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Neste cenário, a indústria automobilística mundial e brasileira vive um dos
momentos mais desafiadores de sua história, e nós, da Nissan, sabemos
da importância deste período para continuarmos pavimentando nosso
caminho. Se todos têm incertezas, há um ponto que nós temos certeza
absoluta: a base de tudo que somos e fazemos são as pessoas.
As pessoas, incluindo colaboradores, parceiros, clientes e mesmo os
que apenas dividem nas ruas o mesmo espaço com nossos produtos,
devem ser o foco da existência da sociedade e de qualquer empresa. Por
isso trabalhamos para criar um futuro melhor para todos. No caso da
Nissan, um dos pontos mais visíveis tem sido a Nissan Intelligent Mobility
(Mobilidade Inteligente Nissan), que busca desenvolver a mobilidade em um
conceito mais amplo, que inclui zero emissões e zero fatalidades. Trata-se
de uma visão mundial, mas que introduzimos com força no Brasil no biênio
2017/2018, exatamente o período que é coberto por este relatório.

Mensagem
da liderança

Nós, da Nissan, entendemos que sustentabilidade deve ser percebida
como “a forma como atuamos”, ou seja, ela não é apenas uma área
dentro de nossa organização. Mais do que ser uma “prestação de contas”
do que fizemos, esta publicação demonstra nossa responsabilidade e
compromisso com um Brasil mais sustentável, mais justo e mais integrado.
Enfim, um mundo melhor para todos.
Marco Silva
Presidente Brasil

“

Nós, da Nissan,
entendemos que
sustentabilidade
deve ser percebida
como “a forma como
atuamos”, ou seja, ela
não é apenas uma
área dentro de nossa
organização.”

A

(GRI 102-14)

“

Estabelecemos
a função da
sustentabilidade na
América Latina com
uma importante e
ampla missão, que é
enriquecer a vida das
pessoas por meio dos
negócios da Nissan.”

sustentabilidade é uma forte linha que corre no DNA da
empresa: da maneira como treinamos e desenvolvemos
nossos colaboradores; como adquirimos bens e serviços de
nossos fornecedores; a maneira que fabricamos nossos produtos;
como selecionamos e interagimos com nossa rede de importação e
concessionárias em toda a região da América Latina; e como a refletimos
em cada contato com nossos clientes.
Não vemos uma inconsistência entre ser uma empresa responsável
e sustentável de um lado e ter sucesso comercial de outro. São duas
partes interligadas de uma mesmo sistema. Simplificando, negócios
sustentáveis são ótimos negócios.
A Nissan busca ser uma empresa cidadã onde quer que faça negócios.
Nós nos engajamos em contribuir para as comunidades nas quais
estamos presentes. Ressaltamos que esse compromisso começa
em nível global e se estende por todas as nossas regiões, incluindo a
América Latina.
Para isso, estabelecemos a função da sustentabilidade na América
Latina com uma importante e ampla missão, que é enriquecer a vida das
pessoas por meio dos negócios da Nissan, visando uma sociedade cada
vez mais sustentável.
Obrigado por considerar cuidadosamente os materiais deste relatório e
o que eles representam.
Guy Rodriguez
Chairman LATAM

I

Fábrica da Nissan
em Resende - RJ
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V

ivemos em um mundo em transformação. Tanto a sociedade
quanto as empresas estão buscando entender e antecipar o futuro,
que pode ser de oportunidades, mas também de desafios. Contudo,
independentemente do que está por vir, está claro que só será possível
avançar de maneira positiva para se construir um mundo melhor com
atitudes e gestão mais sustentáveis.
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Como se guiar por
este relatório

O

conteúdo aborda 12 temas materiais
(veja em Materialidade revisada) identificados
como relevantes para a Nissan do Brasil e
seus públicos de relacionamento, e agrupados, neste
relatório, em quatro grandes capítulos – Clientes e
Produtos, Meio Ambiente, Colaboradores, e Sociedade.
Neles apresentamos as iniciativas e abordagens de
gestão da Nissan do Brasil para os respectivos temas
e seus indicadores correspondentes.
O ponto de partida para a leitura é a Jornada da Mobilidade,
uma linha do tempo do período deste relato - 1º de
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 -, com os
principais assuntos destacados no biênio, associados
ao conteúdo deste documento. O ciclo de publicação do
relatório da Nissan do Brasil é bianual.
Clique nos links deste relatório para ter acesso direto ao conteúdo

A metodologia da Global
Reporting Initiative, cujas
diretrizes são adotadas
por organizações em
todo o mundo, permite
comparar a evolução dos
indicadores na mesma
empresa e também entre
empresas do setor.

I

Mantendo o nosso compromisso com a
prestação de contas à sociedade, publicamos
a terceira edição consecutiva do Relatório
de Sustentabilidade da Nissan do Brasil.
Apresentado na versão digital (em PDF) e em
formato reduzido impresso, o documento,
elaborado segundo a GRI Standards: opção
essencial, é dirigido aos principais públicos de
interesse da companhia.
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(GRI 102-50, 102-52, 102-54)
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Primeiras unidades de
testes do Nissan Kicks são
finalizadas no Complexo
Industrial de Resende

Complexo Industrial
de Resende completa
3 anos e segue
acelerando

JUNHO/2018
MARÇO/2018
Nissan confirma que
o veículo 100% elétrico
Nissan LEAF chega à
América Latina

Saiba mais

2017

Saiba mais

ABRIL/2017

JULHO/2017

Nissan começa a produzir o
Nissan Kicks no Complexo
Industrial de Resende

Nissan inicia o
segundo turno no
Complexo Industrial
de Resende

Nissan anuncia primeiro
plano com foco em
sustentabilidade e metaschave para o ano fiscal 2022

2018
Saiba mais

Nissan completa 18 anos no Brasil
consolidando sua presença e
acelerando rumo ao futuro
Saiba mais

SETEMBRO/2018
Instituto Nissan lança 1º
Edital de Projetos em busca
de iniciativas com foco na
transformação social
Saiba mais

Jornada da
mobilidade

OUTUBRO/2018

08
09

NOVEMBRO/2018
Nissan eletrifica o Salão do
Automóvel de São Paulo 2018
Saiba mais

AGOSTO/2018
Nissan assina
Memorando de
Entendimento com
universidade para
estudar utilizações
futuras para baterias
de carros elétricos
Saiba mais

Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018
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Quem somos

Nissan no mundo
(GRI 102-2, 102-7)

A Nissan do Brasil Automóveis (NBA) é uma empresa de
capital fechado, subsidiária da Nissan Motor Company,
Ltd., que fabrica e vende automóveis sob a marca Nissan.
Estamos no Brasil desde o ano 2000 e operamos com
cerca de 180 concessionárias em território nacional. Nossa
fábrica em Resende (RJ), inaugurada em abril de 2014, tem
capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores
por ano. Nessa unidade, fabricamos os modelos Nissan
March, Nissan Versa e Nissan Kicks, além dos motores
flexfuel 1.0 12V, de três cilindros, e 1.6 16V, de quatro cilindros.

Aliança

Estabelecida na cidade de Yokohama, província de
Kanagawa, no Japão, em 1933, a Nissan Motor Co., Ltd.
fabrica veículos em 20 países e gerencia operações em
seis regiões: Ásia e Oceania; África, Oriente Médio e Índia;
China; Europa; América Latina; e América do Norte. As 45
fábricas em todo o mundo produzem dezenas de modelos
de veículos distribuídos para venda em mais de 6 mil
concessionárias das marcas Nissan, INFINITI e Datsun.

A Nissan é parceira da fabricante
francesa Renault desde 1999 e
adquiriu participação de 34% na
Mitsubishi Motors em 2016. A RenaultNissan-Mitsubishi é hoje a maior
parceria automotiva do mundo, com
vendas combinadas de mais de 10,76
milhões de veículos em 2018.

Mais de

138 mil

colaboradores

Produtos e serviços
em mais de

160 países

8

estúdios de design
(Japão, Estados Unidos, Reino Unido,
China, Brasil, Tailândia e Índia)
Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018

(GRI 102-1, 102-2, 102-5, 102-7)

Nossas operações
no Brasil

I

MUNDO NISSAN
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Nossos veículos no Brasil
(GRI 102-2, 102-6, 102-7)

(GRI 102-3, 102-4, 102-7)
Sede (RJ, capital)

Escritórios regionais (SP capital, São José dos
Pinhais-PR)
Resende (RJ) – fábrica com ciclo completo
de produção, incluindo área de estamparia
e unidades de injeção e pintura de peças
plásticas; 1 armazém de peças; parque industrial
com fornecedores de autopeças
Jundiaí (SP) – Centro de Treinamento

Nissan March*

Nissan Versa*

Nissan Kicks*

Nissan Sentra
(produzido em
Águascalientes,
no México)

Nissan Frontier
(produzido
em Córdoba,
Argentina)

*Produzidos na fábrica de Resende e disponíveis para venda no Brasil e para o mercado
latino americano (Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, Paraguai e Uruguai)

Nissan GT-R
(produzido no
Japão e vendido
sob encomenda)

(102-7, 102-8)

Visão corporativa

Enriquecer a vida das pessoas.

unidades em 2017 e

97.512

unidades em 2018

18.473 24.501
em 2017

em 2018

2.428

colaboradores, 27,2% a mais
do que em 2017

A Nissan fornece produtos e serviços automotivos
exclusivos e inovadores que oferecem valores
mensuráveis superiores a todas as partes interessadas
em aliança com a Renault.

Nosso jeito de ser
(GRI 102-16)

Ao fim de 2018, nossa força de
trabalho no Brasil era composta por

Missão

Temos globalmente a visão de enriquecer a vida das
pessoas, fornecendo produtos únicos e inovadores que
agreguem valor para todos os stakeholders. Isso só
é possível com um time de colaboradores engajados
com os valores da companhia. Ser multifuncional,
multicultural; primar pela transparência; ter a paixão de
um aprendiz; obter o máximo de rendimento com um
mínimo de recursos; manter-se competitivo. Esses são
os valores que sustentam o Nissan Way, o conceito que
define o “Jeito Nissan de ser”.
Atuamos sob o lema global da companhia - “A força vem
de dentro” -, que nos mostra que a força da Nissan vem
do trabalho, da dedicação e da criatividade de cada um
de nossos colaboradores. E que, juntos, com a paixão
por fabricar e comercializar veículos de alta tecnologia e
que tornam prazerosa a condução, estamos inovando o
setor automotivo.

Valores

1. Multifuncional, multicultural - Mostrar empatia por
diferentes visões; estar aberto à diversidade.
2. Transparente - Ser claro e sincero, sem omitir e
ocultar ações.
3. Aprendiz - Ser apaixonado. Aprender a cada
oportunidade; criar uma organização que aprende.
4. Frugal - Alcançar o máximo de resultados com o
mínimo de recursos.

Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018

78.724

Nossas exportações totalizaram

I

No Brasil, nossas vendas totalizaram

5. Competitivo - Ser constantemente focado na
competição e no benchmarking contínuo.
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Ética e transparência guiam
nossa atuação
A governança corporativa é um dos pilares da sustentabilidade
na Nissan. Nossa atuação é orientada pela ética, integridade e
transparência. Um sistema robusto de compliance nos permite
gestão e controles consistentes, tomada de decisões responsável e
transparência na relação com nossos stakeholders.

Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018
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como fazemos
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Controle e tomada
de decisões

Governança,
riscos e compliance

O

A

As informações desses fóruns são desdobradas
em processos internos e comitês específicos de
cada área. Os altos executivos também participam
de comitês regionais mensais, presididos pelo
Chairman da Região América Latina da Nissan, para
reporte, alinhamento, direcionamento e decisão,
quando necessário.

O Modelo de Três Linhas de Defesa adotado
distribui papéis e responsabilidades para identificar,
prevenir e remediar os riscos em todos os níveis

s comitês 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, dependendo da pauta.

gestão de riscos e a estrutura de
compliance ganhou mais robustez com a
criação dos departamentos de Governança
e de Riscos & Compliance, em 2017. A estrutura,
denominada GRC, tem autonomia em sua atuação
e seu diretor reporta diretamente para o Chairman
da Nissan América Latina e para a Diretoria Global
de Compliance e Auditoria Interna.

Na Nissan do Brasil, há também um Comitê de
Auditoria Interna, que revisa e acompanha o
andamento das auditorias da empresa. O fórum
de gestão de assuntos ambientais é o LATAM-EMC
(Environmental Management Commitee). Tópicos
gerais sobre economia e temas sociais são discutidos
em comitês executivos semanais ou mensais.

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 em processos e
controles em suas áreas. Ao encontrarem falhas e
desvios de conduta, são orientados a comunicar
a liderança ou, em alguns casos, a procurar o
Recursos Humanos ou Compliance ou até mesmo
utilizar o canal Speak Up (ver texto neste capítulo).

