao final do contrato, auxiliando na 
reposição do turnover (rotatividade) natural das organizações.

Recursos incentivados 
– Possibilidades: 

Recursos incentivados são importantes instrumentos utilizados pelo 
governo para estimular o investimento, crescimento ou a geração 
de empregos em um determinado setor ou atividade econômica 
específica. Ou seja, uma maneira de promover o desenvolvimento 
econômico e social como um todo. Na prática, isso significa que o 
governo abre mão de uma parte dos impostos que receberia das 
organizações para que seja destinada a diversos projetos sociais. 

O Instituto Nissan apoia e desenvolve projetos socioambientais em 
parceria com organizações que são referência em transformação no 
que se refere à transformação social. Muitas destas organizações 
trabalham com leis de incentivo e podem ser acessadas para 
elaborar iniciativas em conjunto com concessionárias que estejam 
interessadas em apoiar iniciativas deste tipo. 4

Campanhas internas - 
Segurança do Trânsito 

e Meio Ambiente: 

A indústria automotiva, em toda sua escala, dialoga com questões de segurança 
no trânsito e de meio ambiente. Esta última, principalmente, por conta do 
impacto da sua frota. Diante deste cenário, as concessionárias podem contribuir 
realizando, periodicamente, campanhas e ações sobre segurança e de educação 
para o trânsito e de preservação do meio ambiente. 

As ações podem e devem contar com funcionários e serem realizadas em 
parceria com escolas, ONGs e entidades governamentais da região onde as 
unidades estão localizadas. 

O Instituto Nissan, que tem como Causa a Educação para Cidadania, desenvolve 
anualmente ações neste sentido e pode ser um bom guia para o planejamento 
e execução das atividades.

4Para mais informações, acesse www.institutonissan.org.br

Funcionam da seguinte maneira: a empresa tem a opção de destinar uma parte 
dos impostos — que obrigatoriamente já pagaria ao governo — para os projetos 
de sua escolha. Esta pode ser, portanto, uma boa oportunidade para apoiar um 
projeto da comunidade onde a concessionária está inserida (Mais informações 
no Anexo I).
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Diversidade e 
Inclusão:

Segundo o Dicionário Aurélio, diversidade é a “qualidade daquilo que é diverso, 
diferente, variado; variedade”. Ela reflete o conjunto de diferenças e valores 
compartilhados pelos seres humanos na vida social. Diversidade significa 
variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo que caracteriza tudo que é 
diverso, que tem multiplicidade. 

A diversidade, portanto, é algo inerente à sociedade e, 
por consequência, ao universo do trabalho. A escolha de 
como cada instituição irá trabalhar este conceito é o que 
diz respeito à Inclusão. 

É dessa forma que a Nissan enxerga os conceitos de Diversidade e Inclusão e é como 
pretende que as temáticas sejam incorporadas na rotina das concessionárias. 
Interculturalidade é uma característica muito clara da cultura organizacional da 
empresa, o Nissan Way, que prega ainda a abertura e a empatia por diferentes 
visões de mundo.

 Avaliação das 
Instalações– Itens de 

Acessibilidade:

A acessibilidade às pessoas com deficiência é um ponto de bastante atenção nas 
unidades e já faz parte do Checklist de Avaliação das Instalações, realizado de 
forma periódica pela Nissan. Fazem parte da lista de equipamentos e estruturas: 
banheiros adaptados, a instalação de rampas e corrimões, balcões rebaixados, 
elevadores e vagas delimitadas no estacionamento. 
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5. ESCOPO GOVERNANÇA

A governança corporativa existe para que empresas adotem práticas transparentes de gestão, o que se reflete 
na valorização das organizações de uma maneira geral. A boa governança estimula o processo de criação de 
valor agregado e de sustentabilidade organizacional no médio e longo prazos dentro dos contextos social e 
econômico do negócio.

