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Trabalhamos para 
desenvolver referências 
de negócios sustentáveis, 
inovadores, competitivos 
e que geram valor para a 
sociedade

O QUE É O UNIETHOS?  
É uma organização sem fins lucrativos, inovadora, que presta 

serviços para empresas de modo a desenvolver a 

sustentabilidade nos negócios, com a participação de públicos 

interessados e a articulação de parcerias que contribuam para 

ampliar a competitividade e gerar valor para a sociedade. 

O Uniethos atua de forma integrada ao Instituto Ethos  

com uma estratégia conjunta de promoção de mudanças  

na economia e nas práticas empresariais.

COMO TRABALHAMOS? 
Os projetos do Uniethos são orientados  

para desenvolver competências, 

práticas inovadoras de gestão e 

modelos de negócios com novos 

padrões de sustentabilidade. Cada 

projeto é único e sempre adaptado  

à realidade de cada empresa.

Conheça nossa atuação em Educação Executiva, Assessoria e Estudos e Pesquisas. Acesse WWW.UNIETHOS.ORG.BR

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA AMPLIAR A 
COMPETITIVIDADE E GERAR VALOR PARA A SOCIEDADE

A SUSTENTABILIDADE  
É O RESULTADO DE  
UM PROCESSO EDUCATIVO  
DE LONGO PRAZO



Estudo setorial    
Setor Automotivo

A SÉRIE | 05

O desenvolvimento de uma nova economia e de novos negócios que busquem responder aos dilemas da sustentabili-
dade, da equidade social e da integridade e transparência é o objetivo principal da agenda do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social. Alinhado a este objetivo, o Uniethos, organização responsável pela educação 
executiva e assessoria a empresas, está realizando uma série de estudos sobre os desafios da sustentabilidade 
para o fortalecimento da competitividade nos principais setores de atividade econômica. Esses estudos visam 
apresentar para o debate entre as empresas e grupos sociais interessados os desafios para a sustentabilidade em 
cada setor, os padrões de sustentabilidade e as mais importantes inovações reconhecidas internacionalmente 
pelas empresas e pela sociedade como caminhos para a formação de novas formas de fazer negócios.
O documento apresenta um breve Contexto do setor, combinando elementos socioambientais aos econômicos. 
Na sequência são mapeados os Impactos ao longo da cadeia de valor do setor, e apura-se o grau de contribuição da 
indústria automotiva e de sua cadeia sobre os impactos. A partir deste ponto, o estudo traz algumas Leis e Regula-
mentações nacionais que podem ser desafiadoras para o setor e que estão ligadas a alguns dos impactos.
Práticas de sete montadoras são mapeadas perante aos impactos e de referências e padrões de sustentabilidade.
Por fim, os impactos se transformam em Desafios, pois, a partir daqui, os Pontos de Alavancagem são desenha-
dos em conjunto com a apresentação de algumas Iniciativas que podem inspirar as empresas do setor.
O exercício final é correlacionar os Desafios identificados neste estudo com as bases para uma Economia Inclusiva, 
Verde e Responsável. A plataforma desenvolvida pelo Ethos e empresas associadas é uma referência para o 
aprimoramento das práticas empresariais, para o diálogo entre empresas, governos e sociedade civil.

Os estudos  
setoriais do Uniethos  

apontam caminhos  
para novas formas  

de fazer negócios



Estudo setorial    
Setor Automotivo

INTRODUÇÃO | 06

Estratégias de sustentabilidade estão se tornando cada 
vez mais uma condição para a competitividade de em-
presas globais. A indústria automotiva exerce uma con-
tribuição importante para o desenvolvimento econômi-
co e social do Brasil e dos países emergentes. No Brasil, a 
emergência das classes trabalhadoras e o aumento do 
consumo fazem com que o mercado nacional tenha 
grande potencial de expansão. Porém, importantes mu-
danças de contexto alertam para a necessidade de um 
novo posicionamento da indústria de automóveis. O sis-
tema regulatório está ampliando a responsabilidade das 
empresas sobre impactos sociais e ambientais diretos, 
indiretos e difusos. Os mercados, principalmente o mer-
cado de capitais e o mercado financeiro, estão mais 
atentos e rigorosos quanto aos riscos reputacionais re-
lacionados aos problemas sociais e ambientais. Além 
disso, vêm se iniciando mudanças nas expectativas da 
sociedade e nas preferências dos consumidores tam-
bém relacionadas aos danos sociais e ambientais do 
processo produtivo e do uso dos produtos. 
Mobilidade sustentável é um conceito amplo que signi-
fica “atender às necessidades da sociedade de se mo-
ver livremente, obter acesso, se comunicar, comercia-
lizar e estabelecer sem sacrifício de valores humanos 
essenciais ou ecológicos, hoje ou no futuro”1. Diante 
das questões levantadas, alguns estudos e inovações 
já estão em curso.

Mas seria possível prevermos qual o futuro dos nossos 
meios de transporte? O carro elétrico é a promessa 
que ainda se concretizará? Enquanto algumas monta-
doras desenvolvem e aprimoram modelos de carros 
elétricos, dilemas relacionados já se apresentam. Algu-
mas questões já são conhecidas e vêm sendo supera-
das, como os problemas técnicos – autonomia, rede 
de abastecimento, tempo de recarga e afins – e de via-
bilidade comercial, já que o custo é superior aos auto-
móveis com motor de combustão. Contudo, surgem 
novos questionamentos. Os materiais utilizados na 
construção das baterias não são abundantes na natu-
reza e sua extração gera poluição. Há também o ques-
tionamento da matriz energética que fornecerá a ener-
gia para o abastecimento dos automóveis e a disponi-
bilidade de energia caso ocorra um aumento crescen-
te e constante da comercialização de veículos elétri-
cos. Podemos ter veículos mais eficientes, mas o cres-
cimento indefinido do número de veículos nas cidades 
é insustentável.
Do outro lado estão os combustíveis fósseis, que são 
recursos finitos, contribuem para o aquecimento glo-
-bal, apresentam grande variação de preços e, mesmo 
com grandes controvérsias sobre quando se esgotará, 
o que mais se discute hoje é a dificuldade de extração 
e a necessidade de tecnologias mais avançadas que 
podem tornar seu custo comercial inviável.

Como possibilitar  
a redução da 
desigualdade com  
o crescente aumento  
do consumo e  
os conseqüentes 
impactos negativos  
ao meio ambiente?
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O Brasil desponta com o uso de biocombustíveis e car-
ros flexfuel, mas as condições dos trabalhadores, as 
dúvidas sobre o impacto da monocultura e o recente 
aumento do preço dos alimentos colocam questiona-
-mentos sobre essa estratégia em escala global.
Os dilemas aumentam à medida que o conhecimento 
científico sobre os impactos ambientais e as análises 
sociais aponta que não existe um único caminho a ser 
seguido. Afinal, mesmo que os carros fossem extrema-
mente verdes, ainda haveria congestionamentos (de 
veículos ambientalmente corretos, mas que ainda ge-
-rariam problemas à vida em sociedade).
Um ponto de destaque no desenvolvimento deste tra-

balho foi a ausência no Brasil de iniciativas de articula-
ção e mobilização para definir estratégias setoriais de 
sustentabilidade da indústria automotiva, como a ini-
ciativa CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory 
System for the 21st Century2), iniciada em 2005 pela 
Comissão Europeia, envolvendo governos nacionais, 
indústria automotiva, ambientalistas, sindicatos, forne-
cedores, clientes, indústria do petróleo, o Parlamento 
europeu e a própria Comissão Europeia. Seu objetivo é 
reforçar a competitividade global da indústria e a ma-
nutenção dos empregos, bem como realizar progressos 
em matéria de segurança e desempenho ambiental a 
um preço acessível ao consumidor.

Pensando bem,
mesmo que os carros 

fossem 100% verdes 
ainda teríamos 

o mesmo trânsito
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EMISSÕES DE GASES  

DE EFEITO ESTUFA (GEE) 

IMPLICAÇÕES NOS  

PRINCÍPIOS DE EQUIDADE

RECURSOS NATURAIS E 

IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA

TEMPO DE VIAGEM

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL ALTERNATIVAS

Diversidade de combustíveis (combustível fóssil, biocombustível – tanto líquidos 

como gasosos, hidrogênio, eletricidade) e de motores (MCI – motor de combustão 

interna, MCI híbrido, células combustíveis e células combustíveis híbridas)3\

Equilíbrio entre a parcela de uso do solo dedicado ao transporte individual 

e plantação para os biocombustíveis, da infraestrutura disponível, da energia 

consumida e dos recursos naturais utilizados; aumento do acesso aos meios 

de mobilidade e a segurança pessoal nos transportes públicos; exposição 

aos níveis de ruído etc.

Alternativas ao finito combustível fóssil; redução do uso de energia para 

o transporte; fontes seguras e limpas de energia; uso do solo; volume total 

de materiais usados e as reais taxas de reciclagem; veículos menos poluentes, 

mais recicláveis e mais reciclados; etc.

Desenvolvimento de tecnologias para aumentar a segurança ativa 

(sensores, iluminação, materiais mais resistentes etc.) e passiva 

(educação no trânsito e na condução do veículo, sinalizações etc.)

Redução do número total de viagens com redução ou remoção da necessidade 

de locomoção (planejamento urbano e regional do transporte público e 

conexões, planejamento da logística de mercadorias, rodízios, caronas, 

planejamento de viagens, faixas preferenciais, comobilidade – estímulo aos 

diversos meios de mobilidade –, acessos restritos a determinadas zonas etc.)