Três Linhas de Defesa na Nissan

I

papéis e responsabilidades
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(GRI 102-18)
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Estrutura organizacional Nissan do Brasil
Marketing & Vendas

Marketing

Financeiro

Pós-Vendas

Comunicação Corporativa

Vendas

Relações Governamentais

Presidente NBA

Jurídico
Pesquisa e Desenvolvimento
Produção

Sustentabilidade

RH (Aliança)

Total Customer Satisfaction

Compras

Light Comercial Vehicle
Governança,
Riscos,
Compliance
e Auditoria
interna

Customer Quality
Desenvolvimento
de Rede de
Concessionárias

comitê regional de compliance
(LATAM)

1a linha de defesa

Gestão operacional
funções
programas
regiões
Garantir que as operações
diárias são realizadas
de maneira correta, em
compliance com as
reguiações e políticas de
acordo com os padrões mais
elevados de performance.

2a linha de defesa

gerenciamento de risco
Gestão de riscos
controles internos
ética / compliance
Suporte na gestão operacional
com o estabelecimento e
implementação de controles
de riscos e medidas
regulatórias de compliance.

comitê regional de
auditoria interna
(LATAM)

3a linha de defesa

auditoria interna
Fornece uma avaliação
independente e objetiva
designada a agregar valor e
melhorar as operações.

Programa de Compliance

Alinhamento em
comunicações
e treinamentos

(GRI 103-1, 103-2, 103-3: 205 - Anticorrupção)

A condução de negócios de forma ética está expressa nos posicionamentos
institucionais, políticas e procedimentos e é um tema atrelado a riscos e
impactos que podem afetar a reputação da marca Nissan. Nossa gestão
é orientada para práticas contra suborno, fraude, corrupção e desvios
de conduta de nossos colaboradores, liderança e parceiros de negócio.
Também endossamos voluntariamente compromissos externos, como o
Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção. (GRI 102-12)

(GRI 205-2)

Em 2017, o Programa de Compliance da companhia foi expandido e
reorganizado em 10 pilares (ver figura abaixo). Tem como pontos fortes
a cultura organizacional, responsável pelo alinhamento sobre valores
e princípios éticos entre nossos colaboradores, parceiros, rede de
concessionárias e fornecedores; a gestão de riscos, que mapeia, define
regras e monitora o seu cumprimento; e o direcionamento e envolvimento
da alta liderança com o tema, que dá o exemplo a ser seguido.
No biênio 2017-2018, importantes políticas internas foram implementadas na
Nissan América Latina, reforçando nossa orientação para a atuação ética.
São elas: Antitruste, Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro; Oferecimento
e Recebimento de Presentes e Entretenimento; e Relacionamento com
Agentes Públicos.
Saiba mais em:

Todos os membros da Diretoria Executiva, o mais alto
órgão de governança da NBA, foram comunicados em
políticas e procedimentos de combate à corrupção em
2017 e 2018. As comunicações também foram feitas a
100% dos gestores nas funções de gerência e chefia/
coordenação no período, que têm a responsabilidade de
cascatear as informações para suas equipes, incluindo
temas relevantes relacionados à matriz de riscos.

Ethics Day: anualmente, promovemos o
Ethics Day entre nossos colaboradores, uma
oportunidade para que os líderes conduzam
o tema junto a suas equipes, em todas
as unidades. O evento é realizado desde
2017 nas subsidiárias da Nissan América
Latina, e tem como referência o Dia Mundial
Anticorrupção definido pela Organização das
Nações Unidas (ONU): 9 de dezembro.

No biênio 2017-2018, foram realizadas 58 sessões de
onboarding, com o total de 571 colaboradores treinados.
No período, foram lançados novos treinamentos, alguns
deles relacionados às novas políticas instituídas na
companhia: Presentes e Entretenimento; Antitruste;
Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro (em substituição
ao treinamento Antissuborno e Controle de Exportação);
Segurança da Informação; Delegação de Autoridade e
Código de Conduta Global.

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

Tone at
the top:
envolvimento
da alta
liderança

Comitês de
Compliance:
Regional
(trimestral)
e Global
(semestral),
compostos
por
executivos
da alta
liderança

Avaliação
de Riscos:
avaliação
dos riscos de
compliance
atrelados ao
negócio

Políticas:
regras da
Nissan
América
Latina para
parametrizar
o negócio

Conheça
nosso
parceiro:
avaliação de
parceiros de
negócios para
identificar quais
compartilham
dos valores
da Nissan e
evitar desvios
de compliance
que possam ter
a Nissan como
corresponsável

Monitoramento
e controle:
avaliação de
processos e
transações,
monitorando
fragilidades
identificadas
como riscos de
compliance

Speak Up:
canal de
dúvidas e
denúncias da
companhia

Investigações
internas:
feitas para
avaliar
denúncias
reportadas

I

Pilares do Programa de Compliance Nissan América Latina
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Iniciativas de comunicação e treinamento são
fundamentais para o engajamento do público interno
a fim de garantir a atuação baseada em princípios
éticos. Temos como meta atingir mais de 90% dos
colaboradores da Nissan do Brasil em treinamentos
sobre compliance e sessões onboarding (integração)
para orientação de novos colaboradores e executivos.

Educação e
treinamento:
campanhas e
treinamentos
que ajudam
a disseminar
a cultura
orientada para
compliance

Código
de Ética e
Conduta:
princípios
fundamentais
de ética na
companhia
que devem
ser seguidos
por todos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Treinamentos em políticas e
procedimentos de combate à
corrupção¹

18
19

(GRI 205-2)

% de colaboradores
treinados
Ano-calendário

2017

2018

Código de Ética

99%

94%

Conflito de Interesses

75%

92%

Antissuborno e Controle de
Exportação

64%

-

Presentes e Entretenimento

-

97%

Antitruste

-

97%

Segurança da Informação

-

95%

Delegação de Autoridade

-

93%

Anticorrupção e
Lavagem de Dinheiro

-

91%

Código de Conduta Global

-

91%

¹ As informações são monitoradas para todas operações
NBA. Os treinamentos são aplicáveis a todos os níveis
hierárquicos. Cada diretor é responsável por monitorar a
realização dos treinamentos da sua equipe.

P

ara garantir que nossa cadeia de valor
compartilhe dos mesmos princípios éticos
da Nissan, demos início, em 2018, a um
programa de monitoramento de empresas
terceiras, com o lançamento de um Código de Ética
para esse público, e comunicação de políticas e
procedimentos de combate à corrupção, incluindo
a divulgação do canal de denúncias. Cláusulas
anticorrupção fazem parte dos contratos com
fornecedores e com concessionárias, com as quais
estamos iniciando um processo de monitoramento
de riscos de compliance e elaborando um Código
de Ética específico.

Em agosto de 2018, durante a conferência LATAM
Alliance Suppliers Convention, em São Paulo, que
reúne fornecedores e executivos da Nissan para
abordar temas relacionados à estratégia da empresa,
levamos tópicos de ética e compliance para o
fórum, reforçando nossa mensagem junto a esse
público. Em 2018, também realizamos palestra sobre
compliance durante reunião com fornecedores da
Nissan e da Renault, em São José dos Pinhais, que
contou com a participação de 70 empresas.

2017
Ano-calendário

Número
total

Incidentes de corrupção
confirmados

Incidentes de corrupção
em que colaboradores
foram demitidos ou
advertidos

Conheça aqui a Cartilha de Ética e
Conduta Nissan América Latina para
Terceiros em:
https://www.nissan-cdn.net/content/dam/
Nissan/br/mundo_nissan/compliance/CODIGO_COND_TERCEIROS.pdf

O Código de Ética da Nissan América
Latina está disponível em:

Incidentes em que
foram cancelados/ não
renovados contratos
com parceiros

Casos legais públicos
contra a organização ou
seus colaboradores

https://www.nissan-cdn.net/content/
dam/Nissan/br/mundo_nissan/
compliance/Nissan_Codigo_de_etica_
portuguese_version.pdf

Natureza dos
incidentes

2018
Ações tomadas
pela organização

4

Conflito de
Interesse

Medida disciplinar
e melhoria
de processos
relacionados

1

Vantagens
indevidas
solicitadas
por
colaborador
a fornecedor

Demissão e
revisão de
contratação do
fornecedor

1

Transferência
incorreta
de peças
internamente

Melhoria de
processos
relacionados

Número
total

Natureza dos
incidentes

Ações tomadas
pela organização

6

Conflito de
Interesse

Demissão e
revisão do
processo de
contratação/
melhoria do
processo

2

Vantagens
indevidas
solicitadas
por
colaborador
a fornecedor

Demissão e
revisão de
contratação do
fornecedor

Fraude
documental

Fim do vínculo
contratual
com parceiro
comercial/
notificação
extrajudicial
e melhoria
de processo
para evitar
reincidência

2

Não houve incidentes

Métricas e monitoramento

Speak Up

Para garantir nosso desempenho, monitoramos indicadores de compliance
e definimos metas como a implantação do projeto de avaliação de terceiros
e a participação de mais de 90% dos colaboradores da Nissan do Brasil
nos treinamentos. Adicionalmente, utilizamos informações extraídas das
pesquisas de clima global para aprimorarmos nossa gestão sobre o tema.

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 procedimentos da Nissan.

No BSC (sigla em inglês para Balanced Scorecard, a metodologia de
Indicadores Balanceados de Desempenho) da organização, as métricas e
objetivos do negócio, que são desdobrados do Chairman América Latina para
os outros níveis de liderança, incluem indicadores de ética e conformidade.

(GRI 205-2)

Canal Speak Up:
http://www.speakupnissan.com/.
Para atendimento via telefone no Brasil o número é 0800-892-0753.

CÓDIGO DE ÉTICA
DA NISSAN AMÉRICA LATINA

SEMPRE COMPLIANCE

Em 2018, foram registradas 270 manifestações, frente a 166 em 2017, em
toda a América Latina. O aumento de 63% no registro pode estar atribuído
ao crescimento da organização, à maior divulgação e credibilidade
do canal e à sensibilização dos colaboradores sobre a temática do
compliance, em virtude da intensificação de iniciativas de comunicação
e treinamento. Do total de denúncias, cerca de 70% dos casos, em geral,
são procedentes, o que evidencia a qualidade das informações fornecidas
pela ferramenta e o entendimento dos colaboradores sobre seu
propósito. Eventuais incidentes de corrupção confirmados são avaliados e
encaminhados para resolução pela Nissan do Brasil.

1

O que vem por aí
Os próximos passos para a consolidação do Programa
de Compliance na Nissan envolvem a conclusão do
mapeamento de riscos e controles internos das áreas
até 2020 e adequação à Lei Geral de Proteção de
Dados. Em curto e médio prazos, a implantação de um
sistema de monitoramento de riscos de compliance
e controles automatizados com inteligência artificial
para monitorar indícios de fraude e corrupção e
a disponibilização de treinamentos por meio de
aplicativos de celular também estão entre as metas.
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(GRI 205-2)

(GRI 205-3)

I

Cuidado estendido à
cadeia de valor

Incidentes de corrupção e ações tomadas
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Sustentabilidade fundamenta nossa atuação
O biênio 2017-2018 foi um marco na evolução da
sustentabilidade na Nissan. Revisamos nossas diretrizes
de atuação nessa área com o objetivo de colaborar
de forma ainda mais ativa para o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Essa temática, desdobrada
em três pilares – Meio Ambiente, Social e Governança -,
guia nossa atuação e fundamenta, ao lado da ética e das
pessoas, o planejamento estratégico da Nissan do Brasil
para os próximos anos.

Engajamento de
stakeholders
(GRI 102-40)

Buscando estabelecer e manter o diálogo
envolvendo a sociedade e outros públicos de
interesse, o engajamento com os stakeholders faz
parte da nossa atuação e é considerado um ponto
fundamental nos nossos processos decisórios. Veja
como ocorre essa interação, considerando cada
grupo de público de relacionamento:

Clientes
Contato por meio do serviço de atendimento ao cliente, concessionárias, site,
exposições, salões de automóveis, eventos, pesquisas de satisfação, site, mídia (TV,
impressa e mídias sociais), serviços de manutenção dos veículos e mala direta.
Colaboradores
Contato direto com as lideranças, newsletter semanal, jornal mural, intranet, TV
interna e eventos.

O relançamento global da estratégia de sustentabilidade
– Nissan Sustainability 2022 – integra o plano estratégico
global de médio prazo da companhia. Considera a
convergência com práticas já adotadas, como as
premissas do programa ambiental global Nissan Green
Program (veja no capítulo Meio ambiente) e introduz
novos elementos, como o conceito de mobilidade
inteligente (veja no capítulo Produtos e clientes).

ONGS e associações sem fins lucrativos
Contato direto, apoio financeiro a atividades filantrópicas e projetos sociais, eventos,
parcerias, doações e atividades de socorro e suporte em momentos de desastres.
Comunidades locais
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.