Em termos práticos, estamos falando da adoção de princípios éticos pelos dirigentes e seus colaboradores 
ao longo da prática do negócio, da implementação de políticas de governança corporativa consistentes 
considerando o negócio e seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, respeitando a comunidade e o meio 
ambiente, promovendo a transparência e informando corretamente seus principais públicos (stakeholders) e a 
sociedade em geral.

A Nissan, enquanto companhia, adota a prática da transparência no que diz respeito à sustentabilidade, por 
exemplo, ao publicar, a cada dois anos, seu Relatório GRI (Global Reporting Initiative)6 . As diretrizes apontadas 
pela GRI para a elaboração dos relatórios ajudam a identificar os impactos das operações de empresas e 
organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade, além de identificar riscos e oportunidades neste 
sentido. Elas podem ser aplicadas a empresas de qualquer tamanho, sendo uma oportunidade inclusive para as 
concessionárias Nissan.

Na prática: No âmbito das concessionárias, o que deve ser observado/criado:

Ética: 

6Os Relatórios GRI da Nissan estão disponíveis aqui: https://www.nissan.com.br/sustentabilidade.html

A Nissan desenvolve seus negócios seguindo altos padrões de ética e 
sustentabilidade em todas as etapas, práticas e processos da sua atuação. Isso 
se reflete no seu Código de Ética, onde estão contidas as diretrizes a serem 
seguidas por todos os seus funcionários, parceiros e fornecedores. Além disso, 
a empresa conta ainda com uma Cartilha de Ética e Conduta da Nissan América 
Latina para Terceiros, voltada especialmente para este público. 

Programa de 
Voluntariado: 

Voluntariado é, segundo a ONU, “a dedicação de parte do tempo de uma pessoa, 
sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, 
de bem-estar social”. Em um estudo realizado pela Fundação Abrinq, definiu-se o 
voluntário como o ator social e agente de transformação, que presta serviços não 
remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos. 

Essa é a visão que o Instituto Nissan compartilha sobre a prática do voluntariado 
e que busca disseminar junto aos seus parceiros, uma vez que acredita no 
potencial transformador que atitudes de voluntariado representam para o 
desenvolvimento local e também para o crescimento pessoal de cada um. A 
organização é responsável pelo Programa Voluntário de Valor da companhia e 

realiza com frequência uma série de 
iniciativas deste tipo que podem servir 
de inspiração5. 

A prática de voluntariado corporativo é, 
portanto, estimulada internamente na 
Nissan e pode ser replicada sempre que 
possível nas unidades concessionárias, 
que podem solicitar orientação para 
este fim junto ao Instituto Nissan.

5Para mais informações, acesse: www.institutonissan.org.br
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Auditoria externa: Sempre que possível, a concessionária deve contar com a contratação de 
um serviço externo e independente para fazer a revisão dos seus resultados 
financeiros, contribuindo com a instituição de controles internos e com a 
qualificação de informações a serem utilizadas internamente ou passadas 
ao público externo (consumidores, imprensa e investidores). Auditorias 
externas ajudam a dar maior transparência à gestão, fundamental para o bom 
desenvolvimento do negócio.

Certificações: Como forma de buscar sempre o melhor, a Nissan incentiva as concessionárias 
a buscarem de forma contínua certificações voltadas para a excelência em 
gestão ambiental de suas unidades. Essa é mais uma forma de contribuir com 
a sustentabilidade do negócio. Algumas das certificações mais conhecidas são: 

• LEED ™ (Leadership in Energy and Environmental Design): é hoje a 
principal plataforma utilizada para green buildings ou edifícios verdes. 
Pode ser aplicada a qualquer construção e sua análise se baseia em 
oito dimensões distintas que contemplam pré-requisitos (práticas 
obrigatórias) e créditos (recomendações) que, conforme atendidos, 
garantem pontos à edificação. 

• ISO 14.001: especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e 
permite a uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção 
do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições 
ambientais. A norma leva em conta aspectos ambientais influenciados 
pela organização e outros passíveis de serem controlados por ela. A 
versão 14.001 (2015) se deu em função da ampliação do seu escopo, 
que passou a adotar a ótica da sustentabilidade, incorporando, além 
de questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de valor, ciclo 
de vida de produtos, entre outras mudanças.