Estudo setorial    
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O presente estudo 
discute formas 
como as indústrias 
automotivas 
podem contribuir 
para desenvolver 
a sustentabilidade 
em suas cadeias 
e para gerar valor 
para as empresas 
e para a sociedade, 
oferecendo soluções 
inteligentes para  
a mobilidade
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Em 2011 foram produzidos cerca de 80,1 milhões de veícu-
los no mundo – um crescimento de 4% frente a 2010, que 
teve uma produção de aproximadamente 77 milhões4. Na 
União Europeia, o setor representa 3% do PIB e 7,5% do to-
tal da produção industrial, gera 4 milhões de empregos di-
retos e 10 milhões indiretos e alavanca 20 bilhões de euros 
em investimentos anuais em pesquisa e desenvolvimento.
A força do setor automotivo alavanca outros setores da 
economia. O setor é o segundo maior mercado da in-
dústria do aço, consumindo cerca de 15% da produção 
total desse material, perdendo apenas para o setor da 
construção civil. Outros setores que são importantes 
clientes da indústria automotiva são: alumínio (5%), pe-
troquímico (em especial plásticos, com 7%) e vidro5. 
O setor automotivo está na base do estilo de vida de 
diversas sociedades, como as da Europa e das Améri-
cas. O status atribuído aos veículos foi construído ao 
longo dos anos pelas facilidades propiciadas pela inte-
ração social, o acesso seguro, a distribuição de merca-
dorias, a mobilidade e a relação cultural que desenvol-
vemos com eles. Além disso, o setor de transporte e o 
crescimento econômico estão intimamente ligados, 
influenciando-se um ao outro.
No Brasil temos, em média, um veículo para cada 6,9 
habitantes. A contribuição atual do setor para o PIB é 
de cerca de 20%6. O setor continua a ganhar importân-
cia no cenário nacional, e alguns investimentos foram 
anunciados recentemente (veja destaque ao lado):

Hoje, no entanto, boa parte desses aspectos positivos 
começam a ser questionados diante das externalidades 
geradas. Em 2010, ano em que as vendas de 3,5 milhões 
de unidades no Brasil bateram recorde, o número de veí-
culos convocados para recall por defeito de fabricação 
também cresceu: 1,432 milhão de automóveis e motoci-
cletas, quase 41% do total vendido9. O aumento do tráfe-
go com recordes de congestionamento nas grandes ci-
dades implica o aumento dos custos da oferta de bens e 
serviços e geram impactos negativos na qualidade de 
vida do indivíduo e comunidade; acidentes com vítimas 
fatais ou lesões permanentes e a piora na qualidade do ar 
reflete no aumento dos gastos públicos com a previdên-
cia e saúde; o aumento das emissões de CO

2
 está direta-

mente ligado ao aquecimento global e o papel do Brasil na 
governança climática mundial. A priorização da mobilida-
de individual por meio do automóvel promove um consu-
mo desigual dos recursos naturais: uma pessoa no carro 
consome cerca de 22 vezes mais energia do que um pas-
sageiro de metrô. No Brasil, o resultado dessas externali-
dades é uma perda de 5% da produtividade10. Essas são 
questões que a indústria automotiva terá que enfrentar 
nos próximos anos, e este estudo é uma contribuição 
para a construção de novas estratégias e novos modelos 
de negócios que ajudem as empresas a se posicionarem 
no desenvolvimento de soluções para a mobilidade, 
mantendo sua capacidade produtiva e, ao mesmo tem-
po, gerando valores para a sociedade.

Investimentos recentes 
no setor automotivo

FIAT: R$ 10 bilhões  
(2011-2015) em Minas  

e Pernambuco7;
GM: R$ 1,4 bilhões  

em São Caetano  
e Mogi-SP7; 

MERCEDES-BENZ:  
R$ 1,2 bilhão em  

São Bernardo  
do Campo-SP7.
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DESAFIOS 
Conversão dos impactos  
em desafios, relacionando-os 
com uma economia inclusiva, 
verde e responsável,  
e apresentação das 
oportunidades de 
fortalecimento do setor 
automotivo brasileiro.

MATERIALIDADE 
Análise de estudos de 
sustentabilidade do setor 
automotivo, artigos acadêmicos  
e referenciais gerais sobre 
responsabilidade social  
empresarial e sustentabilidade 
(nacionais e internacionais).  
O resultado da análise chegou  
a treze impactos que são 
atualmente mais materiais ao 
setor. Com esta análise foi possível 
relacionar o impacto a cada elo  
da cadeia do setor.

PRÁTICAS 
Pesquisa em sites e relatórios  
de sustentabilidade sobre  
as principais práticas das  
empresas montadoras  
(nacionais e internacionais)  
que apresentaram certo caráter  
de inovação. Correlação das  
práticas empresariais com os 
impactos, padrões e referências. 
Adicionalmente, foram 
apresentadas algumas leis  
e regulamentações brasileiras  
com relação aos impactos.

1 2 3

A metodologia 
adotada para o 
desenvolvimento 
deste estudo setorial 
se deu ao longo  
de três estágios:

Estudo setorial    
Setor Automotivo
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CADEIA DE VALOR Atualmente a competitividade das 
empresas do setor passa pela redução dos custos, am-
pliação da escala e desenvolvimento da sua cadeia, indo 
além da gestão interna da produção. A adoção de plata-
formas mundiais pelas montadoras leva à ampliação de 
escala, permitindo uma customização e frequente re-
novação dos modelos. Já sua cadeia de fornecimento 
segue o modelo global sourcing, com fornecimento glo-
bal combinado a um número reduzido de fábricas.  
O modelo combina ainda duas estratégias:

Follow sourcing: os fornecedores de primeira camada 
(tier 1) seguem as montadoras e se instalam na região 
onde serão produzidos os veículos; e
Carry over: quando o mesmo projeto do veículo é utili-
zado em todas as regiões, independente do país. Neste 
caso algumas indústrias nacionais de autopeças podem 
integrar a cadeia global de suprimentos, quando atendem 
aos padrões e exigências estabelecidos, ou perderem 
mercado – inclusive o mercado nacional –, ficando res-
tritas à reposição de peças.11

IMPACTOS | 11
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INDÚSTRIA DE  

INSUMOS BÁSICOS

INDÚSTRIA DE 

 AUTOPEÇAS

INDÚSTRIA  

MONTADORA

REVENDA E DISTRIBUIÇÃO 

AUTORIZADAS

USO DO VEÍCULO

DISPOSIÇÃO FINAL 

DE RESÍDUOS

ELOS DA CADEIA DE VALOR DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Metais ferrosos (bobinas, 

chapas, perfis, tubos, 

arames de aço etc.)

Metais não-ferrosos 

 (cobre, alumínio, zinco, 

estanho, chumbo etc.)

Motores e complementos

Peças para câmbio

Peças para suspensão

Automóvel e comercial leve

Ônibus

Veículos novos e usados

Peças de reposição

Pessoa física (uso pessoal 

ou profissional)

Ferro-velho

Não metálicos (cortiça, madeira,  

borracha, papelão, polímero, amianto etc.)

Petroquímica (combustível, tintas,  

resinas, produtos químicos etc.)  

e biocombustíveis

Outros (vidro, eletroeletrônico etc.)

Peças para sistema elétrico

Peças para carroceria

Peças para acabamentos e acessório

Caminhão

Máquina agrícola

Serviços de manutenção

Pessoa jurídica (empresa que adquire frota, 

locadora de veículos, carsharing etc.)

Logística reversa de peças (baterias, 

pneus, óleos e eletrônicos)
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CADEIA DE VALOR E OS IMPACTOS A efetiva aplica-
ção dos princípios da responsabilidade social empresa-
rial e da sustentabilidade depende das empresas irem 
além de suas atividades diretas, estendendo ações e in-
vestimentos em toda sua cadeia e chegando até a ex-
ploração de matérias-primas. Além da parte de forneci-
mento, é importante que as empresas considerem todo 
o ciclo de vida de seus produtos, expandindo a respon-

sabilidade social para toda a cadeia de valor. A maioria 
das atividades relacionadas à indústria automotiva,  
considerando-se toda a cadeia, tem impacto direito ou 
indireto na sociedade. As atividades e impactos diretos 
estão ligados à produção e à utilização do veículo. Já  
as atividades e impactos indiretos relacionam-se à pro-
dução e à distribuição de matéria-prima, assim como o 
descarte final dos produtos.12 

1. Condições degradantes de trabalho na cadeia do aço, alumínio e metais ferrosos; 2. Impactos socioambientais 
na cadeia do aço, alumínio e petróleo; 3. Situações de conflito na extração de metais não-ferrosos e raros; 
 4. Condições degradantes de trabalho na cadeia do biocombustível; 5. Degradação ambiental na cadeia  
do biocombustível; 6. Baixa transparência em questões socioambientais; 7. Baixa diversidade no quadro  
de trabalhadores; 8. Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE); 9. Emissão de poluentes; 10. Congestionamento 
urbano; 11. Poluição sonora; 12. Mortes e acidentes; 13. Disposição final do veículo e suas partes

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO: DO INÍCIO ATÉ O CLIENTE FINAL
Figura 1 – Cadeia de valor do setor automotivo e os impactos relacionados aos elos da cadeia

Impactos x Elos da Cadeia de Valor

Também ocorre 
fluxo direto

Logística reversa 
ainda incompleta

Para a efetiva 
aplicação dos 

princípios da 
sustentabilidade as 

empresas devem 
gerenciar toda a 

cadeia de valor

Indústria 
de Insumos 

Básicos

Indústria de 
Autopeças

Indústria 
Montadora

Revenda e 
Distribuição
Autorizadas

Uso do
Veículo

Disposição 
Final dos 
Resíduos

1 32 4 5 6 76 8 109 11 12 1313
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As empresas 
automotivas do 
século XXI serão 
aquelas que 
desenvolverem 
soluções inteligentes 
para a mobilidade
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IMPACTOS NA SOCIEDADE Para chegarmos a este con-
junto de impactos, foi feita uma pesquisa em estudos do 
setor e artigos acadêmicos. Em relação à cadeia, devido à 
grande diversidade de setores envolvidos, a análise focou 
as questões socioambientais que são amplamente conhe-
cidas. Observando a relação de impactos fica evidente 
que muitos não decorrem apenas das atividades da cadeia 
do setor automotivo. Por esse motivo, a abordagem dada 
foi mostrar qual a materialidade do tema para o setor.
Nota: É importante ressaltar que o setor automotivo e os 
principais setores da sua cadeia, em sua maioria, são al-
tamente industrializados e com iniciativas ambientais 
avançadas nos processos produtivos, como certificação 
ISO 14000, aperfeiçoamento constante do gerencia-
mento e reaproveitamento dos resíduos industriais, reu-
so da água, tratamento de efluentes, melhoria da eficiên-
cia energética da produção e redução das emissões de 
CO

2
 nos processo produtivo, dentre outros. Diante disso, 

a materialidade dos impactos se dá justamente onde es-
tes ainda se mostram desafiadores.

CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO NA  
CADEIA DO AÇO, ALUMÍNIO E METAIS FERROSOS

Recentemente no Brasil, foram detectadas situações de 
trabalho escravo e degradante na produção do aço para 
automóveis e outros produtos. O carvão utilizado para 
aquecer as caldeiras na produção do gusa provinha de 
carvoarias do norte do país, onde o trabalho não atendia 
às condições mínimas. Algumas iniciativas surgiram para 
tentar contornar a situação, como o Instituto Carvão Ci-
dadão, o Pacto Nacional Pela Erradicação do Trabalho 

Escravo e o Grupo de Trabalho do Carvão Sustentável, 
porém, a situação da região em que o carvão é produzido 
facilita as violações de direitos.13 Quanto ao alumínio, o 
próprio processo de produção é agressivo à saúde e ofe-
rece riscos à segurança do trabalhador.14

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA CADEIA  
DO AÇO, ALUMÍNIO E PETRÓLEO 

Os principais materiais usados na composição de um 
carro médio são o aço, ferro e alumínio – juntos, somam 
cerca de 70% da massa do produto. O petróleo também 
é base para alguns componentes e essencial durante o 
uso do carro. No Brasil, os principais problemas oriundos 
da mineração podem ser englobados em quatro catego-
rias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora e 
subsidência do terreno.15 A atividade mineradora acarreta 
uma série de impactos negativos nas comunidades de 
seu entorno, que podem decorrer do esgotamento e 
contaminação dos recursos naturais da região, levando a 
doenças e impossibilitando os meios de subsistência da-
quelas comunidades. Os impactos também podem de-
correr de questões socioeconômicas, como a migração 
em grandes proporções, o aumento da criminalidade, a 
perda de terras e o desrespeito ao modo de vida das po-
pulações tradicionais16. As atividades de extração de pe-
tróleo marinho causam tanto impactos diretos como in-
diretos nesses locais, transformando o ambiente físico ou 
gerando danos expressivos diretamente à fauna e à flora. 
Devido à magnitude e ao estado atual de exploração das 
reservas, a extração de petróleo e gás natural tem maior 
potencial de impacto para o ambiente marinho.17

1
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 SITUAÇÕES DE CONFLITO NA EXTRAÇÃO  
DE METAIS NÃO-FERROSOS E RAROS

Uma parte significativa da demanda por metais não-fer-
rosos é gerada por dois setores: a indústria eletrônica e a 
automotiva. Com relação ao cobalto, aos metais do gru-
po das platinas (rutênio, ródio, paládio, ósmio, irídio e 
platina) e a outros metais raros, a demanda conjunta da 
indústria de produtos eletrônicos e do setor automotivo 
responde por mais da metade da demanda global.  
A extração desses metais está comumente associada a 
situações de conflito. Mais detalhes no quadro abaixo.

 CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO  
NA CADEIA DO BIOCOMBUSTÍVEL

Na indústria sucroalcooleira do país ainda há graves vio-
lações dos direitos de trabalhadores e de comunidades 
locais em várias regiões do país. Em 2009, foram liberta-
dos 1.911 trabalhadores em condições análogas à escra-
vidão nas lavouras de cana de açúcar, sendo 45% do to-
tal de trabalhadores libertados no período.18

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL  
NA CADEIA DO BIOCOMBUSTÍVEL

A produção de etanol no Brasil destina-se à utilização 
em veículos automotores. A pressão pelo combustível 
tem gerado uma expansão na fronteira agrícola da cana-
-de- açúcar, em especial no Centro-Oeste e no sul da 
Bahia. A expansão se dá muitas vezes sem o cumprimen-
to da legislação ambiental e da preservação de reserva 
legal e áreas de preservação permanente, com ameaças 
à biodiversidade na mata atlântica, cerrado e caatinga.18

BAIXA TRANSPARÊNCIA  
EM QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 19

As empresas do setor automotivo no Brasil ainda precisam 
desenvolver uma melhor transparência para alcançar os ní-
veis internacionais. Poucas empresas publicam relatórios, e 
estes não são extensivos nem utilizam padrões internacio-
nais. Como os relatórios globais resumem as informações e 
não apresentam dados fragmentados por região, são de 
pouco ou nenhum uso para os stakeholders locais.

O rastro deixado
pela indústria
já está no início 
da cadeia, com 
degradação 
ambiental e social, 
muitas vezes 
a milhares de 
quilômetros da 
planta da montadora

SOBRE AS JAZIDAS DE METAIS Localizadas em países  
em desenvolvimento, em regiões da África, América do Sul ou 
no sudeste asiático. Em muitos casos a atividade mineradora 
serviu de base para insuflar e impulsionar conflitos locais –  
um exemplo proeminente é a mineração no leste da República 
Democrática do Congo (por estanho, columbita-tantalita, 
tungstênio, cobalto e ouro), onde um conflito ocorre há mais  
de dez anos, e só não morreram mais pessoas que na Segunda 
Guerra Mundial. Situações sociais de calamidade e conflito 
também ocorrem na África do Sul e Indonésia. Alguns 
impactos negativos que podem estar associados à atividade 
mineradora são: expropriação de terra, refugiados, 
emigrantes, áreas de proteção ambiental, uso e contaminação 
da água, tensões com comunidades, indígenas e outras 
populações tradicionais, condições de trabalho perigosas  
e trabalho forçado e infantil.

6
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BAIXA DIVERSIDADE NO  
QUADRO DE TRABALHADORES

Devido à baixa transparência do setor no Brasil com rela-
ção às informações socioambientais, fica difícil identificar a 
situação da diversidade em termos de raça, gênero e pes-
soas com deficiência. Uma pesquisa realizada em 2010 
constatou que a situação era de baixa diversidade nas 500 
maiores empresas do país. É razoável supor que a situação 
do setor automotivo segue a mesma tendência.20

EMISSÃO DE GASES  
DE EFEITO ESTUFA (GEE)

O gás metano (CH4) é um dos principais responsáveis pe-
las mudanças climáticas, sendo que mais de 16% da emis-
são humana de CO

2
 é devida ao uso de veículos.5 “As mu-

danças climáticas estão tendo impactos significativos nos 
ambientes rurais e urbanos. Entre as tendências observa-
das e previstas estão as seguintes alterações: aumento de 
temperaturas, mudanças nos padrões de chuva, ocorrên-
cias mais frequentes de eventos climáticos extremos, ele-
vação dos níveis do mar, aumento na escassez de água e 
mudanças nos ecossistemas, na agricultura e na pesca.”23

EMISSÃO 
DE POLUENTES

A poluição do ar decorre principalmente do uso de au-
tomóveis, com a exaustão direta de substâncias como 
óxido de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), 
enxofre, materiais particulados, hidrocarbonetos não 
queimados e chumbo. As principais consequências são 
doenças respiratórias e distúrbios nos ecossistemas.21

CONGESTIONAMENTO  
URBANO

As grandes metrópoles têm no congestionamento e no 
tráfego lento um dos seus principais problemas: geram 
estresse e problemas de saúde correlatos, aumentam a 
exposição a poluentes emitidos pelos automóveis, su-
jeita as pessoas à poluição sonora e consome o tempo 
que poderia ser dedicado ao descanso ou a atividades 
produtivas. Estima-se que, em 2010, o cidadão da cida-
de de São Paulo gaste cerca de duas horas por dia em 
congestionamentos.22 O Cooperative Vehicle-Infrastruc-
ture Systems é um consórcio de 60 parceiros entre  
fabricantes, fornecedores e outras indústrias, universi-
dades, institutos de pesquisa, as administrações nacio-
nais rodoviários e as organizações representativas dos 
estados-membros europeus que visa criar uma solução 
técnica unificada que permita que todos os veículos e 
elementos de infraestrutura se comuniquem entre si de 
uma forma contínua e transparente, usando uma varie-
dade de mídias e com localização reforçada.

Congestionamentos, 
acidentes, aumento  

das emissões e 
consumo de recursos 

naturais são questões 
que a indústria 

automotiva terá  
que enfrentar nos 

próximos anos

8

10

7 9
MULHERES

13,7%

22,1%

26,8%

33,1%

EXECUTIVO

GERÊNCIA

SUPERVISÃO

QUADRO FUNCIONAL

NEGROS

5,3%

13,2%

25,6%

31,1%

PESSOAS COM 
DEFICÊNCIA

1,3%

0,4%

0,6%

1,5%
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POLUIÇÃO SONORA  
CAUSADA PELO TRÂNSITO21

A poluição sonora é considerada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) o terceiro principal problema de 
poluição na área urbana. A OMS considera que o som 
deve ficar em torno de 50 dB. O ruído produzido pelo 
trânsito nas cidades se dá nas avenidas de maior movi-
mentação. Em São Paulo, por exemplo, há registros de 
90 dB na avenida São João. A velocidade e o padrão de 
tráfego também são importantes: em altas velocidades 
(acima de 80 km/h), a principal fonte de ruído é o conta-
to do pneu com a pista, e, em velocidades inferiores, é o 
ruído da unidade de potência do motor. 24

MORTES E ACIDENTES  
NO TRÂNSITO

As taxas de mortes e acidentes no Brasil são no mínimo 
dez vezes mais altas do que a média dos países da 
OCDE. Países com as menores rendas têm uma média 
de risco de fatalidade por veículo aproximadamente 75 
vezes maior do que os países com mais segurança no 
tráfego. No Brasil, uma das maiores causas de mortes 
não naturais são os acidentes de trânsito. Em 2008 fo-
ram 57.116 mortes. No mesmo período, o número de 
mortes nos Estados Unidos foi de 37.261, e na União 
Europeia, 38.876.25 De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, 145,9 mil vítimas de acidentes de trânsito fo-
ram internadas (para cada grupo de 100 mil brasileiros, 
76,5 foram internados em 2010 em decorrência de aci-
dentes de trânsito) e tiveram tratamento coberto pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) – um custo de cerca de 
R$ 187 milhões. Dos acidentados, 78,3% eram homens, 
e a maioria das pessoas internadas no período tinha 
entre 15 e 59 anos. A região Sudeste concentrou quase 
metade dessas internações (44,9%).26

DISPOSIÇÃO FINAL DO  
VEÍCULO E SUAS PARTES

Como qualquer outro produto, os veículos automoti-
vos geram resíduos no final de sua vida. A “reciclabili-
dade” dos automóveis é alta e, em regiões onde ela é 
regulada e exigida, como a União Europeia, um carro 
de passageiros médio é reciclado em até 80% de sua 
massa. Dada a dimensão do veículo (tamanho e peso), 
é importante que suas partes sejam reaproveitadas 
(metais, vidro, couro etc.) e não simplesmente des-
cartadas em aterros, lixões ou ferros-velhos. Alguns 
resíduos são de baixa “reciclabilidade”, como políme-
ros, mas nem por isso devem ser desconsi- 
derados. Outras partes dos automóveis devem ser 
destinadas conforme as novas regulações surgidas no 
país, como a exigência de logística reversa da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos27 para óleos e lubrifican-
tes, baterias e pneus. Atenção especial deve ser dada 
à destinação de resíduos considerados tóxicos e peri-
gosos, como catalisadores. As baterias são a maior 
fonte para a indústria de chumbo secundário – mais 
de 70% da produção mundial é consumida na manu-
fatura de baterias de chumbo, a maior parte pelo setor 
de transportes.28

Na União Europeia, 
um carro médio 
tem até 80% de sua 
massa reciclada

12
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LEIS E REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS LIGADAS 
AOS IMPACTOS Nesta seção, destacamos algumas leis 
e ações governamentais diretamente ligadas a certos 
impactos apontados anteriormente e com forte rela-
ção com as questões de responsabilidade social empre-
sarial e desenvolvimento sustentável. Para as empresas 
que buscam trilhar o caminho da sustentabilidade em-
presarial, é importante identificar as lacunas da gestão 
frente às exigências legais e, como uma forma de ir além 
da lei, é fundamental criar processos e instrumentos de 
gestão diferenciados que elevem os padrões do setor.