Pilares da sustentabilidade na Nissan
MEIO AMBIENTE

SOCIAL

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

GOVERNANÇA

Mídia
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.

Eventos são oportunidades de
diálogo e conscientização
Sinergia entre pessoas,
veículos e natureza

Respeito a todos

Atividades empresariais éticas,
justas e transparentes

Sob o guarda-chuva do
Nissan Green Program (NGP),
programa ambiental global
que determina a visão de
longo prazo da empresa,
adotamos padrões para
preservar os recursos naturais
em nossas operações
e reduzir os impactos
ambientais gerados pelo
processo produtivo.

A nossa atuação social está
focada em gerar ainda mais
impactos positivos para os
diversos públicos com os
quais nos relacionamos. Esse
pilar direciona iniciativas
relacionadas a segurança
no trânsito, diversidade e
inclusão, educação ambiental
e mobilidade inteligente,
impacto socioambiental e
cadeia de valor, entre outras.

Contempla a melhoria da
governança corporativa por
meio de sistemas robustos
de compliance, para colocar
em prática uma gestão e
controles mais consistentes.

Um dos principais eventos do setor automotivo no Brasil,
o Salão do Automóvel de São Paulo, levou mais de 80
mil pessoas ao estande da Nissan na edição de 2018. A
movimentação do público, que interagiu com diversas
tecnologias automotivas, foi um importante termômetro
para mostrar que estamos conseguindo mostrar ao público
brasileiro os conceitos da visão Nissan Intelligent Mobility NIM (ver capítulo Produtos e clientes), que tem como objetivo
transformar a maneira como os carros são conduzidos,
impulsionados e integrados na sociedade.
Outra oportunidade de disseminação de conhecimento sobre
a mobilidade urbana inteligente, além de questões envolvendo
cidades tecnológicas e segurança no trânsito, foi o Nissan
Future, evento para jornalistas realizado no início de 2018.

Veja em nosso site todos os
destaques do Salão:

https://brazil.nissannews.com/pt
-BR/channels/Sal-o-de-SP-2018

I

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.

Em 2017, foi criada a área de Sustentabilidade da Nissan
do Brasil, reforçando a importância do tema como um
conceito transversal na companhia. Ao dar suporte e
visibilidade às ações relacionadas à sustentabilidade
dos outros departamentos, a área contribui para o
engajamento de todos os colaboradores no tema.

Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018

Fornecedores e concessionárias
Contato direto, divulgação de boletins com valores e diretrizes corporativas,
realização de fóruns e convenções, reuniões de negócios e portal específico no site.
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(GRI 102-42, 102-43, 102-46, 102-47)

(GRI 102-44, 102-47, 102-49)

Ao final de 2018, demos início, à revisão dos temas
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 no Brasil e América
Latina e duas entrevistas externas. A identificação e
seleção dos stakeholders para o processo de consulta
baseou-se na proximidade e na importância das
partes interessadas para a organização.

Os 12 temas materiais resultantes desse processo foram validados pela presidência da NBA e pela Diretoria Regional
de Sustentabilidade LATAM e serão a base da gestão e do relato de sustentabilidade da NBA a partir de agora.

Após a identificação de temas prévios de
sustentabilidade, com base nas primeiras
consultas, a etapa seguinte, de priorização dos
temas, 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 diversos públicos,
como fornecedores, poder público, associações e
organizações do terceiro setor. Adicionalmente, um
questionário online foi disponibilizado aos públicos
prioritários, totalizando 97 respostas completas
(veja no gráfico a participação de cada público).

Colaboradores 				79%
Terceiros					 11%
5%
Fornecedores e concessionárias			
2%
ONGs e associações sem fins lucrativos		
Clientes						 1%
1%
Governo					
1%
Associações da indústria e parceiros		
*A consulta abrangeu stakeholders nos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Distrito Federal e
permitiu ampliar a visão e a relevância do processo
de materialidade.

Gestão de resíduos:
reduzir, reutilizar,
reciclar

Ecoeficiência do
produto

Inovação e
tecnologia

Ética, prevenção à
corrupção e fraude

Gestão de
Emissões

Satisfação dos
clientes

Gestão de
fornecedores

Diversidade e
inclusão

Atração e retenção
de talentos

Mobilidade urbana
inteligente

Segurança, qualidade
e conformidade dos
produtos

Responsabilidade
socioambiental nas
comunidades

Limite dos impactos dos temas materiais
(GRI 102-47)

A partir das consultas realizadas, foram identificados onde os impactos relacionados a cada tema 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’). O resultado do limite
dos impactos está indicado no Anexo 1 (link para a tabela), ao fim deste relatório.
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Temas materiais

I

Materialidade revisada
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Tendo em vista que a indústria automobilística também
enfrenta uma grande responsabilidade de criar valor
para a sociedade, oferecendo mobilidade segura e
sustentável para todos, a Nissan apoia os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Para cada tema material
que gerenciamos, conseguimos fazer a relação com
um ou mais ODS, como mostra a tabela a seguir.
Para saber mais sobre
os ODS consulte:

https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030/

Gestão de resíduos: reduzir,
reutilizar, reciclar
Ecoeficiência do produto
Inovação e tecnologia
Ética, prevenção à
corrupção e fraude
Gestão de emissões
Satisfaçào dos clientes
Gestão de fornecedores
Diversidade e inclusão
Atração e retenção de talentos
Mobilidade urbana inteligente
Segurança, conformidade e
qualidade dos produtos
Responsabilidade socioambiental
nas comunidades
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Com a previsão de que a população mundial chegue
a 9 bilhões de pessoas em 2050, as sociedades
enfrentam uma série de preocupações, como as
mudanças climáticas, a pobreza e a urbanização
em curso. Numa proposta colaborativa para lidar
com essas questões, a Organização das Nações
Unidas (ONU) criou os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), procurando envolver governos,
sociedade civil e setor privado em uma agenda
mundial com objetivos e metas a favor das pessoas, do
planeta, da paz e da prosperidade.

Temas materiais

I

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
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Mobilidade é nosso foco
Participação de fóruns para elaboração
de políticas de eletromobilidade no Brasil
e na América Latina

Inovação faz parte do nosso propósito

Projetos em parceria com universidades
e institutos de pesquisas

Tecnologia

Caminho para a
Indústria 4.0
Estruturação do Electric Vehicle
Steering Committee

CLIENTES E PRODUTOS
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Innovation that excites

I

Clientes estão no centro
da estratégia da Nissan
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“A modernidade é uma necessidade
essencial para o ser humano.
Somente o carro já não é mais
suficiente. O modelo de consumo de
mobilidade vem mudando com o
advento de tecnologias disruptivas.
Nós, como indústria, temos de
entender e incorporar isso.”
Ivan Netto, coordenador de Planejamento
de Produto da Nissan do Brasil

Inovação e tecnologia
que transformam
(GRI 103-1, 103-2, 103-3: Inovação e Tecnologia)

Para promover a mobilidade elétrica,
participamos de fóruns para elaboração
de políticas de eletromobilidade
no Brasil e na América Latina, além
de desenvolvermos projetos em
cooperação com universidades
e institutos de pesquisa. Em 2018,
estruturamos o EV Steering Committee,
comitê criado com o objetivo de
coordenar as atividades para o
lançamento do Nissan Leaf no Brasil.
O grupo, que se reúne mensalmente, é
formado por representantes de diversas
áreas técnicas e de negócios. Saiba mais
sobre o Nissan Leaf neste capítulo.

I
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A

inovação faz parte de nosso
propósito – “Innovation that excites”
– e está diretamente relacionada
à competitividade da Nissan, ganho de
mercado e atração e retenção de clientes.
Assim, buscamos o desenvolvimento de
tecnologias disruptivas tanto para novos
produtos quanto para nossos processos
produtivos. Entre as inovações e tecnologias
voltadas à eletrificação de veículos está
o sistema e-Power, que usa um pequeno
motor a combustão para gerar energia
elétrica para um sistema de baterias, que
alimenta um motor elétrico responsável por
impulsionar o veículo.

30
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Uma nova maneira de fazer

(GRI 103-1, 103-2, 103-3: Inovação e Tecnologia)
O tema da inovação nos
processos de manufatura vem
ganhando força na Nissan.
Em 2017, o movimento foi
impulsionado com a realização
de workshops para a definição
do Want To Be Condition (W2B)
elaborado a partir melhores
práticas de plantas da Aliança
e outras plantas da Nissan que,
inicialmente, está centralizado
nas áreas de Controle de
Produção e Gestão da Cadeia de
Suprimentos. O foco inicial dessa
iniciativa foi o mapeamento de
processos críticos, como os de
vendas e operação, manuseio de
materiais na planta e controles
internos na manufatura.
A partir de 2018, o W2B
passou a incorporar temas
relacionados à Indústria 4.0,
tais como: simulação de

processos produtivos via
sistema dedicado, simulação
de cenários de produção para
rápida tomada de decisão
e robotização de atividades
repetitivas. Também foram
realizados investimentos
com objetivo de mapear as
necessidades de melhoria em
processos estratégicos para
logística.

W2B é um processo utilizado
nas unidades da Nissan com
os objetivos de determinar
onde a organização quer chegar no longo prazo, através da
reflexão sobre a situação atual
do negócio e a situação ideal,
e de definir as ações a serem
realizadas para que se alcance
esse ponto.

O mapa da tecnologia
na produção
Em 2018, elaboramos um roadmap,
tendo como base o W2B, com
projetos que têm influência direta
no desempenho de cada área da
produção, com impactos em ganho
de performance, redução do uso de
papel, controles internos para redução
de paradas de linha e monitoramento
online de equipamentos, entre outros.
Comitês bimestrais com a participação
da Diretoria Executiva acompanham
os resultados e status dos projetos.
No monozukuri, também realizamos
eventos quadrimestrais, para
levantamento de necessidades, palestras
sobre novas tecnologias e melhores
práticas e sessões de Design Thinking.

No 1º Workshop de Inovação realizado na fábrica de
Resende, em 2018, apresentamos metodologias de
Design Thinking e do Agile – ambas muito utilizadas pelo
ecossistema de startups – para diretores, gerentes e
coordenadores das áreas de apoio do monozukuri, como
Planejamento e Controle de Produção, Engenharia de
Processos, Engenharia Industrial e Cadeia de Suprimentos.
Essas metodologias contribuirão para o desenvolvimento
de projetos, como são o de movimentação inteligente de
peças e rastreamento de embalagens, entre outros.

O que vem por aí
Termo em
japonês para
“processo de
produção” ou
“manufatura”.

Em 2019, para reforçar ainda mais as
iniciativas de inovação e tecnologia,
criamos uma nova estrutura
organizacional na NBA. Nosso próximo
passo é consolidar a transformação
da cultura voltada à inovação entre as
pessoas na companhia.

Considerando a realidade nas grandes cidades
brasileiras, a melhoria da mobilidade urbana traz
impactos positivos significativos na qualidade de vida
das pessoas que moram em grandes centros urbanos.
Queremos ser parte da proposição de soluções para a
melhoria desse aspecto na sociedade e é esse desejo
que tem nos movido para o desenvolvimento de
tecnologias e ampliação dos recursos oferecidos por
nossos produtos.

Saiba mais sobre o Nissan
Intelligent Mobility :
https://www.nissan.com.br/
experiencia-nissan/intelligentmobility.html

Por meio da Nissan Intelligent Mobility – a visão de futuro
da companhia – queremos que os carros deixem de
ser apenas meios de transporte, mas parceiros, que
possam estar melhor integrados na sociedade, mais
conectados, gerando mais benefícios para as pessoas.
O conceito, que tem foco em três pilares (segurança,
redução de emissões e conectividade), prevê o uso de
tecnologias inteligentes que mudam a forma como os
carros são alimentados, impulsionados e integrados à
sociedade, promovendo experiências de condução
mais emocionantes, seguras e conectadas.
O ícone dessa nova abordagem é o Nissan
LEAF e o Nissan Kicks está entre os primeiros
modelos disponíveis no Brasil a integrar o
conceito. Resultado de avançados processos
de engenharia e manufatura, o Kicks conta
com itens tecnológicos que buscam o
equilíbrio entre desempenho e economia de
combustível.

Na rota do carro
elétrico no Brasil
O Nissan Leaf é o carro elétrico mais vendido no
mundo. Mas ele vai além, e possui uma tecnologia
inovadora que permite “devolver” energia à rede ou
alimentar outros dispositivos. Temos participado
constantemente de fóruns e discussões com o
Governo Federal acerca da infraestrutura para
suportar a frota de carros elétricos no Brasil. Em 2017
e 2018, trabalhamos para adaptar a nova geração
desse modelo ao mercado brasileiro e atender a
todos os tipos de cliente, já que os primeiros testes
no país foram feitos com taxistas apenas. Como
parte das adaptações, será oferecido como um
padrão, junto com o veículo (não como um opcional),
um kit de hardware de carregamento. A pré-venda da
nova geração do modelo Leaf começou em 2018 e
os carros serão entregues em 2019.