• Certificação AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental): certificação 
internacional da construção sustentável, desenvolvida a partir da 
francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale) e aplicada 
no Brasil desde 2008 pela Fundação Vanzolini. A certificação, baseada 
em 14 categorias ambientais, é concedida com base em auditorias 
presenciais e, para obtê-la, o empreendedor da construção deve 
estabelecer o controle total do projeto em todas as suas fases: 
concepção (projeto), realização (obra) e operação (uso).

Estes dois documentos servem para guiar também a atuação das suas 
concessionárias que deve se dar igualmente pautada em princípios éticos. Para 
complementar, cada unidade pode criar seu próprio Código de Conduta e/
ou Ética e desenvolver um mecanismo de governança interno que garanta o 
cumprimento das diretrizes contidas no documento. 

Em caso de descumprimento das regulamentações dispostas, tanto no Código 
de Ética, quanto na Cartilha, a Nissan disponibiliza canais de denúncias que 
podem ser acessados por qualquer colaborador:

Site: www.speakupnissan.com

Telefone Brasil: 0800-8920753 7

7Mais informações em: https://www.nissan.com.br/experiencia-nissan/compliance-nissan.html

CANAL SPEAK UP
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• Selo Procel Edifica: o Programa Nacional de Eficiência Energética em 
Edificações incentiva a conservação e o uso eficiente dos recursos 
naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os 
desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente. O Selo Procel Edifica, 
estabelecido em novembro de 2014, é um instrumento de adesão 
voluntária que tem por objetivo principal identificar as edificações que 
apresentem as melhores classificações de eficiência energética em 
uma dada categoria. Para obter o Selo, recomenda-se que a edificação 
seja concebida de forma eficiente desde a etapa de projeto, ocasião em 
que é possível obter melhores resultados com menores investimentos, 
podendo chegar a 50% de economia. A metodologia de avaliação varia 
de acordo com o tipo de edificação (comercial, residencial, etc). 

• FSC (Forest Stewardship Council) Brasil: trata-se de uma organização 
independente, não-governamental e sem fins lucrativos, criada 
para promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo. 
O conceito da certificação FSC surgiu para incentivar a compra de 
materiais e produtos à base de madeira proveniente de manejo 
responsável das florestas. É um selo a ser observado quando for 
necessária a compra de materiais em madeira para serem utilizados 
na construção das unidades.

6. CONCLUSÃO
Como mencionamos anteriormente, a noção de sustentabilidade baseia-se no imperativo de que é preciso 
garantir a disponibilidade dos recursos naturais para nossos descendentes, por meio de uma gestão que 
contemple a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento sadio da economia em nossas sociedades. 

Para tal, há que se fazer um esforço conjunto entre governo, empresas, indústria e sociedade como um 
todo. É aí que entra este Manual, um guia que pretende auxiliar as concessionárias a reconhecerem seu 
papel nesta equação e a colocarem em prática iniciativas que, em seu conjunto, contribuirão com um passo 
decisivo em direção a este caminho8.

8É importante que cada concessionária nomeie um responsável pelas questões de sustentabilidade da unidade 
para facilitaras trocas de informações e soluções de dúvidas com a Nissan.



MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

MANUAL DE  SUSTENTABILIDADE PARA AS 
CONCESSIONÁRIAS NISSAN

4544

7.  ANEXOS
7.1 ANEXO I

LEIS DE INCENTIVO

I. Legislação Federal

Lei de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91)

A Lei Rouanet objetiva a preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, através da aprovação de 
projetos que permitam propiciar à população em geral o conhecimento dos valores artísticos e culturais 
compreendidos em seguimentos como teatro, produção cinematográfica, literatura, música, artes, folclore, 
rádio, televisão, entre outros.