LEI Nº 8.213 (Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência) 29

No Brasil, a Lei nº 8.213 de 1991 estabeleceu em seu artigo 
93 o preenchimento das cotas, de 2% a 5%, dos seus car-
gos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 
de deficiência. A instituição da lei não garantiu de imediato 
maior oferta de oportunidades de trabalho. A falta da prio-
ri-zação do tema por parte das empresas combina-se com 
as dificuldades que estas reportam quanto ao cumpri-
mento das cotas: de falta de mão de obra qualificada até o 
alto custo da adequação da infraestrutura às regras e nor-
mas sobre acessibilidade. Com uma fiscalização mais pre-
sente das Delegacias Regionais do Trabalho, aplicação de 
multas e Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) fir-
mados, o número de pessoas com deficiência inseridas no 
mercado de trabalho vem aumentando. Mesmo assim, são 
poucas as empresas que atendem às cotas. As principais 
empresas do setor automotivo no Brasil estão sujeitas à lei, 
devido ao seu número de funcionários. refere-se ao item 7

LISTA SUJA30

Cadastro alimentado pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) que reúne o nome de pessoas físicas e jurí-
dicas que exploram o trabalho em condições análogas 
às de escravidão no Brasil. Nele constam o nome do em-
pregador, CNPJ, CPF ou CEI, nome do estabelecimento, 
quantidade de trabalhadores libertados e data da inclu-
são no cadastro. refere-se ao itens 1 e 4

PACTO NACIONAL PELA REDUÇÃO DOS  
ACIDENTES DE TRÂNSITO – PACTO PELA VIDA31

Lançado em 11 de maio de 2011 pelos Ministérios da 
Saúde e das Cidades, o Pacto tem por objetivo mobili-
zar a sociedade e reunir ações para reduzir pela meta-
de, até 2020, o número de vítimas de acidentes de 
trânsito no país.  A medida atende ao apelo feito pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da 
Resolução A/64/L44, proclamando o período de 2011 a 
2020 como a “Década de Ações para a Segurança no 
Trânsito”. O desdobramento do Pacto deve chegar à 
aprovação de leis que estabeleçam metas de redução 
de acidentes de trânsito para estados e municípios e 
que determinem, inclusive, a redução de repasses fi-
nanceiros para quem não alcançar os objetivos. O su-
cesso do Pacto e a redução de mortes por acidentes 
pode ser reforçado por medidas complementares de 
segurança por parte dos condutores de carros e dos 
próprios veículos, requerendo desenvolvimento e dis-
ponibilização de tecnologias a custos competitivos por 
parte das montadoras de veículos. refere-se ao item 12  
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veículos mais 
eficientes, mas 
o crescimento 
indefinido do 
número de veículos 
é insustentável
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PLANO DE PRODUÇÃO  
E CONSUMO SUSTENTÁVEL32

O Plano de Ação para Produção e Consumo Susten-
táveis (PPCS) é a resposta do governo brasileiro aos 
compromissos assumidos no âmbito do Processo de 
Marrakesh33, que exorta os países participantes a ela-
-borarem seu plano nacional. Seu objetivo é fornecer 
diretrizes básicas e eleger prioridades para que um 
conjunto de ações cabíveis e articuladas entre si pos-
sam efetivar mudanças expressivas e mensuráveis 
nos padrões de consumo e de produção. Dentre as 17 
prioridades elencadas, algumas serão tratadas no ho-
rizonte de três anos: Educação para o consumo sus-
tentável; Compras públicas sustentáveis; Agenda am-
biental na administração pública (A3P); Aumento da 
reciclagem de resíduos sólidos; e Promoção de inicia-
tivas de PCS em construção sustentável. A penúltima 
prioridade, combinada com a PNRS, reforça a impor-
tância que deve ser dada ao impacto relacionado. 
refere-se ao item 13

PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE  
ACIDENTES E SEGURANÇA VIÁRIA34

Busca construir uma política de Estado com envolvi-
mento de toda a sociedade organizada. As ações do Pla-
no Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viá-
ria para a década 2011–2020 estão fundamentadas em 
cinco pilares: Fiscalização; Educação; Saúde; Infraestru-
tura; e Segurança Veicular. refere-se ao item 12

2º PLANO NACIONAL PARA ERRADICAÇÃO  
DO TRABALHO ESCRAVO35

Objetiva combater o crime de exploração de trabalho es-
cravo estabelecendo ações para o enfrentamento, a re-
pressão e a prevenção desse tipo de crime, além de criar 
iniciativas para garantir a capacitação dos trabalhadores 
libertados e sua reinserção no mercado de trabalho. 

refere-se ao itens 1 e 4

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA36

Planeja a integração entre os diferentes modos de trans-
porte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 
pessoas e cargas no território dos municípios. A lei esta-
belece que municípios com população acima de 20 mil 
habitantes devem desenvolver seu plano de mobilidade 
em até três anos. Caso não o façam, estão sujeitos a não 
receber mais verba da União para a mobilidade urbana.
refere-se ao item 10

POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA 
(PNMC)37

Publicada no final de 2009, a PNMC prevê como compro-
misso nacional voluntário ações de mitigação das emis-
sões de gases de efeito estufa, a fim de reduzir entre 36,1% 
e 38,9% suas emissões projetadas até 2020. Serão estabe-
lecidos os planos setoriais de mitigação e de adaptação às 
mudanças climáticas para a consolidação de uma econo-
mia de baixo consumo de carbono, na geração e distribui-
ção de energia elétrica, no transporte público urbano e nos 
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sistemas modais de transporte interestadual de cargas 
e passageiros, na indústria de transformação e na de 
bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fi-
nas e de base, na indústria de papel e celulose, na mine-
ração, na indústria da construção civil e nos serviços de 
saúde e na agropecuária, a fim de atender metas grada-
tivas de redução de emissões antrópicas quantificáveis 
e verificáveis, considerando as especificidades de cada 
setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL) e das Ações de Mitigação Nacional-
mente Apropriadas (NAMAs). O setor automotivo rela-
ciona-se diretamente com os planos setoriais para o 
transporte urbano e sistemas modais de transporte 
para passageiros. refere-se ao item 8

POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)38

A PNRS, aprovada em 2010, estabelece vários parâme-
-tros de como as autoridades e os agentes econômicos 
devem gerir os resíduos sólidos. Dentre suas principais 
inovações está um capítulo inteiro para tratar da logística 
reversa39, isto é, do fluxo de produtos, embalagens e outros 
materiais, do ponto de consumo até ao local de origem. 
Em seu artigo 33, a PNRS estabelece que: “São obriga-
dos a estruturar e implementar sistemas de logística re-
versa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de:  agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;  pilhas e 

baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e em-
balagens;  lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes”. Das cinco cadeias listadas, quatro 
interessam ao setor automotivo: baterias, óleos lubrifi-
cantes, pneus e produtos eletrônicos. refere-se ao item 13

RESOLUÇÕES 31140 E 31241 DO CONATRAN 
(AIRBAG E ABS)
Estas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), sancionadas em 2009, tornaram obrigatório 
em todos os veículos novos saídos de fábrica, nacionais 
e importados, a utilização do equipamento suplementar 
de retenção (airbag) e do sistema antitravamento das 
rodas (ABS). A implantação é gradativa e foi iniciada em 
1° de janeiro de 2010. A partir de 2014, toda a frota de au-
tomóveis deverá sair de fábrica com ambos os equipa-
mentos. refere-se ao item 12

RESOLUÇÃO 351 DO CONATRAN42

A resolução de 2010 estabelece procedimentos para 
veiculação de mensagens educativas de trânsito em 
toda peça publicitária destinada à divulgação ou pro-
moção, nos meios de comunicação social, de produ-
tos oriundos da indústria automobilística ou afins. O 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitá-
ria (Conar) faz uso desta resolução para analisar as 
propagandas veiculadas sobre automóveis. Apesar de 
alguns incidentes negativos, relativos a propagandas 

A partir de 2014,
toda  a frota  
de automóveis 
deverá sair de 
fábrica provida  
de airbag e freios 
com ABS



que atacam o concorrente ou desrespeitam o consu-
midor, o principal é identificar a oportunidade de vei-
cular informação e realizar campanhas de conscienti-
zação sobre congestionamento urbano, poluição so-
nora, mortes e acidentes e disposição final do veículo e 
suas partes. Tais itens figuram entre os principais im-
pactos do setor identificados no presente estudo. 
refere-se ao item 9 

TAC E NOVO ACORDO DO DIESEL
Em 2008 foi assinado o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), referente ao diesel entre o Ministério 
Público Federal (MPF), o Governo de São Paulo, o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
-turais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petro-
bras, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) e fabricantes de veículos e 
motores (Agrale, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, 
Volkswagen, Volvo, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, 
Citroën, Fiat, GM, Caoa, Renault, MWM e Cummins).43 
Do TAC derivou um novo acordo que prevê a partir de 
2012 a comercialização de um diesel menos poluente, 
bem como de veículos com motores adaptados para 
receber o novo combustível. O diesel S-50 terá 50 ppm 
(versus os atuais 500 ppm) nas regiões metropolita-
nas, e no interior, 1.800 ppm (versus os atuais 2.000 
ppm). Países da Europa e do Japão já utilizam o S-10.44 
refere-se aos itens 2, 5, 8, 9, 13
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Nesta seção, apresentamos um mapeamento de algu-
mas das práticas de responsabilidade social e sustenta-
bilidade nas cinco maiores montadoras de automóveis 
no Brasil e mundo. Os critérios para mapear as iniciativas 
foram: identificação de compromisso claro, estratégias 
de negócios baseadas em princípios de sustentabilida-
de que diferenciam as empresas e evidências de que a 
empresa vai além dos requerimentos legais e regulações 
existentes naquele assunto. 
A seguir, apresentam-se duas matrizes que consideram 

as iniciativas das empresas montadoras frente aos  
impactos identificados neste estudo e aos padrões e  
ferramentas nacionais e internacionais. Vale ressaltar que 
foram encontradas diversas outras iniciativas de cada 
empresa, mas nem todas foram consideradas aqui, por-
que não se enquadram no impacto conforme foi apresen-
tado. Algumas são citadas ao longo do capítulo. As infor-
mações relacionadas nesta seção são públicas, disponí-
veis nos sites, relatórios de sustentabilidade e relatórios de 
instituições e projetos dos quais as empresas fazem parte.