Saiba mais sobre o Nissan LEAF:
https://www.nissan.com.br/
veiculos/modelos/pre-vendanissan-leaf.html

Desde o ano 2000, quando
nos instalamos no Brasil,
concentramos nossa
estratégia na produção e a
comercialização de veículos de
alto valor agregado e qualidade
reconhecida no mercado. Isso
implica a fabricação de produtos
ecoeficientes, que contribuam
para a redução de impactos
ambientais, como a emissão
de poluentes e o consumo
de combustível. Para isso,
empregamos tecnologia de
ponta em todas as fases da linha
de produção em nossa fábrica, no
município de Resende (RJ) – Veja
mais no capítulo Meio ambiente.

Com foco na eletrificação,
a Nissan, globalmente, tem
buscado cada vez mais o
desenvolvimento de veículos
híbridos e elétricos. O sistema
e-Power, por exemplo, é uma
tecnologia inovadora de
propulsão amigável ao meio
ambiente. Ele usa um pequeno
motor a gasolina para gerar
eletricidade para alimentar
um motor elétrico, que é o
responsável por mover as
rodas do carro. Assim, o veículo
tem tração 100% elétrica.
Como resultado, o sistema
proporciona mais autonomia
(34 quilômetros com um litro de
gasolina), aceleração potente,
funcionamento silencioso
e eficiência energética 30%
maior que carros equipados
com motores convencionais
a gasolina. A tecnologia está
disponível no modelo compacto
Nissan Note, campeão de vendas
no Japão em 2017 e premiado
pelo Centro de Conservação
de Energia do Japão pela sua
contribuição na redução das
emissões de CO2 naquele país.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3: Mobilidade Urbana Inteligente)

Foco na produção de veículos
ecoeficientes (GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 302: Energia)

I

Mobilidade urbana inteligente
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Nosso desempenho
(GRI 302-5)

Cuidados desde
a concepção

A avaliação durante a etapa de montagem
é conduzida pelo time de Qualidade em
nossa fábrica. São exemplos as inspeções
no assoalho do carro para verificações de
torque de segurança, presença e instalação
correta de itens de segurança e avaliações
com foco em outros itens que afetem
a satisfação do cliente e a imagem da
companhia.

A

NBA acompanha ativamente os requisitos regulatórios, como
os compromissos de eficiência energética dos programas de
incentivo à inovação do Governo Federal Inovar-Auto, vigentes
até 2021, e do Rota 2030. Nosso desempenho é medido mensalmente
e reportado anualmente para o Governo Federal. Temos como meta
avançar em 10% nos índices de eficiência energética de nossos veículos
até 2022, com um trabalho integrado de diversas áreas: Engenharia,
Escritório de Projetos, Produto, Marketing e Vendas.

Para avaliação ambiental, são realizados
testes e encaminhados relatórios semestrais
para o órgão ambiental competente,
garantindo a conformidade dos produtos em
relação a emissões e ruídos.

Consumo energético (MJ/km)
Ano-calendário

2017

2018

Nissan March 1.0 M

1,57

Nissan March 1.6 M

1,63

Nissan March 1.6 CVT

1,72

Nissan Versa 1.0 M

1,55

Nissan Versa 1.6 M

1,63

Nissan Versa 1.6 CVT

1,72

Nissan Kicks 1.6 M
Nissan Kicks 1.6 CVT
Saiba mais sobre os programas do
Governo Federal:
http://www.mdic.gov.br/index.php/
competitividade-industrial/setorautomotivo/rota2030

No biênio 2017-2018 não recebemos multas
ou não conformidades com leis e/ou
regulamentos ambientais. (GRI 307-1)

Por uma rota cada vez mais segura
(GRI 103-1; 103-2; 103-3 – 416: Saúde e segurança do consumidor; 307: Conformidade
ambiental; 419: Conformidade socioeconômica)

-

1,82

1,74

1,78

O setor automotivo é alvo de um grande número de regulamentações e fiscalizações
de órgãos governamentais no que diz respeito à segurança e ao meio ambiente. A
relevância dos temas tem direta associação com a qualidade dos produtos, a satisfação
dos clientes e a integridade física dos usuários. A gestão destes aspectos, na companhia,
está voltada para inovações com o objetivo de aumentar a segurança dos veículos,
além de eficácia no processo produtivo para garantir conformidade com a legislação e a
qualidade do produto final.
Na Nissan, seguimos os padrões globais de segurança, qualidade e conformidade de
produtos. Os processos que integram a gestão destes temas envolvem auditorias, testes,
inspeções, monitoramento de indicadores e de pesquisas, entre outros.

Para mais informações, consulte o Conpet (Programa nacional de racionalização do uso dos derivados do petróleo e gás natural) http://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/pagina-inicial.shtml

Realizamos inspeções
em 100% das unidades
produzidas em
pistas de teste, para
detecção de ruídos,
e em uma cabine de
água, para avaliação
de infiltração.

I

A garantia da conformidade, qualidade e
segurança começa cedo, desde a fase de
concepção do produto, se estendendo
até a sua produção. O desenvolvimento
de qualquer produto leva em conta as
regulamentações brasileiras e diretrizes
internas da companhia, expressas em
manuais, normas e instruções. Nessa etapa,
a área de Engenharia realiza exaustivos
testes de desempenho, para garantir que
100% dos veículos atendam a todos os
requisitos regulamentares do país.
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qualidade de terceiros por meio de indicadores e da
metodologia PDCA (sigla em inglês para Planejar, Fazer,
Verificar, Agir).
Globalmente, temos uma estrutura de auditorias em
vários níveis para garantia dos processos relacionados
à segurança e regulamentação, alinhadas com a
mentalidade Customer Centric Focus da companhia.
Parte dessa estrutura já está implementada no Brasil.

A satisfação e a retenção de clientes são pontos centrais
para nossa operação, e são acompanhados desde a
concepção até o uso dos produtos, com impacto direto
nos resultados financeiros e na reputação da marca.
Os principais indicadores que adotamos para medir a
percepção dos clientes são o SSI e o CSI, siglas em inglês,
respectivamente, para Índice de Satisfação de Vendas e
Índice de Satisfação do Cliente de Pós-Vendas. O primeiro
avalia a satisfação do cliente desde a sua chegada à
concessionária até o momento da entrega do seu carro,
enquanto o CSI mede a qualidade dos serviços no pósvenda. As pesquisas são feitas mensalmente, pelo telefone,
junto a uma amostra estatística válida por concessionária.
Todos os meses, divulgamos o desempenho da qualidade
desses dois indicadores à nossa rede de concessionárias
espalhadas pelo país. Os resultados positivos destes
indicadores no biênio 2017-2018 são atribuídos à
consistência na construção da estratégia de qualidade
com base em quatro pilares:

1

SERNISSAN – Servir com Excelência e Resultados
– programa que visa à melhoria da qualidade
do atendimento aos clientes na Rede de
Concessionárias Nissan;

SERNISSAN - estratégia, ferramentas e
2 Academia
conteúdo de treinamento oferecidos para a Rede de
Concessionárias;

3

Customer Experience Meeting - reuniões de melhoria
de performance de qualidade no atendimento com a
equipe de campo de Vendas e Pós-vendas;

de Performance Qualidade - programa de
4 Programa
bonificação da Rede de Concessionárias com base na
performance dos indicadores de SSI e CSI.

Quality Forum
Para engajar nossos colaboradores com o
tema da qualidade e promover alinhamento
de conhecimento e informação, realizamos
todos os anos o Quality Forum, um evento em
que diversas áreas fazem exposições sobre
suas atividades que estão relacionadas com a
satisfação do cliente.

Foco é a
excelência
Seguindo as diretrizes globais
da companhia, até o ano de
2022, temos como objetivo
manter a Nissan entre as três
marcas de maior satisfação de
vendas e pós-vendas no Brasil

Para manter o alto padrão de qualidade e
monitorar a satisfação dos consumidores,
mudamos a métrica de cálculo dos nossos
indicadores. Assim, em 2018, deixamos de utilizar
a metodologia Top2Box (% de notas 9 e 10) e
adotamos o conceito NPS – Net Promoter Score
(% de notas 9 e 10 menos % notas 1 a 6), mais
utilizado para métricas de Satisfação Geral.

SSI: avalia a satisfação dos clientes com a
experiência de compra de um veículo Nissan
(NBA-1)

90,3
(Top2Box)

2017

92,1 90,3

(Top2Box)

(NPS)

2018

CSI: avalia a satisfação dos clientes com a

experiência com o serviço prestado na Rede
de Concessionárias Nissan

(NBA-2)

85,1

86,7 83,0

2017

2018

(Top2Box)

(Top2Box)

(NPS)

Canais de comunicação
Além das oportunidades de comunicação
disponibilizadas pela pesquisa de satisfação do cliente
e por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC), mantemos canais via redes sociais e por meio
das equipes de Venda e Pós-venda.
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: funciona 24 horas por dia,
durante os 7 dias da semana. Telefone: 0800 011 1090
@nissanbrasil

@nissanbrasil

@nissanbrasil

@nissanoficial
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A

qualidade é um recurso básico para permitir
que os clientes tenham acesso a um produto
com segurança e conforto a longo prazo. Este
é um dos fatores que colocam o tema na base da
sustentabilidade da companhia. O ponto de vista do
cliente é o nosso olhar para a qualidade. Assim, os
esforços de melhoria visam a todo o ciclo de vida de
um produto, desde o planejamento e projeto e até o
pós-venda. Monitoramos resultados de pesquisa de

(GRI 103-1, 103-2, 103-3: Satisfação dos clientes)

Resultados das
pesquisas de
satisfação dos clientes

I

A qualidade pelo
olhar do cliente

Satisfação
dos clientes
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Nissan Green Program

Desafio às mudanças climáticas,
dependência de recursos naturais,
qualidade do ar e escassez hídrica

67,3%

mais reciclagem em 2018

Wesley Custódio, diretor de Produção da Nissan do Brasil

MEIO AMBIENTE

Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018

menos aterro e

“Sabemos a importância ambiental da região na
qual a nossa fábrica está inserida. Por isso, nos
comprometemos com a criação de processos
produtivos cada vez mais sustentáveis e nos
dedicamos a agir com responsabilidade diante de
toda a riqueza de fauna e flora que nos rodeia”.

I

27,6%
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M

eio ambiente é um dos pilares da sustentabilidade na Nissan. O
Nissan Green Program (NGP), o programa ambiental que determina
a visão de longo prazo da companhia, é um dos principais
direcionadores de nossa atuação. Por meio do NGP, monitoramos aspectos
como mudanças climáticas, dependência de recursos naturais, qualidade
do ar e escassez hídrica. Suas metas se desdobram em quatro pontos
principais, com o objetivo de promover a simbiose entre pessoas, veículos
e natureza: a penetração do veículo com emissão zero, a expansão do
veículo com eficiência de combustível, a minimização da pegada de
carbono corporativa e a minimização do uso de recursos naturais em
nossas operações.
Na fábrica em Resende (RJ), além da certificação ISO 14.001, podemos
destacar algumas práticas sustentáveis como o aproveitamento da
iluminação natural nas instalações, a manutenção do cinturão verde, o
reuso de água no teste de lavagem dos carros, o reaproveitamento do
plástico dos para-choques e o sistema de pintura otimizado e tinta à base
de água, para citar alguns exemplos.

Responsabilidade de todos

Dia do Meio Ambiente
Realizamos anualmente entre
nossos colaboradores ações de
conscientização no Dia do Meio
Ambiente. Nas edições de 2017 e
2018, ações de reciclagem e coleta
seletiva de lixo foram destaque.

Reduzir, reutilizar
e reciclar

(103-1; 103-2; 103-3 - 306: Efluentes e resíduos)
A gestão de resíduos na Nissan abrange o processo produtivo e a
vida útil do produto, com foco na redução de geração, reutilização
e descarte adequado, principalmente de resíduos perigosos.
Temos um procedimento para o Gerenciamento de Resíduos
que engloba as etapas de segregação, classificação, manuseio,
armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos
gerados pelas atividades desenvolvidas nas dependências da
planta industrial de Resende.
Assim, damos foco a ações de coleta seletiva e, para garantir a
destinação final adequada aos resíduos que são descartados,
atendemos aos requisitos legais aplicáveis e trabalhamos somente
com empresas homologadas pela área de Meio Ambiente.