A referida Lei permite às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real realizarem doação e patrocínio a projetos 
culturais, deduzindo do Imposto de Renda devido de 30% a 40% do valor investido, desde que este não 
ultrapasse o limite de 4% do Imposto de Renda devido anual. Para concessão do benefício, o projeto precisa 
ser aprovado pelo Ministério da Cultura.

Lei do Audiovisual (Lei 8.685/93)

Trata-se de um mecanismo de apoio a projetos audiovisuais, permitindo que empresas tributadas pelo lucro 
real deduzam do Imposto de Renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais de 
produção independente, mediante a aquisição de quotas representativas dos direitos de comercialização das 
referidas obras, desde que estes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos 
em Lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e os projetos de produção tenham sido 
previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Para pessoas jurídicas, a dedução prevista é de 100% do valor investido, observado o limite de 4% do valor de 
Imposto de Renda devido anual, já para pessoas físicas, o limite é de 6%.

Atualmente o benefício é válido até o ano de 2019, entretanto, há previsão de possível extensão do mesmo até 2022.

Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06)

A Lei foi criada com o objetivo de estimular empresas a patrocinar e realizar doações para projetos esportivos 
e paradesportivos, através de apresentação de projetos à comissão técnica do programa, composta por 
representantes do Ministério do Esporte e Conselho Nacional do Esporte.

Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, a dedução prevista é de 100% do valor investido, observado o 
limite de 1% do valor de Imposto de Renda devido anual, já para pessoas físicas, o limite é de 6%. O benefício é 
válido até o ano de 2022.

PRONON e PRONAS/PCD (Lei 12.715/12 e Decreto 7.988/13)

O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) foram desenvolvidos para incentivar ações e serviços 
desempenhados por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam no campo 
da oncologia e da pessoa com deficiência.  O intuito é ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de 
serviços médico-assistenciais, apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos – 
em todos os níveis, e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que contribuírem com projetos relacionados ao PRONON e ao 
PRONAS/PCD, através de doação ou patrocínio, até o ano de 2021, poderão deduzir o valor total de contribuição, 
limitado em 1% do valor de Imposto de Renda devido em cada período de apuração, para cada programa.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pelo Estatuto, objetiva a captação de recursos 
financeiros destinados à proteção da criança e do adolescente através do apoio a projetos sociais previamente 
aprovados pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

O ECA permite a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real destinar parte do imposto devido ao referido 
Fundo, sendo a contribuição limitada a 1% do valor do Imposto de Renda devido anual.
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Programa de Alimentação do Trabalhador (Lei 6.321/76)

O PAT objetiva melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, visando repercussões positivas na 
qualidade de vida, redução de acidentes de trabalho, aumento da produtividade, além de prevenção de 
doenças profissionais.

É permitido a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real deduzir do Imposto de Renda devido o valor 
correspondente a aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio relacionadas a 
alimentação de seus empregados realizadas no período. Para beneficiar-se do incentivo, a empresa deverá 
realizar cadastro no programa do PAT e mantê-lo sempre atualizado.

Incentivos Fiscais à Inovação da Lei do Bem (Lei 11.196/05)

A Lei do Bem visa promover a pesquisa tecnológica e o desenvolvimento de inovação tecnológica (P&D) através 
de incentivos fiscais. Para tanto, a empresa deverá cumprir os requisitos previstos na legislação, além de 
apresentar seus projetos e resultados, regularmente, ao Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços.

Entre os incentivos proporcionados pela Lei, destacam-se: dedução de 100% dos dispêndios com P&D na 
apuração do imposto de renda e CSLL, redução de IPI na compra e depreciação acelerada de equipamentos 
destinados a P&D, crédito de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre as remessas ao exterior de 
valores para pagamento de royalties relativos a assistência técnica de serviços especializados de P&D e 
alíquota zero para remessas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas e patentes.