MUNDO BRASIL

1 TOYOTA VW

2 GM FIAT

3 VW
GM 

(CHEVROLET)

4 FORD FORD

5 HYUNDAI HONDA

Tabela 1 – Ranking das montadoras por produção 
mundial (Oica, 2009) e brasileira (Anfavea, 2008–2009)
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 (S) tem práticas relacionadas; (N) não tem práticas relacionadas ou não foram encontradas evidências

IMPACTOS X INICIATIVAS EXISTENTES
(BR: Informações da montadora no Brasil)
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1. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO NA CADEIA DO AÇO, ALUMÍNIO 

E METAIS FERROSOS
N N N N N N N N N N N N N N

2. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA CADEIA DO AÇO, ALUMÍNIO E PETRÓLEO N N N N N N N  N S N S  N S N

3. SITUAÇÕES DE CONFLITO NA EXTRAÇÃO DE AÇO, ALUMÍNIO E METAIS 

NÃO-FERROSOS E RAROS
N N S N N N N N N N N N N N

4. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO NA CADEIA DO BIOCOMBUSTÍVEL N N N N N N N N N N N N N N

5. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA CADEIA DO BIOCOMBUSTÍVEL N N N N N N N N N N N N N N

6. BAIXA TRANSPARÊNCIA EM QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS S N S N S N S N S S S S S N

7. BAIXA DIVERSIDADE NO QUADRO DE TRABALHADORES S N N N N N N N S N S S S N

8. EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) S N N S S N S N S N S N S S

9. EMISSÃO DE POLUENTES S N S S S N N N N N S N N N

10. CONGESTIONAMENTO URBANO S N S N S N N N N N N N S N

11. POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELO TRÂNSITO N N N N N N N N S N N N N N

12. MORTES E ACIDENTES NO TRÂNSITO S S S N N N S N S S S N S S

13. DISPOSIÇÃO FINAL DO VEÍCULO E SUAS PARTES S N N N S N S N S S S N N N
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PADRÕES E REFERÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
(BR: Informações da montadora no Brasil)
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CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)45 S N S S46 S N S N N S47 S N S N

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI)47 S - S - N - S - N - S - S -

FTS4GOOD5 S - - - - - - - - - - - S -

GRI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE49
S N S N N N S N N N N S S N

GRI – SUPLEMENTO SETOR AUTOMOTIVO50 N - N - - - N - - - - N N -

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)51 - N - N - N - N - N - N - N

INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL52
- S - S - N - N - N - N - S

NORMA AA100053 S N N N N N N N N N S N S N

NORMA SA800054 N N N N N N N N N N N N N N

PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO55 - N - N - N - N - N - N - N

PACTO NACIONAL PELA INTEGRIDADE E CONTRA A 

CORRUPÇÃO56
- N - N - N - N - N - N - N

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL57 N N S N N N S N N N N N S N

POLÍTICAS E CÓDIGOS INTERNOS RELACIONADOS À RSE12,50 S N S N S N S N N N S S S S

PROGRAMAS OU INICIATIVAS PARA A CADEIA DE VALOR COM 

FOCO EM RSE12,50
S N S N S N S S S N S N S N

(S) tem práticas relacionadas; (N) não tem práticas relacionadas ou não foram encontradas evidências; (-) não se aplica
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RESUMO SOBRE AS PRÁTICAS INOVADORAS 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS
NO ÂMBITO GLOBAL

Fiat12,58

• Implantou um plano de mobilidade junto ao governo 
local para seus 18.500 funcionários (Itália).
• Monitora a igualdade de oportunidades, mas ainda apre-
senta baixa representatividade de mulheres – 17,9% no 
mundo (12,7% gerentes) e 8,8% na América Latina, a re-
gião com menor índice.
• Monitora o desempenho socioambiental por meio de in-
dicadores chave de desempenho. Desde 2009, CEO e 
executivos têm objetivos socioambientais vinculados à 
remuneração variável.
• Obteve na Europa, pelo terceiro ano seguido, o reconhe-
cimento dos carros com menor emissão de CO

2
 por qui-

lômetro rodado. Também tem meta de redução de CO
2
 

na produção e iniciativas na logística.
• Possui diretrizes de direitos humanos baseado em do-
cumentos da ONU, OIT e OCDE.
• Possui diretrizes de sustentabilidade para fornecedores 
que aborda direitos humanos e condições de trabalho, 
meio ambiente, ética e corrupção, monitoramento e 
ações corretivas e apoio para pequenos fornecedores.
• Possui iniciativas para a cadeia de valor, como indica-
dores sociais e ambientais de desempenho e auditorias 

nos temas em determinados fornecedores (incluindo 
China e Índia).
• Possui um código de conduta baseado em normas da 
ONU e OIT.
• Possui um Plano de Sustentabilidade com diretrizes 
que cobrem as áreas de meio ambiente, recursos hu-
manos, fornecedores e comunidade. Está desenvolven-
do para biodiversidade.
• Possui uma unidade de sustentabilidade e um comitê 
de sustentabilidade.
• Possui tecnologias de segurança ativa para auxiliar moto-
ristas na redução do risco de acidentes, como velocidade 
controlada, distância segura do veículo da frente e identifi-
cação de veículo que esta no ponto cego do espelho lateral.
• Possui norma de saúde e segurança no trabalho OSHAS 
18.001, cobrindo 103 plantas com aproximadamente 121 
mil funcionários.
• Realiza análise de ciclo de vida do veículo para avaliar o 
impacto de novos materiais, componentes e tecnologias.
• Treinou mais de 23 mil funcionários em governança e 
sustentabilidade, compradores e engenheiros de quali-
dade dos fornecedores e mais de 6.200 em não discri-
minação no local de trabalho.

Ford12,59

• Em 2005, na América do Norte, Ford, General Motors, 
Chrysler, Honda e Toyota começaram a trabalhar em 
colaboração através da Automotive Industry Action 

A Fiat realiza testes  
de ciclo de vida  

em veículos para 
avaliar o impacto de 

novas tecnologias
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Group Initiative (AIAG60) para explorar uma abordagem 
cooperativa da indústria, buscando a promoção de con-
dições dignas de trabalho na cadeia de abastecimento, 
com fornecedores atuando em vários locais do mundo 
(China, México, Brasil, Índia, Turquia).
• Faz parte do Water Disclosure Program.
• Possui código de conduta com condições básicas de 
trabalho baseado na Declaração dos Direitos Humanos, 
OIT e OCDE. As avaliações das plantas estão disponíveis 
para consulta.
• Possui iniciativas de economia de combustível dentro 
da estratégia de mudanças climáticas, como o motor 
EcoBoost (10-20% a partir de 2011), redução do peso, 
veículos menores e melhor aerodinâmica. Também tem 
meta de redução na produção.
• Possui iniciativas na cadeia de fornecimento ligadas 
aos direitos humanos. Tem uma estratégia diferenciada 
com 90 fornecedores (15% mulheres ou pertencentes 
às minorias), por meio de um acordo formal com 22 
compromissos ligados às questões das condições de 
trabalho e da gestão ambiental nas instalações e na ca-
deia de abastecimento. A contrapartida é o fornecimen-
to de apoio e assistência aos fornecedores.
• Possui tecnologias voltadas à redução do risco de aci-
dentes (programação da chave que pode limitar a velo-
cidade máxima do veículo a 80 km/h e o volume do áu-
dio a 44% do volume total, dentre outras) e mortes (re-
curso de comunicação de emergência no caso de aci-

dentes com ativação do airbag, por exemplo).
• Reconhece em seu relatório os problemas da extração 
em situações de conflito armado de metais não-ferro-
sos e raros e estruturou um banco de dados com o obje-
tivo de fazer um mapeamento geográfico de quem e 
onde os subfornecedores da sua cadeia produtiva ad-
quirem tais materiais.
• Reconhece que existe um problema de mobilidade, e 
que este tende a crescer com o aumento da população. 
Definiu estratégia em duas frentes: infraestrutura digital 
nas grandes cidades, colocando tecnologias específicas 
nos carros, e um projeto piloto na Índia e Brasil voltado à 
área rural (SUMURR – Sustainable Urban Mobility with Un-
compromised Rural Reach), que foca os modos de uso 
do veículo que trazem valor para a sociedade em quatro 
necessidades (levar água potável, educação fundamen-
tal, saúde e energia renovável).
• Possui vice-presidente dedicado para responsabilidade 
social e gerente para os direitos humanos.
 

GM12,61

• Junto à Shanghai Automotive Industry Corporation 
(SAIC), assinou um acordo para o desenvolvimento con-
junto de novas motorizações, bem como um memoran-
do de entendimento para explorar a cooperação em veí-
culos de energia nova (como veículos elétricos). Esse e os 
outros acordos atualmente em vigor incorporam a estra-
tégia de introduzir doze novos motores mais eficientes 
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A Ford criou um 
banco de dados 
para mapear a 
cadeia de extração 
de subforncedores 
de metais não 
ferrosos e raros.
Já a GM estuda usar 
matérias-primas 
recicladas, como o 
jeans, na produção 
de peças de carro
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até 2015. Possui também memorando de entendimento 
assinado com a Tianjin Eco-City num esforço para resol-
ver os problemas de mobilidade urbana.
• A GM Europa reduziu em 14% as emissões de CO

2
 entre 

2000 e 2010.
• Cem veículos de hidrogênio estão em circulação, como 
parte do teste de mercado no projeto Driveway.
• Possui tecnologias de segurança, como a Open Eye, 
que reconhece sinalizações de trânsito – o limite de ve-
locidade, por exemplo.
• Uso de materiais reciclados, como jeans, garrafas de 
plástico e pneus, na produção de determinados com-
ponentes. Os carros são 85% recicláveis, e 95% em peso 
é recuperável.
• Possui Princípios e Critérios de Desempenho Ambien-
tal e cada unidade tem sua política ambiental.
• Possui regras específicas para fornecedores e política 
de tolerância zero contra o trabalho infantil, tratamento 
abusivo e corrupção. O Green Supply Initiative envolve 
195 fornecedores e mais de 750 projetos foram desen-
volvidos, dos quais 383 de produção mais limpa e 367 
de eficiência energética.

Hyundai (Coreia)12,62

• Faz parte do Centro de Cidadania Corporativa do 
Boston College.
• Fornecedores são convidados a assinar um termo de 
Fair Trade. Possui programa estruturado em três fren-

tes: Supply Chain Environmental Management Project, 
Supply Chain Eco-partnership program e Supply Chain 
Carbon Management Project.
• Gestão ambiental é uma das suas cinco estratégias de 
médio e longo prazo. Dentro da gestão ambiental, mu-
danças climáticas e poluição ambiental são duas das 
cinco questões fundamentais tratadas.
• Fazer, até 2015, que os carros sejam 95% recicláveis, 
em peso.
• Possui carta ética, código de conduta e diretrizes para con-
dução ética de negócio.
• Possui comitês de ética e de responsabilidade social 
global.
• Possui um comitê de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) que definiu a estratégia em três áreas: contribuição 
social, gestão ambiental e gestão baseada em confiança.
• Possui iniciativas para redução da emissão de CO

2
 por 

quilômetro rodado e na produção.
• Possui diretrizes ambientais voltadas aos fornecedo-
res e estimula a adoção da ISO 14.000.
• Possui campanhas e materiais educativos voltado à se-
gurança das crianças no trânsito, como Zero Accident 
Children’s Traffic Safety Campaign e Interactive Traffic 
Safety Education Class Program.