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 305: Emissões; 306: Efluentes e resíduos)

A Política do Sistema de Gestão Integrado da companhia traz
direcionamentos para questões ambientais como redução na geração
de resíduos, nas emissões e no consumo de recursos naturais, além da
prevenção da poluição. O Procedimento Corporativo Ambiental é aplicável
a todas as áreas e deve ser seguido por todos os nossos colaboradores
e prestadores de serviço em todas as unidades da Nissan no Brasil,
visando nortear as ações relacionadas a meio ambiente e garantir que
as atividades sejam realizadas em conformidade com os princípios e
diretrizes ambientais estabelecidos.
A visão do meio ambiente como um tema transversal na companhia
ganhou força com a criação da área corporativa de Meio Ambiente em
2018, iniciativa resultante de um diagnóstico seguido de auditoria que
apontou a necessidade de mais integração deste aspecto em todas as
áreas da empresa. Assim, a área instrumentaliza e dá suporte aos demais
departamentos.
Toda a gestão ambiental e seus resultados são acompanhados
pela Diretoria da Fábrica de Resende por meio de reuniões mensais
do Comitê de Segurança e Meio Ambiente. Também são realizadas
auditorias internas e externas relacionadas à ISO 14.001 para verificação
de conformidade e atendimentos aos requisitos de meio ambiente, às
condicionantes de licença e aos requisitos legais aplicáveis.

Em busca do Aterro Zero
(103-1; 103-2; 103-3 - 306: Efluentes e resíduos)

A responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos é da equipe de
Meio Ambiente, que faz parte da Gerência de Manutenção e Utilidades.
Os indicadores e metas ambientais da NBA são acompanhados
mensalmente pela Diretoria da Fábrica, e em reuniões mensais com a
matriz, no Japão, para apresentação dos resultados.
É a preocupação genuína com o meio ambiente e a sustentabilidade
de nossas atividades a longo prazo que nos faz buscar
continuamente o aumento da taxa de reciclagem para atingir o
grande desafio do Aterro Zero.
Temos metas de redução da geração dos resíduos, bem como dos
resíduos destinados para aterro. Para chegarmos à meta de Aterro
Zero, temos adotado práticas como a melhoria da coleta seletiva,
triagem dos resíduos, novas alternativas de destinação final e
homologação de novos fornecedores. E também trabalhamos em
ações de comunicação, em diversas oportunidades de diálogo que
reforçam estas e outras mensagens relacionadas à conscientização
ambiental, como os Diálogos Diários de Segurança (DDS).
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 302: Energia)

https://www.youtube.com/
watch?v=HV880gm5HS0&
feature=youtu.be

Garantir a atuação sustentável em toda a cadeia significa promover
boas práticas também junto aos nossos concessionários, um
desafio ampliado pela capilaridade: são cerca de 180 pontos em
todo o país. Em 2018, finalizamos a elaboração do Manual de
Sustentabilidade para as Concessionárias Nissan, como um guia
para que todas as unidades possam inserir valor socioambiental
em sua atuação junto aos seus públicos, em especial, os clientes.
Instrumento orientador, o Manual aponta possibilidades e soluções
viáveis capazes de contribuírem para a conscientização do setor
automotivo em termos de boas práticas, gerando movimento
positivo em prol do desenvolvimento sustentável.

I

Sinergia entre pessoas,
veículos e natureza

Guia para as concessionárias
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Nosso desempenho

Resíduos perigosos por tipo de destinação, em toneladas

2015

2016

2017

2018

Reciclagem1

0

97,09

48,97

95,23

Incineração2

0

0,05

0,02

0,04

90,58

226,21

432,54

770,46

90,58

323,35

481,53

865,73

O

s avanços na gestão de resíduos na fábrica de
Resende nos últimos anos são atribuídos a uma
série de ações, especialmente focadas na redução
do envio de resíduos não perigosos para aterro, como
os gerados pelo refeitório - embalagens longa vida e
guardanapos - e outros resíduos industriais - TNT, isopor,
copos descartáveis. Em 2017, passamos a destinar também
resíduos de construção civil para reciclagem, e em 2018
implantamos um processo de triagem do lixo comum na
Central de Resíduos, com o objetivo de separar aqueles
resíduos que ainda chegam misturados e aumentar o
percentual de reciclagem da fábrica.

Ao lado da redução nos volumes destinados para Aterro
Sanitário, destacam-se, no período, ações de melhoria
na separação dos resíduos, intensificação das auditorias
nas áreas e o desenvolvimento de novos fornecedores.
O aumento da geração de resíduos em relação ao ano
anterior se deu em virtude do incremento e aumento da
produção. No entanto, podemos destacar a evolução na
destinação adequada dos resíduos, como a reciclagem e o
coprocessamento.
Todos os resíduos perigosos são transportados em
território nacional e destinados para tratamento e
disposição adequados. (GRI 306-4)

Reciclagem1

Compostagem

Aterro²

Outros
(Coprocessamento)

TOTAL

3.608,95

2016

6.107,54

2017

8.823,67

TOTAL

¹ Inclui óleo lubrificante, solvente.
² Resíduo ambulatorial.
³ Miscelânia contaminada, borra de tinta, solvente à base de água.

Menos poluentes, mais energia renovável

Resíduos não-perigosos por tipo de destinação, em toneladas

2015

Outros
(Coprocessamento)³

2018

14.751,72

83,47

110,35

216,12

282,80

0

162,45

211

152,73

0

9,20

50,41

60,13

3.692,42

6.389,54

9.301,20

15.247,38

¹ Abrange metal, madeira, papelão, plástico rígido, plástico filme, e, a partir de 2017, resíduos da construção
civil. Todos os resíduos monitorados correspondem à unidade fabril de Resende (RJ).
² Resíduo comum e resíduo da construção civil.

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 305: Emissões)

Considerando o contexto global de debate sobre
mudanças climáticas e os compromissos assumidos pelos
países no Acordo de Paris, a Nissan do Brasil tem adotado
ações para monitorar e mitigar as emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE) e de poluentes atmosféricos, emitidos
pelos nossos produtos, bem como os impactos negativos
das emissões geradas durante o processo produtivo.
No processo produtivo, temos ações com foco direto
na redução de custos e de emissões de CO2 sob a
responsabilidade do Comitê de Animação de Energias,
formado por equipe multidisciplinar de diferentes áreas.
Elaboramos o Inventário de GEE dessa unidade produtiva
desde 2017, tendo em vista, no futuro, a implantação do
processo de gestão de carbono, com foco na redução da
nossa pegada de carbono.

Trata-se de um acordo mundial sobre as
alterações climáticas alcançado em 12
de dezembro de 2015, em Paris. O acordo
apresenta um plano de ação destinado a
limitar o aquecimento global a um valor
“bem abaixo” dos 2 °C e abrange o período
a partir de 2020.

Saiba mais em:
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-dasnacoes-unidas/acordo-de-paris.

Metas e
acompanhamento

Iluminação LED
na fábrica

A NBA está no mercado livre de energia desde 2016,
buscando cada vez mais adquirir energia de fontes
renováveis. Os indicadores e metas associados ao tema
são acompanhados pela alta gestão da NBA e reportados
mensalmente para a matriz no Japão.

Em dezembro de 2018, substituímos cerca
de 66% da iluminação externa da fábrica de
Resende por lâmpadas LED. A medida, além de
proporcionar redução no consumo de energia
elétrica (uma expectativa de 70% de economia
em equivalência à lâmpada aplicada) também
contribui com nossos indicadores de geração
e descarte de resíduos, já que estes modelos
têm maior durabilidade que as lâmpadas
tradicionais e, portanto, levam mais tempo para
serem descartadas.

Temos o compromisso de reduzir emissões de CO2 para
alcance das metas globais da organização, em linha com o
Nissan Green Program. Na fábrica, os objetivos e metas estão
atrelados aos processos de manufatura e estão relacionados
ao consumo de energia elétrica e gás natural no processo.

I

Gestão de resíduos
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(GRI 306-2)
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Nosso desempenho
(GRI 305-1)

A partir da análise do desempenho, identifica-se
um aumento nas emissões do Escopo 1 devido ao
incremento de produção e início do segundo turno
de trabalho no Complexo Industrial de Resende para
absorver a demanda nacional pelo Nissan Kicks, que
começou a ser fabricado no Brasil em abril de 2017. Já
no Escopo 2, a redução das emissões é atribuída pela
migração da companhia para o mercado livre e a compra
de energia preferencialmente de fontes renováveis.

Escopo é uma classificação dos limites operacionais
dentro dos quais ocorrem as emissões de GEE,
da seguinte forma: Emissões diretas (Escopo 1),
provenientes de operações próprias ou controladas
pela organização; emissões indiretas (Escopo 2),
provenientes da aquisição de energia na forma
de eletricidade ou vapor consumidos dentro da
organização; outras emissões indiretas (Escopo 3),
que corresponde a todas as emissões indiretas (não
incluídas no Escopo 2) ocorridas fora da organização.

Em 2018, reduzimos em 24%
a intensidade das emissões
dos veículos produzidos

(GRI 305-2)

Emissões indiretas de GEE da aquisição de energia, em toneladas de CO2 equivalente¹
2015

2016

2017

2018

Aquisição de eletricidade,
aquecimento, refrigeração
e vapor para consumo
próprio

2.911,71

957,73

684,59

456,04

Total Escopo 2²

2.911,71

957,73

684,59

456,04

¹ As emissões monitoradas pela NBA abrangem a unidade fabril de Resende (RJ).
² A partir de 2016, a NBA passou a comprar energia do mercado livre (market based), optando
preferencialmente por energias renováveis.

(GRI 305-3)

Outras emissões indiretas de GEE, em toneladas de CO2 equivalente¹

Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE), em toneladas de CO2 equivalente¹
Fontes fixas (gás natural, acetileno,
diesel)
Fontes móveis (veículos considerados
frota própria - carros e motores
em teste; veículos de circulação
interna, veículos de uso externo;
empilhadeiras)
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)
Total Escopo 1²
Emissões biogênicas de CO2

2015

2016

2017

2018

3.441,54

3.786,62

6.592,84

6.962,99

826,61

824,14

198,086

378,89

2016

2017

2018

-

968,26

-

-

243,29

270,62

477,674

418,515

Transporte resíduos da
fábrica até receptores finais

-

16,67

-

-

Consumo de combustível de
serviços terceirizados

-

-

19,18

148,63

Transporte de funcionários

-

-

981,43

1.360,633

243,29

1.255,55

1.478,284

1.927,778

não informado

68,23

78,09

14,45

Resíduos gerados nas
operações (aterro e
compostagem)

Total Escopo
-

-

589,186

583,16

4.268,15

4.610,76

7.380,113

7.925,04

não informado

não informado

91,27677

93,011

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).

I

(GRI 305-1)

2015
Atividades relacionadas à
energia (não incluídas nas
emissões do Escopo 1 ou 2)
e combustíveis
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A partir de 2017, aprimoramos significativamente o
controle e análise das informações que contemplam
nosso Inventário de Gases de Efeito Estufa. O documento
foi elaborado pelo Instituto de Tecnologia Ambiental, que
utilizou como referência as metodologias do Programa
GHG Protocol e a ABNT/ ISO 14.064-1, adotando como
abordagem de consolidação o controle operacional.
Também foram ampliados os dados coletados, com mais
confiabilidade nos resultados obtidos.

3

Emissões biogênicas
de CO2

¹ As emissões monitoradas pela NBA abrangem a unidade fabril de Resende-RJ.

GRI 305-4

Intensidade de emissões¹

0,0986
(Escopo 1 + 2)

0,0180

2017

(Escopo 3)

0,0794
(Escopo 1 + 2)

0,0172

2018

(Escopo 3)

¹ A intensidade considera as emissões (toneladas de CO2 equivalente) por veículos
produzidos. Considera todos os gases (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3).
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“Em um cenário cada vez mais focado
em inovação, temos o desafio constante
de atrair e reter talentos, permitindo
que as pessoas possam dividir aquilo
que pensam, num ambiente saudável,
acolhedor e que contribua para a
introdução de novas ideias e conceitos.”
Gabriela Hernandes, diretora LATAM de RH

Contratações

27% em 2018

5 mil

Mais de
horas de
treinamentos na plataforma
digital de aprendizagem
Learning@Alliance em 2018

Início do segundo
turno na fábrica de
Resende em 2017

Treinamento intensivo para
600 novos colaboradores
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colaboradores
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O espírito de um time

A NBA possui uma política de remuneração e benefícios
alinhada aos objetivos estratégicos da empresa e voltada
à atração e retenção de talentos. Além dos benefícios
previstos pela legislação trabalhista, os colaboradores
contam com plano de saúde e odontológico e
previdência privada. O foco em saúde e qualidade de
vida é um diferencial da gestão, assim como 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
ainda têm à disposição o canal “Fale com o RH” (e-mail e
telefone), para esclarecimento de dúvidas e informações
sobre temas relacionados à área de Recursos Humanos.