Lei de Incentivos Fiscais a Empreendimentos Florestais (Lei 5.106/66)

Esta Lei prevê que as pessoas jurídicas poderão descontar até 50% do valor de Imposto de Renda devido as 
importâncias comprovadamente aplicadas em florestamento ou reflorestamento, que poderá ser feito com 
essências florestais, árvores frutíferas, árvores de grande porte e relativas ao ano-base do exercício financeiro 
em que o imposto for devido.

II. Legislação Regional

Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Rio de Janeiro (Lei 5.553/13)

A Lei visa o apoio à realização de projetos culturais voltados para as seguintes áreas: artes visuais, artesanato, 
audiovisual, bibliotecas, centros culturais, cinema, circo, dança, design, folclore, fotografia, literatura, moda, 
museus, música, multiplataforma, teatro, transmídia e preservação e restauração do patrimônio natural, 
material e imaterial, assim classificados pelos órgãos competentes.

A empresa incentivadora, após seu cadastramento na forma da Lei, transfere o valor incentivado, limitado 
a 20% do ISS a pagar, ou seja, até 20% da Guia de Recolhimento mensal para um projeto aprovado na Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura/RJ. O recolhimento para o projeto cultural aprovado na lei é feito na mesma 
guia de pagamento emitida pelo site “Nota Carioca”.

Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Rio de Janeiro (Decreto 20.074/94)

Trata-se de um mecanismo de fomento que dispõe sobre concessão de benefício fiscal para realização de 
projetos culturais. Permite que empresas, contribuintes de ICMS no Rio de Janeiro, patrocinem a produção 
cultural de projetos voltados para música, dança, teatro, artes, entre outros, utilizando o incentivo fiscal 
concedido pelo Estado.

O incentivo corresponde a 2% do ICMS a recolher em cada período para doação ou patrocínio de produção 
cultural de autor e intérprete nacionais e a 1% para a de produção cultural estrangeira. Para poder utilizar o 
benefício, a empresa patrocinadora ou doadora deverá contribuir com parcela equivalente a, no mínimo, 50% 
do desconto que pretende realizar.

Programa de Ação Cultural – São Paulo (Lei 13.268/06)

O PAC objetiva apoiar e patrocinar a renovação, o intercâmbio, a divulgação e a produção artística e cultural no 
Estado, além de preservar e difundir o patrimônio cultural material e imaterial no Estado.

A legislação prevê o abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 3% do ICMS devido pela Pessoa 
Jurídica.
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Lei Paulista de Incentivo ao Esporte – São Paulo (Lei 13.918/09)

Esta Lei possibilita à iniciativa privada apoiar projetos esportivos elaborados por entidades 
privadas sem fins lucrativos de natureza esportiva ou por Prefeituras no Estado de São Paulo, 
através de patrocínios provenientes de renúncia de ICMS por parte do Estado, que abre mão 
de parte de sua arrecadação do imposto, para que a empresa possa investir diretamente esses 
recursos em projetos esportivos aprovados pela SELJ.

A legislação prevê o abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 3% do ICMS devido 
pela Pessoa Jurídica.

SEITEC – Santa Catarina (Lei 13.336/05)

A Lei institui o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL, o Fundo Estadual de Incentivo 
ao Turismo - FUNTURISMO, e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE, no âmbito 
do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte – SEITEC, possibilitando a 
transferência de recursos por empresas privadas.

Aos contribuintes do ICMS que aplicarem recursos financeiros em projetos turísticos, esportivos 
e culturais no âmbito do SEITEC, será permitido, nas condições e na forma estabelecida em 
decreto, lançar no Livro de Registro de Apuração do ICMS, a título de crédito presumido, o valor 
correspondente da contribuição. O referido crédito fica limitado a 5% do valor do imposto incidente 
sobre as operações e prestações do contribuinte a cada mês.

Tratamento Diferenciado – Santa Catarina (Lei 14.967/09)

A Lei prevê benefícios fiscais para empresas tributadas pelo ICMS que utilizarem ao menos 75% de 
produtos reciclados no seu processo de industrialização.