Honda63

• Desenvolve uma série de programas de segurança por 
meio de educação e treinamento, e esta é uma de suas 
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A Hyundai planeja 
produzir carros  com 

95% de seu peso 
recicláveis até 2015
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três orientações globais. Os programas abordam pedes-
tres e motoristas, separando o público-alvo em crian-
ças, jovens, motoristas e idosos. Os revendedores tam-
bém são envolvidos.
• Estabeleceu metas de redução de emissões de CO

2
 

em 30% até 2020. Considera todo o ciclo de vida de 
seus produtos, identificando e se comprometendo com 
reduções na fase de uso (que seria responsável por 78% 
das emissões) por meio de eficiência no consumo de 
combustível. 
• Estabeleceu uma divisão especial dentro da área de re-
cursos humanos para cuidar de diversidade no longo 
prazo dentro da empresa.
• O site apresenta uma estratégia e políticas ambientais 
específicas, mas nenhuma política específica de res-
ponsabilidade social.
• Possui iniciativa específica para promover a reciclagem 
de seus produtos. No Japão, esta chega a 90%.
• Possui política ambiental que considera o ciclo de vida do 
produto abordando todas as fases da cadeia, incluindo 
emissões no uso, poluição sonora e o descarte no pós-uso.
• Possui programa para desenvolver diretrizes de res-
ponsabilidade social em seus fornecedores, voltados a 
prevenção de desastres, cumprimento da lei e conser-
vação ambiental.
• Possui programa para discutir como minimizar impac-
tos ambientais com fornecedores de matéria-prima, 
voltado a emissões de CO

2
.

• Publica relatório ambiental específico.
• Publica relatório de responsabilidade social anual que 
aborda atividades gerais da empresa.

Toyota12,64,65

• Aplica critérios da União Europeia na restrição de utili-
zação de substancias perigosas (SoC – Substances of 
Concern), como metais pesados ou raros, e as elimi-
nou da produção em todos os países.
• Busca diminuir a emissão de CO

2
 de seus veículos in-

vestindo em eficiência no consumo de combustível, 
design e peso do carro.
• Desenvolve programas de segurança para os idosos, 
motoristas em geral e pedestres. As ações incluem 
cursos e manuais.
• Desenvolve várias atividades relativas à reciclagem do 
pós-uso, inclusive estabelecendo parceria com outras 
empresas (como a Panasonic) para a reciclagem de 
baterias elétricas. A expectativa é que até 2015 alcance 
95% de reciclagem / recuperação do veículo.
• Faz parte do Centro de Cidadania Corporativa do 
Boston College e do World Business Council for Sustai-
nable Development.
• Os fornecedores de primeiro grau são convidados a 
desenvolver suas próprias atividades de responsabili-
dade social e levá-las aos fornecedores da sua cadeia.
• Possui política de responsabilidade social, comitê de 
responsabilidade social com membros da diretoria 
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de redução ainda 
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executiva e departamento de responsabilidade social.
• Possui política separada de biodiversidade.
• Possui um programa de diversidade voltado a ques-
tões de gênero e apoio à mulher. O programa tem três 
pilares: apoio à maternidade, mudança de atitude e 
ambiente interno e desenvolvimento de carreira. 
• Publica relatório anual de sustentabilidade com for-
mato próprio.
• Publicou em 2009 diretrizes de responsabilidade so-
cial para fornecedores. O documento inclui medidas 
sobre condições de trabalho, meio ambiente e comu-
nidades locais.

Volkswagen12,66

•  Formulou seus princípios de RSE por meio do Modelo 
de Desenvolvimento Sustentável da empresa.

• Possui um steering committee de responsabilidade 
social e um departamento de coordenação de susten-
tabilidade que responde ao comitê.
• Possui uma política específica para o meio ambiente.
•  Em sua política de fornecedores busca garantir as 

condições ambientais e sociais mínimas. Isso inclui 
que os fornecedores devem garantir que sua cadeia 
está em conformidade, responder questionários e 
permitir a visita de especialistas. Menciona preocupa-
ção específica para aqueles em países sem garantias 
institucionais mínimas.

• Tem meta de reduzir 40% das emissões de CO
2
 de 

2010 até 2020.
• Reconhece a importância de se pensar em mobilida-
de como um conceito multimodal amplo para solucio-
nar problemas urbanos. Tem alguns projetos em curso, 
como Audi Urban Future Initiative, MicroCity Research 
Project e Car-sharing Service Quicar (Hanôver).
• Possui política de diversidade com foco em antidiscri-
minação, considerando questões étnicas, de gênero, 
religiosas, ideológicas, de deficiência, idade ou orienta-
ção sexual.
• Possui dois departamentos específicos, na Índia e na 
China, para pesquisar acidentes. Desenvolve trabalhos 
com o governo chinês para prevenir acidentes.
• Reconhece a ligação entre a disposição final e o uso 
de matérias-primas. Tem uma metodologia própria 
que permite até 95% de reciclagem do veículo. Os mo-
delos Golf VI já incluem materiais reciclados em até 
40% do peso.

RESUMO SOBRE AS PRÁTICAS INOVADORAS 
DE RSE DAS EMPRESAS NO ÂMBITO NACIONAL

Chevrolet (GM no Brasil)67

•  Apresenta princípios ambientais simples em seu site.
•  Não apresenta política de responsabilidade social, 

ambiental ou código de conduta.
•  Não publica nenhuma forma de relatório de susten-

tabilidade.
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Fiat68

• Entre seus valores institucionais, apresenta a respon-
sabilidade social, e cita na missão a sustentabilidade 
do negócio.
• No site não consta nenhuma política de responsabili-
dade social.
• Não publica nenhuma forma de relatório de susten-
tabilidade.
• Possui código de conduta restrito que não inclui ele-
mentos de responsabilidade social.
• Possui projetos ligados à educação no trânsito com 
foco em segurança.
• Possui um projeto que promove adaptabilidade dos 
veículos para pessoas com deficiência.
• Possui política ambiental disponível no site.
• Tem implantada uma ilha ecológica para gestão dos 
resíduos industriais.

Ford69

• Faz parte do grupo de estudos de protocolo GHG no 
Brasil.
• Possui política ambiental, publica relatório ambiental 
anual com foco nas ações de gestão ambiental (versão 
consultada de 2010) e um programa de educação am-
biental voltado aos funcionários.
• Cita que o índice de reciclabilidade do veículo é de 85%.
• Não publica nenhuma forma de relatório de sustenta-
bilidade.

Hyundai70

• Não apresenta política de responsabilidade social, 
ambiental ou código de conduta.
• Não menciona sustentabilidade em seu site.
• Não publica nenhuma forma de relatório de sustenta-
bilidade.

Honda71

• Faz parte do grupo de estudos de protocolo GHG no 
Brasil.
• Desenvolve diversas ações de segurança no trânsito fo-
cando em conscientização com parcerias junto ao poder 
público e, em 2011, treinou mais de 33 mil pessoas.
• Não possui política específica de responsabilidade 
social ou código de conduta no site ou relatório.
• Possui uma declaração ambiental e uma política am-
biental.
• Possui iniciativas na redução do uso de embalagens 
(100% do transporte de motocicletas utiliza embala-
gem retornável).
• A rede de concessionárias possui a certificação Green 
Dealer, relativa ao descarte correto de resíduos, como 
peças usadas, baterias, produtos químicos e pneus.
• Publica relatório social anual em formato próprio in-
corporando questões ambientais. Contudo, ações re-
alizadas pela matriz estão colocadas junto com as que 
ocorrem apenas no Brasil, e nem sempre está clara 
essa distinção.
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Toyota72

• Possui uma política ambiental.
• Possui campanha interna para contratação de pesso-
as com deficiência.
• Possui código de conduta abrangente que inclui meio 
ambiente e educação no trânsito. 
• Possui comitê de ética e um canal de denúncia para 
violações éticas.
• Possui um plano ambiental com metas referentes ao 
consumo de recursos, emissão e geração de resíduos 
na sua operação direta.

Volkswagen73

• A visão institucional menciona “foco em desenvolvi-
mento sustentável”.
• Entre os valores corporativos está “sustentabilidade”.

• Não publica nenhuma forma de relatório de sustenta-
bilidade.
• Na seção de principais áreas da empresa não foi pos-
sível identificar a existência de uma área de responsa-
bilidade social ou sustentabilidade.
• Possui código de conduta abrangente, cobrindo diver-
sos temas e que menciona como base ONU, OIT e OCDE.
• Possui uma política ambiental e divulga seus princí-
pios no site.
• A Fundação possui um projeto direcionado a jovens e 
adolescentes que trabalha as questões de causa e 
consequência em relação aos acidentes no trânsito.
• A instalação de uma nova linha de pintura na fábrica 
de Taubaté, que permitiu entrar com um projeto de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, irá gerar re-
dução de 82.421,20 toneladas de CO

2
 em dez anos.
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A partir dos 
impactos apontados 
anteriormente, 
identificam-se 
os principais desafios 
para a cadeia do setor 
automotivo no Brasil.
Nesta seção final 
do estudo, algumas 
propostas de ação 
serão apresentadas 
para promover 
o fortalecimento 
da sustentabilidade 
no setor

DESAFIOS | 34

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

1. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE 

TRABALHO NA CADEIA DO AÇO, 

ALUMÍNIO E METAIS FERROSOS

Combater o trabalho escravo, infantil 

e com outras condições e promover 

a agenda do trabalho decente

Instituto Carvão Cidadão (ICC)74

Pacto Nacional pela Erradicação 

do Trabalho Escravo75

GT Carvão Sustentável76

2. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

NA CADEIA DO AÇO, ALUMÍNIO E 

PETRÓLEO

Proteger a biodiversidade e ambientes 

naturais, respeitar as comunidades 

locais e mitigar os riscos da 

degradação

3. SITUAÇÕES DE CONFLITO NA 

EXTRAÇÃO DE METAIS NÃO-

FERROSOS E RAROS

Evitar uso de matéria-prima 

proveniente de regiões onde os 

direitos humanos estão em risco

Coalizão de Cidadania da Indústria 

Eletrônica77

PONTOS DE ALAVANCAGEM DESAFIOS IMPACTOS

• Padrões

• Ferramentas

• Iniciativas existentes

Alinhados com a plataforma 

por uma economia inclusiva, 

verde e responsável

Questões materiais das atividades 

e produtos

Pontos de Alavancagem:
• Mapear toda a cadeia de fornecimento (fornecedores e subfornecedores, chegando até a extração da matéria-prima).