“A força vem de dentro”
(GRI 102-7, 102-8, 401-1)

O slogan global da Nissan não é só uma frase. Ele reafirma
que a nossa força vem do trabalho, da dedicação e da
criatividade de cada um dos nossos colaboradores.
Exemplo disso é a importância que eles têm no
crescimento da companhia.
Nos últimos dois anos, a NBA passou por uma grande
transformação em todos os seus processos, tanto na
manufatura como nas estratégias comerciais. E essa
transformação se viu refletida no aumento do número
de colaboradores: 27% a mais de 2017 para 2018. Nosso
crescimento se manteve e a taxa de rotatividade sofreu
expressiva redução entre 2017 e 2018, variando de 36%
para 22%.

Veja indicadores completos de perfil de colaboradores e
taxa de rotatividade ao fim deste capítulo.

327

(Mulheres)

2017

(NBA-5, NBA-6)

Em 2018, 72,2% dos nossos colaboradores residiam da
Região Sul Fluminense, onde nossa fábrica está localizada.
Além da priorização pela contratação local, temos como
foco a promoção do desenvolvimento destas localidades
por meio da contribuição com a arrecadação municipal.
O pagamento de tributos é um exemplo, como o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), que é uma das
principais receitas de um município.

Contratação local

Colaboradores próprios

(Homens)

Geração de valor

Em 2017, a NBA contribuiu com 47% da receita de ICMS
gerado no município de Resende (RJ). Os dados são da
Secretaria da Fazenda. O resultado para o período de 2018
não estava disponível até a publicação deste relatório.

Quem faz a Nissan do Brasil
1.582

I

E

nriquecer a vida das pessoas faz parte da visão
corporativa da Nissan. E esse compromisso
começa dentro de casa. Nossos colaboradores são
fundamentais para construir uma empresa sustentável,
inovadora e que cuida de seus clientes e parceiros.
Por isso mesmo, priorizamos os investimentos em
desenvolvimento profissional, treinamento e educação,
a oferta de benefícios, qualidade de vida e segurança de
nossas equipes, visando ao engajamento, à satisfação e à
melhoria do desempenho.
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(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 401: Emprego; 404: Treinamento e Educação)

1.909
(Total)

2.002
(Homens)

426

(Mulheres)

2018

2.428
(Total)

70,6%
2017

72,2%
2018

Formação e
desenvolvimento
profissional
(GRI 103-1, 103-2, 103-3 –404: Treinamento
e Educação)
O nosso sucesso é resultado do
desempenho de nossas equipes.
E investir no desenvolvimento
profissional é fundamental para
continuar a construir a Nissan que
queremos: multifuncional, multicultural,
transparente, aprendiz, frugal e
competitiva.
Para isso, mantemos uma série de
programas focados na capacitação de
diferentes níveis e na melhoraria tanto
técnica, soft-skills e de gestão. Reflexos
disso são os bons resultados na
formação de sucessores e na retenção
de talentos, principalmente na liderança.
Muitos dos profissionais desenvolvidos
no Brasil são direcionados para
oportunidades em outras unidades da
Nissan no mundo.

48
49

Oportunidades a todos os públicos

Treinamentos aplicados

Oferecemos oportunidades personalizadas de aprendizado, de acordo com o perfil do público, adequando às
necessidades e campo de atuação de cada colaborador, com conteúdo relevante, próprio e dinâmico, facilmente aplicado
no dia a dia. E reforçamos sempre que o principal responsável pelo seu desenvolvimento é o próprio colaborador.

Estamos empenhados em entregar treinamentos
adequados e eficazes para nossos colaboradores,
aumentando a oferta de cursos e workshops presenciais a
cada ano. Em 2018, contabilizamos mais de 32 mil horas de
treinamentos, uma média de 23 horas por colaborador

Onboarding: treinamento para inserir novos
colaboradores no ambiente de trabalho, com a finalidade
de integrá-los de maneira natural, ágil e eficiente em
suas novas funções e na empresa.

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 sêniores.

CoCriaRH: um momento proporcionado pelo RH para
o compartilhamento de preocupações, aspectos de
melhoria e pontos positivos de trabalhar na Nissan, entre
colaboradores de todos os níveis, dessa forma, criando
junto a Nissan esperada por todos.

Escola de Liderança (Produção): voltado a
colaboradores que trabalham na operação/produção
(diretos e semidiretos). Tem o objetivo de dar
oportunidade aos colaboradores para futuros cargos de
supervisão, por meio de módulos voltados para a prática
da função de supervisor.
Programa de Integração Novos Gerentes: dirigido
aos novos gerentes, como forma de treinamento para
inseri-los no ambiente de trabalho. Envolve as rotinas
de manufatura e comerciais da companhia por meio de
estágios nas duas áreas.

Na Nissan, o colaborador é
o principal responsável pelo
seu desenvolvimento

Veja a tabela completa de treinamentos por categoria de
colaborador e gênero, aplicados em 2018, ao fim deste
capítulo.

Em 2018, nossa plataforma
virtual de Aprendizagem
Learning@Alliance somou

mais de 5 mil horas de
treinamentos

Segundo turno
com força total
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Leadership Campus: programa de desenvolvimento
da liderança direcionado aos gerentes e gerentes
sêniores. Criado para garantir e impulsionar os planos de
desempenho individual e coletivo do corpo de líderes.

(GRI 404-1)

A prioridade dada pela NBA à capacitação da
equipe pode ser observada durante a seleção
e treinamento dos 600 novos colaboradores do
Complexo Industrial de Resende, admitidos para
o início do segundo turno de produção da planta,
em julho de 2017. A nova força de trabalho foi
incorporada de forma gradativa, para que toda a
equipe pudesse ser desenvolvida dentro dos nossos
padrões globais de qualidade.

I

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 –404: Treinamento e Educação)

Nissan Talks: voltados a colaboradores indiretos,
integram uma série de conversas inspiradoras com
participação de palestrantes internos e externos sobre
temas da atualidade e desenvolvimento de carreira.
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Escolas Funcionais: treinamentos técnicos na função
voltadas a todos os colaboradores por escola funcional
(Planning Office, Administrativo e Financeiro, TCS,
Marketing e Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento,
Corporativo).
Fábrica do Conhecimento: direcionado a colaboradores
de Manufatura. Envolve cursos de capacitação com o
objetivo de fortalecer conhecimentos nas diferentes
áreas de atuação na companhia e no mercado
automotivo.
Escola de Segurança: voltado a colaboradores diretos,
envolve a capacitação e reciclagem de treinamentos
obrigatórios exigidos pelas Normas de Segurança (NRs)
para a liberação de execução de trabalhos específicos de
risco nas áreas de produção.

Learning@Alliance: portal de e-learning para
desenvolvimento de carreira. Conta com cursos
desenvolvidos por especialistas em diversos
campos, treinamentos institucionais e soft skills
(competências comportamentais que têm associação
com relações interpessoais, em geral, baseadas na
inteligência emocional).

O que vem por aí
Para os próximos dois anos, além de
seguir garantindo a formação e a
atualização de 100% das atividades reguladas por lei, temos como objetivos
fortalecer o programa de desenvolvimento de líderes em todos os níveis e
ampliar nossa oferta de cursos virtuais
de diferentes temáticas na nossa plataforma Learning@Alliance, disponível
a todos os colaboradores.

A

saúde e a segurança das pessoas são essenciais
para a Nissan. Por isso monitoramos taxas de
acidentes, calculadas de acordo com a norma NBR
14280, tanto dos colaboradores próprios quanto terceiros.
Até 2017, as ocorrências eram divididas entre “Acidentes
com Afastamento” e “Primeiros Socorros”. Para que as
mesmas sejam tratadas de maneira ainda mais criteriosa,
a partir de 2018 foram adotados os seguintes conceitos: A1
– Acidentes com afastamento, A2 – Acidente com restrição
laboral, A3 – Primeiros socorros e A4 – Quase acidente.

Referência em
Segurança e Saúde

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 –404: Treinamento e Educação)
O cuidado com nossos colaboradores foi reconhecido
em 2017 pelo Prêmio DuPont de Segurança e Saúde do
Trabalhador. Garantimos o tricampeonato consecutivo
por ações praticadas no Complexo Industrial de Resende,
onde é desenvolvido o projeto “Braço Amigo”, vencedor
na categoria “Corte e Abrasão”. A Nissan ainda ficou no
pódio em outras duas categorias: Proteção Térmica e
Proteção Química, respectivamente segundo e terceiro
colocados em suas disputas.
O Prêmio, de reconhecimento global, acontece
anualmente desde 2011 e esta foi a terceira participação
da Nissan. Nas edições anteriores, em 2016 e 2015, a
companhia conquistou o primeiro lugar da categoria
“Corte e Abrasão”.
O programa “Braço Amigo” desenvolveu uma
estratégia de prevenção relacionada à proteção
dos membros superiores, mitigando ocorrências
envolvendo os braços e contribuindo para o
objetivo de zero acidente com afastamento de
colaboradores da Nissan.

Com o início do segundo turno no Complexo Industrial
de Resende, houve aumento expressivo do número de
colaboradores. No entanto, apesar de um correspondente
aumento no número de ocorrências no período, houve
redução das taxas de acidentes com afastamento
(de 14,68 em 2017 para 10,59 em 2018), o que reforça o
comprometimento do time com a segurança.

Cientes de nosso papel nas regiões em que atuamos,
temos iniciado diferentes iniciativas, ainda embrionárias,
mas que caminham para a consolidação de uma
estratégia voltada à diversidade. Exemplos disso são a
criação de um grupo de trabalho multifuncional para
promoção da diversidade – GT de Diversidade em 2019
para discussão de temas específicos e da estratégia de
diversidade e a realização do evento Woman Talks, no Rio

de Janeiro e São Paulo. Também procuramos
garantir nossa participação em fóruns
automotivos sobre o tema.
A criação do Programa Diversidade e Inclusão é
outra frente de ação que tem contribuído com
discussões sobre a diversidade e a definição dos
caminhos a seguir pela Nissan. Para o período
de 2019-2020, possuímos metas atreladas
à ampliação da presença de pessoas com
deficiência nas nossas operações, em linha com
nosso compromisso de cumprimento de cotas
para a contratação de PCD e aprendizes. Nos
últimos anos, temos trabalhado para garantir
as cotas estabelecidas por lei e também na
definição de políticas e programas abrangentes
sobre o tema.

Veja os indicadores completos relacionados à saúde
segurança dos colaboradores ao fim deste capítulo.

Por meio do programa Aprendiz em Família,
nossos colaboradores podem sugerir
familiares para o processo de seleção. Os
jovens selecionados podem escolher entre
três opções de cursos: Operador de Produção
(Retoque), Eletricista de Manutenção Industrial
com Assistente Mecânico e Administrativo.
Todos são oferecidos em parceria com o
Senai e a Universidade Livre para a Eficiência
Humana (Unilehu).
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(GRI 403-2)

O compromisso contínuo com a diversidade está no
foco da gestão de pessoas da Nissan. Investir em um
ambiente inclusivo, com igualdade de oportunidades,
contribui para a pluralidade de experiências e ideias,
melhoria no clima e engajamento da organização. Dessa
forma, gera também maior rentabilidade e qualidade
dos produtos.

I

Cuidar das pessoas é
cuidar do nosso futuro

Multifuncional, multicultural e aberta
à diversidade (GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 405: Diversidade e igualdade de oportunidade, 405-1)
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Todos
comprometidos

Mesmo sem o estabelecimento de parâmetros
fixos para a contratação de diferentes grupos
sociais, etários, étnicos e de gênero, nossa
liderança executiva é comprometida com
a manutenção da diversidade em todas as
unidades da empresa e isso se manifesta nos
períodos de seleção, por meio dos processos
internos. Em relação ao gênero, ainda se
observa uma preponderância de homens
na equipe. Temos feito esforços constantes
para superar barreiras nesse sentido, como a
dificuldade de encontrar candidatas disponíveis
para o segundo turno de produção, iniciado no
fim da tarde e finalizado à noite. Ainda assim, a
empresa está sempre atenta a oportunidades
para incluir mais mulheres na operação.
Veja os indicadores completos sobre diversidade
e inclusão ao fim deste capítulo.

Indicadores GRI
deste capítulo

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

Tipo de contrato

Sudeste

Sul

Sudeste

Sul

Prazo permanente

1.728

156

2.158

186

24

1

71

13

1.752

157

2.229

199

Prazo determinado ou temporário
Total

Colaboradores próprios em nossas operações1

Contratação de novos colaboradores e taxa de rotatividade

(GRI 102-8)

Sede - Rio de Janeiro (RJ)
Complexo Industrial Resende (RJ)

2015-2016

2017

2018

148

109

130

2018

(GRI 401-1)

1.322

1.506

1.927

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

16

11

16

Escritório de São Paulo (SP)

127

123

152

Centro de Treinamento Jundiaí (SP)

3

3

4

Escritório São José dos Pinhais (PR)

200

157

199

Total de colaboradores próprios

1.816

1.909

2.428

2015

2016

2017

2018

Número total de colaboradores

1709

1760

1909

2428

Número total de contratações

461

365

767

514

Número total de desligamentos

566

357

616

550

Taxa de rotatividade¹

30%

21%

36%

22%

¹ A taxa de rotatividade considera a média de contratações e desligamentos pelo total de colaboradores ao
final do período. As informações sobre o total de desligamentos por gênero, região e faixa etária não está
disponível para o período de 2017 e 2018.