A pessoa jurídica que se enquadre nesta previsão poderá obter crédito presumido entre 39% e 
75%, a depender da alíquota de ICMS da operação.

7.2 ANEXO II

PASSO A PASSO PARA CRIAÇÃO DA FISPQ

Seção 1 - Identificação

A Seção 1 da FISPQ deve conter a identificação do produto, como por exemplo o nome e o uso recomendado. 
Também deve identificar a empresa fornecedora do produto.

Seção 2 - Identificação de perigos

Na seção 2 da FISPQ devem estar descritos os perigos intrínsecos ao produto e aos elementos harmonizados 
do GHS, como classes de perigo, pictogramas, palavra de advertência, frases de perigo e frases de precaução. 
Caso o produto não seja classificado para o GHS, será apresentada nesta seção uma frase com esta 
informação.

Seção 3 - Composição e informações sobre ingredientes

Na seção 3 da FISPQ devem ser indicados os componentes que contribuem para o perigo.

Quando um ingrediente é considerado Segredo Industrial, seus perigos devem ser identificados.

Seção 4 - Medidas de primeiros-socorros

A seção 4 da FISPQ deve tratar das medidas de primeiros socorros que podem ser aplicadas por pessoas 
sem treinamento específico e sem uso de equipamentos de segurança, ou seja, aquelas pessoas que estarão 
mais próximas do trabalhador afetado na hora do acidente.

Seção 5 - Medidas de combate a incêndio

A seção 5 da FISPQ deve conter as informações sobre medidas de combate a incêndio. Nela devem estar 
descritos os meios de extinção apropriados e inapropriados para um possível incêndio com o produto.
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Seção 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

A seção 6 da FISPQ deve informar as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento ou 
vazamento do produto.

Seção 7 - Manuseio e armazenamento

A seção 7 da FISPQ deve apresentar noções importantes para o manuseio e o armazenamento do 
produto químico. Conhecer bem as condições nas quais o produto pode ser manuseado com segurança é 
fundamental.

Seção 8 - Controle de exposição e proteção individual

A seção 8 da FISPQ deve estabelecer os limites de exposição máximos em que os trabalhadores podem 
estar expostos e apontar quais os EPIs recomendados ao utilizar o produto, seção muito importante para a 
segurança do trabalhador.

Seção 9 - Propriedades físicas e químicas

A seção 9 da FISPQ deve apresentar as propriedades físico-químicas do produto. Caso seja uma mistura de 
ingredientes, as propriedades devem ser desta mistura como um todo e não dos ingredientes.

Seção 10 - Estabilidade e reatividade

A seção 10 da FISPQ deve indicar a estabilidade e reatividade do produto, condições a serem tomadas para 
evitar reações perigosas e os materiais incompatíveis.

Seção 11 - Informações toxicológicas

A seção 11 da FISPQ deve apresentar informações toxicológicas do produto, os resultados de estudos que 
comprovam as classificações dos perigos à saúde apresentados na seção 2 e os sintomas que o produto 
pode causar.

Seção 12 - Informações ecológicas

A seção 12 da FISPQ deve conter resultados de estudos em relação aos perigos ao meio ambiente.

Seção 13 - Considerações sobre destinação final

A seção 13 da FISPQ deve indicar os cuidados que se deve ter ao descartar o produto ou sua embalagem, 
bem como as legislações aplicáveis para este descarte.

Seção 14 - Informações sobre o transporte

A seção 14 da FISPQ deve conter informações importantes quando o produto é classificado para o transporte, 
como número ONU, nome apropriado para embarque e grupo de embalagem.

As informações devem ser apresentadas para o transporte rodoviário, marítimo e aéreo.

Seção 15 - Informações sobre regulamentações

Na seção 15 da FISPQ devem ser incluídas as legislações aplicáveis para a elaboração do documento.

Seção 16 - Outras Informações

Na seção 16 da FISPQ podem ser descritas outras informações, incluindo abreviaturas e legendas, referências 
bibliográficas e informações que a empresa desejar.
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