• Identificar os riscos nos diferentes tipos de fornecedores e materiais.

• Estabelecer critérios socioambientais e exigências contratuais.78

• Monitorar os critérios e exigências.

• Estabelecer parcerias, influenciar atores e/ou apoiar o desenvolvimento dos fornecedores.
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IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

4. CONDIÇÕES DEGRADANTES 

DE TRABALHO NA CADEIA DO 

BIOCOMBUSTÍVEL

Combater o trabalho escravo, infantil 

e outras condições e promover a 

agenda do trabalho decente

Round Table on Sustainable Biofuels 

(RSB79) – Também aplicável ao 5º 

impacto

5. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

NA CADEIA DO BIOCOMBUSTÍVEL

Apoiar a conservação da diversidade 

biológica

Protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroalcooleiro80

Pontos de Alavancagem:
Monitorar os impactos socioambientais (ou seja, estoque de carbono, biodiversidade, solo, recursos hídricos, poluição 

do ar, direitos e relações com os trabalhadores e direitos e relações com a comunidade81) da cadeia de biocombustível.

Exercer influência82  sobre os principais atores da cadeia de biocombustível com relação às suas práticas socioambientais.

Apoiar iniciativas de promoção das práticas responsáveis voltados ao setor do biocombustível.
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Pontos de Alavancagem:
• Publicar relatório de sustentabilidade e desenvolver ações de comunicação que envolvam:83

• Definir e divulgar temas socioambientais materiais da operação.

• Explicitar os padrões e critérios utilizados para avaliar o desempenho.

• Disponibilizar informações como localização das atividades e dos seus fornecedores, dados desagregados por unidade da empresa etc.

• Manter as informações com livre acesso e de maneira precisa e completa.

• Divulgar os impactos negativos conhecidos e prováveis das decisões e operações.

• Definir e divulgar quem são suas partes interessadas.

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

7. BAIXA DIVERSIDADE NO QUADRO 

DE TRABALHADORES

Promover a equidade e combater a discriminação 

de grupos vulneráveis

Diversidade e Equidade: Metodologia para Censo 

nas Empresas86

Pontos de Alavancagem:
• Realizar censo interno.

• Definir políticas de ações afirmativas para promover a equidade79.

• Definir políticas de não discriminação para combater a desigualdade.

• Monitorar a equidade e desigualdade por meio de indicadores e atualização do censo.

• Divulgar no relatório de sustentabilidade os dados de diversidade da forma mais desagregada possível (por gênero, idade, raça, cargo, salário, deficiência etc.).

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

6. BAIXA TRANSPARÊNCIA EM QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS

Ser transparente em suas decisões e atividades 

que impactam a sociedade e o meio ambiente82

AA1000 AS (Assurance Standard) e Stakeholder 

Engagament Standard83

Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade – 

GRI84wGuia para Elaboração de Balanço Social 

e Relatório de Sustentabilidade85
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Pontos de Alavancagem:
• Implementar análise do ciclo de vida do produto relacionado a emissões, contemplando o uso.

• Medir, registrar e relatar as emissões relacionadas ao uso do veículo.

• Implementar medidas (tecnológicas, nos processos etc.) para diminuição das emissões no uso e melhorar a eficiência energética.88

• Garantir o constante aprimoramento e desenvolvimento tecnológico dos motores de forma a acompanhar tanto as novas gerações de combustíveis e 

biocombustíveis, como o aumento do biodiesel no diesel, como o desenvolvimento de motores híbridos para os novos combustíveis, que permite que o usuário 

na ponta possa optar por usar ou não combustível fóssil.

• Desenvolver ações de mitigação nas quais não seja possível reduzir ou eliminar a emissão no uso.

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

8. EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
Contribuir para a redução das emissões de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) no uso do veículo

Inventário de emissões de CO
2
 

(escopos 1, 2 e 3) GHG Protocol87

9. EMISSÃO DE POLUENTES
Contribuir para a redução das emissões 

de poluentes no uso do veículo

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

10. CONGESTIONAMENTO URBANO Contribuir para a mobilidade sustentável GT Mobilidade Urbana Nossa São Paulo89

Pontos de Alavancagem:
• Exercer envolvimento político responsável90 para promover junto às autoridades a mobilidade sustentável, e não apenas os próprios interesses de negócios.

• Monitorar por meio de indicadores próprios91 ou da sociedade civil organizada92 o impacto da operação e do produto na mobilidade sustentável.

• Desenvolver novas tecnologias e modelos de negócios voltados para a mobilidade urbana 
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IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

11. POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELO TRÂNSITO
Contribuir para redução do ruído causado pelo uso 

do veículo
Pacto de Mobilidade93

Pontos de Alavancagem:
• Implementar medidas para diminuição de ruído por meio do aprimoramento do produto (desenho e tecnologias) e dos principais componentes envolvidos (pneu e motor).

• Desenvolver ações de conscientização dos proprietários dos veículos, uma vez que o ruído é proveniente também de alterações feitas no produto.

IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

12. MORTES E ACIDENTES 

NO TRÂNSITO

Contribuir para a redução de acidentes 

e do número de mortes

Private Sector Road Safety Collaboration (PSRSC) da Organização Mundial 

da Saúde (OMS)/ONU94

Pontos de Alavancagem:
• Prover treinamento e materiais de conscientização sobre a direção segura.

• Realizar campanhas voltadas para pedestres com relação à segurança.

• Aprimorar recursos de segurança dos veículos em todos os modelos: segurança ativa assistida e segurança passiva (como controle de velocidade e sistema de controle 

eletrônico de estabilidade), sistema de emergência automático.

• Associar mensagens de segurança às peças publicitárias regulares.
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IMPACTOS DESAFIOS INICIATIVAS

13. DISPOSIÇÃO FINAL DO VEÍCULO E SUAS PARTES
Implantar ações considerando o ciclo de vida 

completo do produto
Reciclanip (sobre reciclagem de pneus)95

Pontos de Alavancagem:96 
• Desenvolver análise de ciclo de vida dos produtos na gestão.

• Incorporar o resultado da análise de ciclo de vida do produto no processo de decisão.

•  Implementar medidas que aumentem a “reciclabilidade” do produto, ao mesmo tempo em que garantem o uso de materiais recicláveis na fabricação  

do veículo e suas partes.

• Fornecer informações detalhadas aos usuários sobre danos ambientais decorrentes do uso e destinação final do veículo e suas partes.

•  Estabelecer parcerias com cadeias associadas e fornecedores para garantir a reciclagem pós-consumo do veículo de suas partes: metais não-ferrosos para metalurgia; 

material ferroso para siderurgia; reciclagem de tecidos, espumas vidros, plásticos, borrachas e pneus; e reciclagem controlada de bateria, óleos, filtros, combustível e 

extintor, dentre outros. Especial atenção deve ser dada aos não recicláveis, por exemplo, os líquidos de baterias, gás CFC, fluidos de embreagem, freio e diferencial.97

• Promover ações integradas entre concessionária, montadoras e autopeças para facilitar a logística reversa

• Envolver cooperativas de catadores como parte do sistema de reciclagem no pós-uso do veículo.
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INCLUSIVA VERDE RESPONSÁVEL

• Construirambientes sociais sudáveis para 

a atividade produtiva

• Equidade no acesso à renda, serviços básicos, 

bens e direitos

• Melhoria na qualidade da força de trabalho e das 

relações trabalhistas

• Melhoria da mobilidade e eficiência dos 

modais de transporte

• Aumento da ecoeficiência e redução 

do consumo de recursos naturais

• Uso sustenteavel da biodiversidade

• Transformações de resíduos de um processo 

em insumos de outro

• Uso eficiente de energia e ampliação das 

fontes  limpas

• Alto nível de integridade e transparência

• Respeito aos direitos das diferentes 

comunidades, etnias e grupos sociais de se 

aproximarem em seu próprio ritmo do estilo 

de vida contemporânea

• Promover a equidade e combater 

a discriminação de grupos vulneráveis

• Evitar uso de matéria-prima proveniente de 

regiões onde os direitos humanos estão em risco

• Combater o trabalho escravo, infantil e com 

outras condições promover a agenda do 

trabalho decente

• Contibuir para a redução das emissões 

de poluentes no uso do veículo

• Contribuir para a redução das emissões 

de GEE no uso o veículo

• Contribuir para a mobilidade sustentável

• Contribuir para a redução de acidentes

 e do número de mortes

• Contribuir para  a redução do ruído causado 

pelo uso do veículo

• Implantar ações considerando o ciclo de vida 

completo do produto

• Apoiar a conservação da diversidade biológica

• Proteger a biodiversidade e ambientes  naturais, 

respeitar as comunidades locais e mitigar 

os riscos da degradação

• Ser transparente em suas decisões e atividades 

que impactam na sociedade e no meio ambiente

• Participação da base da pirâmide na produção 

e consumo

• Promover o desenvolvimento equilibrado entre 

o capital humano, financeiro, social e natural

• Investimentos em instituições voltadas para o 

atendimento das necessidades e direitos de todos

• Internalização dos custos das externalidade 

nos preços dos produtos

• Melhoria permanente dos processos produtivos

• Recuperação e conservação dos ecossistemas

• Estimular a cooperação

• Respeito às leis e  às regras do negócio

• Estímulo à concorrência leal

• Existência de mecanismos públicos e privados 

de combate à corrupção
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Podemos ter veículos 
mais eficientes, mas o 

crescimento indefinido 
do número de veículos 

é insustentável
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Quanto  
aos impactos:
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Os impactos que não receberam atenção por parte de nenhuma montadora são:

BRASIL MATRIZ

(1 MENÇÃO)

3. Situações de conflito na extração de aço, alumínio 

e metais não-ferrosos e raros

7. Baixa diversidade no quadro de trabalhadores

9. Emissão de poluentes

13. Disposição final do veículo e suas partes

(1 MENÇÃO)

3. Situações de conflito na extração de aço, alumínio e 

metais não-ferrosos e raros

11. Poluição sonora causada pelo trânsito

(2 MENÇÕES)

6. Baixa transparência em questões socioambientais

8. Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE)

(3 MENÇÕES)

12. Mortes e acidentes no trânsito

(3 MENÇÕES)

2. Impactos socioambientais na cadeia do aço, alumínio 

e petróleo

9. Emissão de poluentes

BRASIL (7 IMPACTOS) MATRIZ (3 IMPACTOS)

2. Impactos socioambientais na cadeia do aço, alumínio e petróleo

3. Situações de conflito na extração de aço, alumínio e metais não-ferrosos e raros

10. Congestionamento urbano

11. Poluição sonora causada pelo trânsito

COMUM A AMBOS
1. Condições degradantes de trabalho na cadeia do aço, alumínio e metais ferrosos