I

¹ Informações retiradas da folha de efetivos Nissan. Dados não incluem funcionários terceirizados.
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2017

Número e taxa de contratações de novos colaboradores por gênero,
faixa etária e região* (GRI 401-1)

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

2017
Tipo de emprego
Tempo integral
Meio período

2017

2018

Local

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

1.544

300

1.844

1.942

362

2.304

38

27

65

60

64

124

Rio de Janeiro

Resende

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

2017
Tipo de contrato

54
55

São Paulo

2018

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

1.544

300

1.844

1.942

362

2.304

Prazo permanente

38

27

65

60

64

124

Prazo determinado ou
temporário

12

13

25

34

50

84

São José dos
Pinhais

Gênero

2018

Faixa etária
<30

30-50

>50

Homens

3

11

0

Mulheres

4

6

0

Taxa de
contratações

Faixa etária

Taxa de
contratações

<30

30-50

>50

58%

4

6

0

50%

42%

4

6

0

50%

Subtotal

7

17

0

3%

8

12

0

4%

Homens

211

369

14

87%

180

174

8

85%

Mulheres

46

45

1

13%

43

21

0

15%

Subtotal

257

414

15

89%

223

195

8

83%

Homens

9

12

2

70%

8

9

1

67%

Mulheres

9

1

0

30%

6

3

0

33%

Subtotal

18

13

2

4%

14

12

1

5%

Homens

8

10

1

79%

9

18

0

66%

Mulheres

2

3

0

21%

13

1

0

34%

Subtotal

10

13

1

3%

22

19

0

8%

38%

60%

2%

-

52%

46%

2%

-

Taxa de contratações

*O indicador passou a ser acompanhado em 2017

Colaboradores próprios por região¹

Total de horas de treinamento e média por colaborador em 2018
(GRI 404-1)

2017

2018
Homens
Diretoria

Gerência

Chefia e Coordenação

Técnico/Supervisão

Administrativo

Operacional

Estagiário/ Trainee

TOTAL

Média por colaborador

376
0

0

Total

376

18

Homens

2.699

33

Mulheres

394

22

Total

3.093

55

Homens

1.753

18

Mulheres

289

14

Total

2.042

32

Homens

3.795

38

Mulheres

257

43

Total

4.052

81

9

Total

32.681

23

ND

ND

ND

ND

ND

¹ A NBA só tem operações nas regiões Sul e Sudeste.
² Taxa de acidentes com afastamento e primeiros socorros. Número de acidentes * 1.000.000 / Total de horas homem trabalhadas.

Colaboradores terceiros por gênero
2017

Taxa de acidentes

2018

0,84

0

1,95

0,56

0

0

0

0

2018

Sudeste

Sul

Sudeste

Sul

3

0

9

0

0,84

0

2,51

0

0

0

0

0
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Categoria funcional por gênero (%)

Número de acidentes de trabalho com
afastamento

3

0

4

1

Número de dias perdidos

33

0

29

3

11,32

3,36

8,28

2,31

Diretoria

0,38

Gerência

0

4,37

Não disponível
2,18
0

2

¹ A NBA só tem operações nas regiões Sul e Sudeste.

Mulheres

Número de óbitos

7

Óbitos

Homens

Taxa de absenteísmo

0

Número total de acidentes

Mulheres

4

3

Indicadores de diversidade na Nissan do Brasil

2017

4,89

Mulheres

2017

Homens

Taxa de dias perdidos²

Homens

Colaboradores terceiros por região¹

(GRI 403-2)

Taxa de doenças ocupacionais³

Mulheres

¹ A taxa de acidentes com afastamento e primeiros socorros é calculada levando-se em conta o número de acidentes
* 1.000.000 / Total de horas homem trabalhadas.

Os números da segurança na Nissan do Brasil

Taxa de acidentes¹

2018

Homens

Óbitos

¹ Abrange treinamentos presenciais. Por exemplo, integração de novos funcionários, treinamentos de segurança,
desenvolvimento de lideranças, escolas funcionais, entre outros projetos de treinamentos.
² Os dados de treinamento por categoria funcional e gênero não estão disponíveis para o período de 2017.

Colaboradores próprios

10,59

ND

10

3.775

0

Taxa de absenteísmo

1.480

Mulheres

10,59

32

Mulheres

14

14,68

4,75

13

28.906

0

0

17.333

Homens

14,68

0

Homens

17

5

32

Taxa de acidentes¹

687

0

4,75

14

Total

5

33

3.619

10

3

4,89

Total

348

0

0

Número total de acidentes

Mulheres

3

0

6

7

Total Nissan

33

1.007

23

Sul

4,89

Mulheres

339

Sudeste

Taxa de dias perdidos

8

18.813

Total Nissan

Número de dias perdidos

2.612

Total

Sul

Taxa de acidentes²

Homens

Homens

Sudeste

Número de acidentes de
trabalho com afastamento

18

Mulheres

Local

0

0

(GRI 405-1)

2015
Homens

2016

Mulheres

Homens

88%

12%

78%

22%

2017

Mulheres

Homens

88%

12%

85%

15%

2018

Mulheres

Homens

Mulheres

81%

8%

85%

8%

81%

19%

82%

18%

0,33

Chefia/ Coordenação

81%

19%

79%

21%

81%

19%

83%

17%

2,98

Técnico/ Supervisão

98%

2%

96%

4%

94%

6%

94%

6%

0

¹ Taxa de acidentes com afastamento e primeiros socorros. Número de acidentes * 1.000.000 / Total de horas homem trabalhadas.
² Dias perdidos equivale a dias calendário.
³ A taxa de doenças ocupacionais considera queixas osteomusculares que geraram dias perdidos e queixas que necessitaram
de mudança de posto de trabalho. Nesta população existe a suspeita de doença ocupacional, mas o processo de investigação
de nexo causal será analisado a partir de 2019. Adicionalmente, a NBA não diferencia os resultados por gênero.
4
O absenteísmo contempla a unidade de Resende e os dados não estão disponíveis por gênero. O cálculo é feito considerando
a divisão entre os dias perdidos e o resultado do número de efetivos multiplicado pelos dias de trabalho.

Administrativo

66%

34%

65%

35%

65%

35%

64%

36%

Operacional

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

Estagiário/ Trainee

61%

39%

49%

51%

48%

52%

40%

60%

-

-

-

-

83%

17%

82%

18%

Total
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Total de horas de treinamento

I

Colaboradores próprios

2018

¹ Informações retiradas do Relatório de Efetivos Nissan do Brasil de 2017 e 2018. Não abrange colaboradores terceirizados.

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

< 30

30 - 50

> 50

< 30

30 - 50

> 50

Diretoria

0

54

31

0

54

35

Gerência

0

95

5

1

94

5

Chefia/ Coordenação

4

90

6

3

91

6

Técnico/ Supervisão

11

84

5

11

83

6

Administrativo

24

74

2

27

71

2

Operacional

35

64

1

39

61

1

Estagiário/ Trainee

100

0

0

98

2

0

Total

29

69

2

36

65

2

¹ Informações retiradas do Relatório de Efetivos Nissan do Brasil de 2017 e 2018.

Categoria funcional por grupo minoritário
(GRI 405-1)

2017

2018

Portador de deficiência

Portador de deficiência

Número

%

Número

%

Diretoria

0

0

0

0

Gerência

0

0

0

0

Chefia/ Coordenação

0

0

0

0

Técnico/ Supervisão

1

1

1

1

Administrativo

57

13

57

11

Operacional

10

1

25

2

Estagiário/ Trainee

0

0

0

0

68

4

83

3

Total

¹ Informações retiradas do Relatório de Efetivos Nissan do Brasil de 2017 e 2018.
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“A construção de parcerias para as
ações do Instituto Nissan potencializa
soluções num contexto em que as
necessidades são de muitos e têm
temáticas convergentes. O protagonismo
é importante, mas a colaboração pode
gerar ainda mais valor.”

120 mil

Mais de
beneficiados diretos pelas
ações do Instituto Nissan

Investimentos em ações de
responsabilidade socioambiental:

R$ 2,710 milhões em 2017
R$ 3,129 milhões em 2018

1.300

Cerca de
fornecedores diretos e
indiretos, a maioria do Brasil

Com a fabricação do Nissan
Kicks, foram introduzidas cerca
de
a
mais na linha de montagem e
contratados

1.000 peças

80 novos
fornecedores

I

SOCIEDADE
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Rosane Santos, presidente do Instituto
Nissan e gerente de Sustentabilidade da
Nissan para a América Latina.

60
61

Educação e tecnologia
para a geração de valor
(103-1; 103-2; 103-3: 413 – Comunidades locais)

P

Instituto Nissan
coordena ações

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 –404: Treinamento e Educação)
O braço social da companhia é o Instituto Nissan,
responsável pelas relações diretas com nossos
principais stakeholders, destacadamente as
comunidades com as quais nos relacionamos,
situadas próximas às unidades de negócio no Brasil.
Em 2018, a entidade definiu como causa a Educação
para Cidadania, e estruturou as atividades com base
em três eixos principais: educação profissionalizante,
meio ambiente e mobilidade. Os projetos são
desenvolvidos tanto em parceria com associações
da sociedade civil, poder público e empresas, quanto
por meio de nosso grupo de voluntários.

Criado em 2013, o Instituto
Nissan coordena as ações
de responsabilidade
social da Nissan no Brasil,
beneficiando mais de 120 mil
pessoas nas cidades do Rio
de Janeiro (RJ), Resende (RJ),
São Paulo (SP) e São José
dos Pinhais (PR).

Educação para Cidadania
Eixos

Meio ambiente

Saiba mais em:

Educação
profissionalizante

Mobilidade

www.institutonissan.org.br

I

Nossos projetos e ações nessa frente estão orientados pela nova estratégia global focada no desenvolvimento
sustentável, o Nissan Sustainability 2022 (veja em Sustentabilidade fundamenta nossa atuação), considerando
os temas Educação e Tecnologia como transversais de atuação. Ao foco que já vinha sendo dado à educação
como direcionador dos nossos investimentos, agregamos elementos que passam a fazer cada vez mais parte
da vida em sociedade e à própria realidade do negócio da Nissan: mobilidade, inclusão social e acessibilidade.
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ara a Nissan, gerar valor para a sociedade é contribuir com soluções para os desafios e se
comprometer com o desenvolvimento da região onde estamos inseridos. A atuação pautada pela
responsabilidade socioambiental junto às comunidades traz impactos positivos diretos na nossa
reputação, na satisfação e envolvimento de nossos colaboradores e na atração de novos talentos, sendo
parte da estratégia da Nissan do Brasil.
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Assim, procuramos inserir em nosso escopo
projetos estratégicos, com alto potencial
de geração de impacto nas comunidades
onde serão implementados e alto nível de
engajamento de nossos colaboradores.

Nossos embaixadores
O envolvimento de nossos colaboradores é
fundamental para o sucesso das ações do
Instituto Nissan. Nosso programa “Voluntário
de Valor” é aberto a todos os colaboradores,
terceiros e estagiários, incluindo seus familiares.
O grupo atua em projetos dentro e fora da
empresa e tem papel fundamental nas ações
de engajamento para temas importantes
como respeito à diversidade e conscientização
ambiental. Dentre as iniciativas que realizamos
por meio de nossos voluntários estão atividades
educativas, culturais, sociais, campanhas de
doação e mutirões.

No biênio 2017-2018, o
“Voluntário de Valor” promoveu
63 ações com a participação de
273 voluntários da Nissan.
Saiba mais em:
https://voluntariodevalor.v2v.
net/pt-BR.

Em 2017, investimos R$ 2.710 milhões em
projetos patrocinados, parcerias, ações de
voluntariado, estruturações tecnológicas
e operacionais. Em 2018, os investimentos
somaram R$ 3.129 milhões.

Em 2018, lançamos o 1º Edital de Projetos do Instituto
Nissan, a fim de conferir mais transparência aos
investimentos da companhia, dialogar de maneira mais
direta com organizações e formar parcerias com alto
impacto positivo para as comunidades onde os projetos
serão desenvolvidos. Dos 96 projetos inscritos, cinco foram
selecionados para início em 2019, período em que também
haverá alterações na estrutura de avaliação dos projetos
patrocinados, com a implementação de um processo de
monitoramento sistêmico e avaliação de indicadores.

Conheça os projetos
selecionados

http://www.institutonissan.
org.br/projetos/
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P

rocuramos direcionar recursos para
iniciativas voltadas à segurança e à
promoção da acessibilidade automotiva
a públicos com mobilidade reduzida. Também
financiamos, por meio de nosso investimento
social privado, projetos e ações voltados à
reavaliação dos espaços públicos sob a ótica da
sustentabilidade, com foco na mobilidade urbana.
Entendemos que esse é o caminho - e nossa
grande contribuição - para a reconstrução da
sociedade com inovação, educação e tecnologia.

Primeiro edital de projetos

I

Soluções para os
desafios da sociedade
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Parcerias para a
transformação social

4. Miratus (2017/2018)
O projeto tem uma metodologia própria
que utiliza a prática de Badminton para
a promoção da cidadania e da inclusão
social dos jovens participantes. Atividades
extras em artes, tecnologia, comunicação e
educação complementar e pré-vestibular.
Onde: Rio de Janeiro

(GRI 413-1)

A

5. Instituto Novo Ser (2018)
Apoio ao projeto “Praia para todos” que
faz a promoção de atividades inclusivas
de lazer e esporte para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida,
aproveitando a praia como ambiente e o
esporte adaptado como instrumento.
Onde: Rio de Janeiro

I

1. Como você vê o mundo (2017/2018)
Projeto em parceria com o Instituto Ver e Viver, oferece
acuidade visual a crianças e adultos em situação de
vulnerabilidade social, por entender que a baixa visão é um
fator que compromete a educação e a qualidade de vida. Em
2018, o projeto contemplou também o público de motoristas
profissionais, visando o alinhamento com eixo de atuação
‘mobilidade’ do Instituto.
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creditamos que o trabalho em rede é o melhor caminho para
transformação social. Portanto, procuramos desenvolver nossas
iniciativas em parceria com instituições públicas ou privadas com
afinidade com o nosso propósito. Em 2017 e 2018, realizamos programas de
desenvolvimento local em 100% das operações da Nissan do Brasil.
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Onde: Comunidades próximas às quatro operações da NBA:
São Paulo, Rio de Janeiro, Resende e São José dos Pinhais

2. Fundação Gol de Letra
(2017/2018)
Apoio ao “Programa Juventude
e Oportunidade”, realizado em
parceria com o Sistema S e
a Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan). Fornece educação
complementar (apoio ao
ensino fundamental e médio e
preparatório para o vestibular),
capacitação profissional e
cursos profissionalizantes, além
de oportunidade de inserção no
mercado de trabalho.

3. Casa do Zezinho (2017/2018)
Apoio em atividades da associação,
que atua na integração do ciclo “família,
educação e saúde” tendo como público
crianças e jovens da comunidade. As
atividades desenvolvidas têm como
ponto central o desenvolvimento da
autonomia de pensamento e de ação
do indivíduo a partir de quatro pilares
da educação: Ser (Espiritualidade),
Conhecer (Ciências), Saber (Filosofia),
Fazer (Arte).

Onde: Rio de Janeiro

Onde: São Paulo

1

1 3
6

1 6
1 2
4 5
6

Saiba mais sobre
os projetos:

6. Biomob (2018)
Apoio na realização do projeto Brasil Acessível,
cujo aplicativo gratuito Biomob tem como
propósito ajudar pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida a localizar – e avaliar –
estabelecimentos comerciais e de serviços
acessíveis/adequados, entre outros.
Onde: Rio de Janeiro, São Paulo e Resende

www.institutonissan.org.br

(GRI 102-9)

P

ara a Nissan, disseminar valores e princípios éticos aos parceiros é fundamental para garantir práticas
sustentáveis em toda a cadeia de valor. Entre as medidas que adotamos na gestão de fornecedores estão:
• O Alliance New Product Quality Procedure – ANPQP: procedimento que abrange as atividades
de garantia de qualidade exigidas para aquisição de uma nova peça, inclusive a proibição do uso
de substâncias de impacto ambiental negativo;
• A solicitação do atendimento aos requisitos da especificação técnica IATF 16949: norma de
sistema de gestão da qualidade para o setor automotivo;
• A inserção de cláusulas anticorrupção nos contratos;
• A divulgação do canal de denúncias;
• O lançamento de um Código de Ética.

Quem são nossos fornecedores (GRI 102-9)

1.300 fornecedores diretos e

indiretos, a maioria localizada no Brasil,
integrando o processo de produção do
Nissan Kicks, Nissan Versa e Nissan March

A planta de Resende possui cerca
fornecedores diretos na
de
produção de peças ou serviços para
o processo produtivo

150

Indústrias, distribuidores,
importadores, desenvolvedores
e microempresas

Grande parte desse trabalho
envolve mão de obra intensiva
como montagem, validação de
qualidade e design

Nos últimos dois anos, especialmente com o início da
produção do Nissan Kicks na fábrica de Resende, a
cadeia de fornecimento foi impactada positivamente
com a introdução de novos equipamentos, a
instalação de linhas adicionais de montagem, que
demandaram um adicional de cerca de mil peças, e a
operação em dois turnos. Para este processo, foram
contratados mais de 80 novos fornecedores. Veja
mais sobre a ampliação das atividades na fábrica de
Resende em Segundo turno com força total

Valores
compartilhados

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 308: Avaliação ambiental
de fornecedores; 414: Avaliação social de
fornecedores)
A gestão de cadeia extensa de fornecedores para
nossas operações demanda o monitoramento de
impactos reais e potenciais, para que possamos
minimizar ou mitigar os negativos e potencializar os
positivos.
Fornecedores e parceiros estão submetidos às
mesmas regras de conduta e transparência da
Nissan e, nos contratos assinados desde 2016,
já constam cláusulas baseadas no novo Código
de Ética e na Política de Compliance adotados
pela companhia. As empresas também se
comprometem a não participar de atividades que
envolvam práticas trabalhistas abusivas, como as
análogas ao trabalho escravo e/ou infantil.
Além disso, também divulgamos o Renault-Nissan
CSR Purchasing Guidelines, que visa incentivar nossos
fornecedores a rever suas atividades corporativas
do ponto de vista da Responsabilidade Social e
tomar medidas claras para melhorar ainda mais
sua governança e desempenho em temas como
compliance, saúde e segurança, direitos humanos e
do trabalho e meio ambiente.

A oportunidade de priorizar fornecedores
locais, contribuindo com a geração de
emprego e renda para a comunidade, é
um exemplo de impacto positivo. Entre os
principais impactos negativos potenciais
estão a interrupção do serviço por não
cumprimento de requisitos legais, penalidade
jurídica por corresponsabilidade, danos
ambientais e sociais em etapas de extração
de matérias-primas e impactos à imagem e à
marca Nissan.

(GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 308: Avaliação ambiental
de fornecedores; 414: Avaliação social de
fornecedores)
Nossos fornecedores passam por constante
avaliação e, de acordo com a natureza do
produto ou serviço prestado, representantes
da área de Compras ou do setor responsável
pela demanda podem visitar suas instalações
para verificar se estão em conformidade com a
legislação vigente.
No biênio 2017-2018 implantamos o processo
de Due Dilligence de compliance para os
fornecedores da Nissan, que engloba a verificação
de riscos dessa natureza (corrupção, lavagem
de dinheiro, competência desleal, entre outros)
antes da contratação de novos fornecedores ou
renovações contratuais. Essa avaliação é feita em
sinergia com a Renault (Aliança).
Constantemente, há troca de informações e
treinamentos para o time de Compras, de forma
a reduzir riscos relacionados a fornecedores.
No biênio, nosso time de Compliance realizou
palestras e treinamentos para mais de 300
fornecedores da Nissan do Brasil.

Em 2017, foi feita avaliação de
riscos de compliance em 95
fornecedores e, em 2018, 201
empresas foram verificadas
(GRI 414-1)

Meio ambiente
por inteiro
(GRI 308-1)

Em 2017, conduzimos uma auditoria em 100%
das empresas que representam alto risco para
o negócio, instaladas no pátio de fornecedores,
em Resende, com foco em licenças e passivos
ambientais. Estamos amadurecendo esse
processo de avaliação de riscos na companhia,
que deve ter sua periodicidade revista a partir
do próximo ciclo. O biênio 2018-2019 tem sido
dedicado à implantação dos planos de melhoria
que têm como objetivo endereçar os riscos
expostos pelas não conformidades identificadas
durante a auditoria realizada em 2017.
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(GRI 102-10)

Avaliação e
monitoramento

I

Nossa cadeia de
fornecimento

Linha de produção
ampliada
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Os acordos de negociação coletiva
cobrem todos os funcionários
abaixo do cargo de coordenadores
e diretores. Para essas funções,
existem acordos específicos.
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103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

27

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

27

GRI 405: Diversidade e igualdade de
oportunidade 2016

405-1

Diversidade de órgãos
de governança e
colaboradores

29, 30

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016

Tema material: Satisfação dos clientes

Tópico próprio - Satisfação dos clientes

Tema material: Responsabilidade socioambiental nas comunidades

Tópico - 413: Comunidades locais
103-1

Explicação do tópico
material e limites

32, 33

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

32, 33

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

32, 33

413-1

Operações com
engajamento local,
avaliação de impacto
e programas de
desenvolvimento

34

Arrecadação do
município de Resende

25

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

GRI 413: Comunidades locais 2016

Item de divulgação próprio

NBA-5

419-1

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-1

Explicação do tópico
material e limites

19

GRI 103 Abordagem de Gestão
2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

19

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

19

Item de divulgação próprio

NBA-1

Sales Satisfaction
Index (SSI)

19

Item de divulgação próprio

NBA-2

Customer Satisfaction
Index (CSI)

19

Tema material: Mobilidade Urbana Inteligente

Tópico próprio - Mobilidade Urbana Inteligente

Tema material: Gestão de fornecedores

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-1

Explicação do tópico
material e limites

17

GRI 103 Abordagem de Gestão
2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

17

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

17

Tópico - 414: Avaliação social de fornecedores
Explicação do tópico
material e limites

35

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

35

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

35

414-1

Novos fornecedores
selecionados com
base em critérios
sociais

GRI 414: Avaliação social de fornecedores 2016

35

Item de divulgação próprio

NBA-3

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-1

Explicação do tópico
material e limites

18

GRI 103 Abordagem de Gestão
2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

18

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

18

GRI 416: Saúde e segurança do
consumidor 2016

416-1

Avaliações de impactos
de saúde e segurança
nos produtos e serviços

18

Tópico - 419: Conformidade socioeconômica
GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-1

Explicação do tópico
material e limites

18

GRI 103 Abordagem de Gestão
2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

18

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

18

74
75

Tópico próprio - Inovação e tecnologia
O percentual de novos fornecedores
selecionados com base em critérios
sociais não está disponível. A organização busca incluir essa informação
no próximo ciclo.

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-1

Explicação do tópico
material e limites

16

GRI 103 Abordagem de Gestão
2016

103-2

A abordagem de
gestão e seus
componentes

16

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

103-3

Avaliação da
abordagem de gestão

16

Item de divulgação próprio

NBA-4

-

-

403-2

Tipos e taxas de
lesões, doenças
ocupacionais,
dias perdidos,
absenteísmo e
número de óbitos
relacionados ao
trabalho

27

Item de divulgação não-material

GRI 403: Saúde e segurança ocupacional 2016

Tema material: Segurança, qualidade e conformidade dos produtos

-

Tema material: Inovação e tecnologia

Tema material: Segurança, qualidade e conformidade dos produtos

Tópico - 416: Saúde e segurança do consumidor

-

I

103-1

GRI 103 Abordagem de Gestão 2016

A Nissan do Brasil possui diversos
outros elementos que compõem a
gestão e acompanha seu desempenho por meio de indicadores.
Estas informações, no entanto, são
confidenciais por integrarem a estratégia de negócio da companhia.
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GRI Standards

A Nissan do Brasil acompanha
seu desempenho por meio de
indicadores. Estas informações,
no entanto, são confidenciais por
integrarem a estratégia de negócio
da companhia.

Anexo 1
(GRI 102-47)

Limite dos impactos
dos temas materiais

Temas

Fornecedores

Logística

Fábrica e
escritório

Concessionárias

Uso e
pós-consumo

Gestão de resíduos: reduzir,
reutilizar, reciclar

Contribui

causa e
contribui

Contribui

Contribui

Ecoeficiência do produto

Contribui

causa

Contribui

Contribui

Inovação e tecnologia

Contribui

Ética, prevenção à
corrupção e fraude

Contribui

Gestão de emissões

Contribui

Satisfaçào dos clientes

Contribui

Gestão de fornecedores

Contribui

causa e
contribui
causa e
contribui
Contribui

Contribui

Contribui
Contribui

Contribui

Contribui

Mobilidade urbana inteligente

Responsabilidade socioambiental
nas comunidades

Contribui

causa

Atração e retenção de talentos

Segurança, conformidade e
qualidade dos produtos

Contribui
Contribui

causa
causa e
contribui

Diversidade e inclusão

Contribui

causa
causa e
contribui

Contribui

Contribui

Contribui

causa e
contribui

Contribui

causa e
contribui

Contribui

Contribui
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