4. Condições degradantes de trabalho na cadeia do biocombustível

5. Degradação ambiental na cadeia do biocombustível

Os impactos que receberam baixa atenção (até 3 menções) são:



Estudo setorial    
Setor Automotivo

ANÁLISE | 43

Os impactos que receberam maior número de iniciativas (acima de 3 menções) foram:
6. Baixa transparência em questões socioambientais (9 menções ao todo)
8. Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) (9 menções ao todo)
12. Mortes e acidentes no trânsito (9 menções ao todo)
13. Disposição final do veículo e suas partes (6 menções ao todo)
7. Baixa diversidade no quadro de trabalhadores (5 menções)
9. Emissão de poluentes (5 menções ao todo)
10. Congestionamento urbano (4 menções ao todo)

As montadoras com operação fora do país que menos evidenciaram iniciativas relacionadas 
aos impactos foram:

5 MENÇÕES 5 MENÇÕES

Hyundai GM

As montadoras com operação fora do país que mais evidenciaram iniciativas relacionadas 
aos impactos foram:

7 MENÇÕES 6 MENÇÕES

Fiat  Ford 

Honda VW

Toyota

No Brasil, algumas montadoras não evidenciaram nenhuma iniciativa relacionada aos impactos:
GM e Hyundai
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As demais montadoras brasileiras, apesar de terem alguma evidência, ficam abaixo do patamar das 
que operam fora do país e que menos evidenciaram:

Quando comparamos as montadoras que operam dentro e fora do país, fica evidente que no Brasil ainda 
há um amplo caminho a ser percorrido pelas que aqui estão, para que ao menos se igualem à operação 
da matriz. A seguir, a diferença de iniciativas entre a operação fora do país se comparada com o Brasil:
Diferença de 6 iniciativas: Fiat
Diferença de 5 iniciativas: GM, Hyundai e Toyota
Diferença de 4 iniciativas: Ford, Honda e VW

3 MENÇÕES 2 MENÇÕES 1 MENÇÃO

Honda  Ford Fiat

Toyota

VW

Os padrões e referências que não são utilizados por parte de nenhuma montadora são:Quanto aos padrões 
e referências:

BRASIL MATRIZ

Norma AA1000

Pacto Nacional Pela Erradicação do Trabalho Escravo

Pacto Nacional Pela Integridade e Contra a Corrupção

Princípios do Pacto Global

COMUM A AMBOS
GRI – Suplemento Setor Automotivo

Norma SA8000

Nota: padrões e referências nacionais não foram contabilizados na matriz. No caso, nenhuma das montadoras instalada no país tem capital aberto, portanto não foram apontados 
o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) nem os Indicadores de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
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Os padrões e referências menos utilizados (até 3 menções) são:

BRASIL MATRIZ

(1 MENÇÃO)

GRI – Diretrizes para elaboração de Relatório de Sustentabilidade

Programas ou iniciativas para a cadeia de valor com foco em RSE

(2 MENÇÕES)

Políticas e códigos internos relacionados à RSE

(2 MENÇÕES)

FTS4Good

(3 MENÇÕES)

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial

(3 MENÇÕES)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Norma AA1000

Princípios do Pacto Global

Carbon Disclosure Project (8 menções ao todo, se considerarmos que o Programa 
Brasileiro GHG Protocol é similar)
Programas ou iniciativas para a cadeia de valor com foco em RSE (8 menções)
Políticas e códigos internos relacionados à RSE (8 menções)
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (5 menções)
GRI – Diretrizes para elaboração de Relatório de Sustentabilidade (5 menções)

Os padrões e referências mais utilizados (acima de 3 menções) são:

As montadoras com operação fora do país que menos adotam padrões e referências são:

7 MENÇÕES 6 MENÇÕES

GM  Honda 
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As montadoras com operação fora do país que mais adotam padrões e referências são:

8 MENÇÕES 7 MENÇÕES 6 MENÇÕES 5 MENÇÕES

VW Fiat Ford Toyota

Hyundai

No Brasil ocorreu de termos montadoras que não adotam nenhum padrão ou referência:
GM

As demais montadoras brasileiras, apesar de terem alguma evidência, ficam no patamar das que operam 
fora do país e que menos evidenciaram:

2 MENÇÕES 1 MENÇÃO

Toyota  Fiat    

VW Ford

Hyundai

Honda

Quando comparamos as montadoras que operam dentro e fora do país, fica evidente que no Brasil ainda 
há um amplo caminho a ser percorrido pelas que aqui estão, para que ao menos se igualem à operação da 
matriz. As que apresentam maior discrepância entre a operação nacional e internacional são justamente 
aquelas que obtiveram destacaque por sua atuação lá fora:
Diferença de 6 iniciativas: Fiat e VW
Diferença de 5 iniciativas: Ford e Hyundai 
Diferença de 3 iniciativas: GM e Toyota
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Não considerar 
 a biodiversidade,  

o clima, a escassez  
de materiais, as 

condições de trabalho  
e a qualidade de vida  

são riscos que  
podem ser fatais às 

empresas automotivas
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A indústria automotiva tem uma série de desafios a 
serem enfrentados e existe uma expectativa crescen-
te na sociedade brasileira que as empresas do setor 
exerçam um papel ativo no desenvolvimento de solu-
ções para os problemas socioambientais em suas ca-
deias de fornecimento, para os problemas de mobili-
dade, de poluição e de acidentes no trânsito. 
A produção e o uso de veículos são altamente depen-
dentes de recursos naturais não renováveis. Promover 
avanços efetivos em direção à sustentabilidade na fabri-
cação e no uso de automóveis e outros veículos é uma 
condição para a sobrevivência desse setor no longo pra-
zo. Empresas que não levarem seriamente em conside-
ração a escassez de materiais, a biodiversidade, o clima, 
as condições de trabalho e a qualidade de vida, correm 
um grande risco de perder capacidade competitiva ao 
enfrentar ambientes desfavoráveis, aumentos de cus-
tos e riscos. Mais que isso, uma visão de curto prazo, que 

despreza os impactos sociais e ambientais da produção 
e do uso de automóveis terá como consequência a per-
da de legitimidade desse setor na sociedade.
Esse estudo mostra a oportunidade que as empresas 
têm em exercer um papel de liderança, promovendo 
uma gestão responsável de suas cadeias e de inova-
ção na geração de valor, tanto para seus consumido-
res quanto para toda a sociedade. As empresas preci-
sam investir em inovações tecnológicas voltadas a 
reduzir a dependência de recursos naturais não reno-
váveis, para a fabricação de veículos que priorizem a 
segurança e a mobilidade, que desenvolvam modelos 
de negócios que facilitem a reciclagem e o comparti-
lhamento de veículos. As empresas automotivas do 
século XXI serão aquelas que desenvolverem solu-
ções inteligentes de mobilidade, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida dos consumidores e 
dos cidadãos em geral.

Promover avanços 
em direção à 
sustentabilidade 
na fabricação 
e uso de veículos 
é a condição de 
sobrevivência 
do setor automotivo
à longo prazo
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20 Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do brasil e suas ações afirmativas – Pesquisa 2010: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf 

21 Mobilidade 2030: vencendo os desafios da sustentabilidade: http://www.wbcsd.org/web/publications/mobility/mobility_portuguese_fullversion.pdf 
22 Pesquisa Nossa São Paulo/Ibope – Dia Mundial sem Carro 2010: http://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/RelatoriodetabelasDMSC2010.pdf 
23 http://www.cvisproject.org/

24 Artigo A poluição sonora decorrente da circulação de veículos: http://www.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo05.htm

 25  No Brasil, os dados foram apurados pelo DPVAT; nos Estados Unidos, pelo International Transport Forum; e na União Europeia, pelo European Comission Transport: http://portal.cnm.org.br/sites/9000/9070/Estudos/Transito/

EstudoTransito-versaoconcurso.pdf 

26 http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/brasil-lanca-pacto-pela-reducao-dos-acidentes-de-transito/ 
27 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 
28  Estudo sobre a reciclagem na indústria automotiva e sua inserção em um ambiente virtual de ensino: http://www.cetem.gov.br/publicacao/serie_anais_IX_jic_2001/Dennys.pdf. Nele consta a proposta da renovação da frota por meio 

de um ciclo onde o proprietário do carro com mais de 10 anos entrega-o para a disposição final em troca de um bônus. O modelo proposto prevê uma participação ativa do governo. Iniciativa um pouco diferente foi recentemente 

anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo, de criar uma desmontadora de veículos reprovados em inspeção veicular e com dívidas fiscais, começando pelos veículos que hoje lotam os pátios do Detran: http://www.estadao.com.br/

estadaodehoje/20110221/not_imp682312,0.php

29 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm

30 http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm 
31 http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/05/11/pacto-nacional-buscara-reduzir-pela-metade-acidentes-de-transito-no-pais 
32 http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=234&idConteudo=10376 
33 http://esa.un.org/marrakechprocess/index.shtml

34 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/plano_nac_reducao_acidentes_comite_proposta_6611.pdf 
35 http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2009/01/26/2-plano-nacional-para-erradicar-o-trabalho-escravo-tem-66-metas 
36 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm 
37 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm 
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38 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

39 http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica_inversa 

40 http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_311_09.pdf

41 http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_312_09.pdf 
42 http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_351_10.pdf 
43 http://www.ethos.org.br/_Rainbow/Documents/Microsoft%20Word%20-%20Manifesto%20Acordo%20Diesel%20II.pdf

44 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110428/not_imp711737,0.php

45 Empresas que responderam a pesquisa de cadeia de fornecimento em 2010 de acordo com site https://www.cdproject.net (acesso em 28 abril de 2011)

46 Integra o Programa Brasileiro GHG Protocol, que permite à empresa publicar informações fidedignas segundo os critérios do Carbon Disclosure Project

47 http://www.sustainability-index.com/ (acesso em 28 de abril de 2011)

48  O site do FTS4Good (http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp) não disponibiliza as informações de quais empresas compõem a carteira.  

Até o fechamento deste documento não obtivemos retorno sobre as informações

49 Pesquisa feitas nos sites e relatórios de sustentabilidade das empresas

50 Para acessar a versão piloto do suplemento setorial, envie e-mail para guidelines@globalreporting.org ou consulte mais informações em http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/Automotive/ 
51  http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=ISE&idioma=pt-br (acesso em 29 de abril de 2011)

52 Informações fornecidas pelo Instituto Ethos. Empresas com questionário liberado na versão 2010 (até 2 de maio de 2011), sendo que o preenchimento dos Indicadores Ethos 2010 foi prorrogado até 31 de maio de 2011

53  www.corporateregister.com (acesso em 28 de abril de 2011)

54 http://www.saasaccreditation.org/certfaclists/2010_Q4/Q4%20Certs%20List,%20Public%20List,%20alpha.pdf 

55 http://www.reporterbrasil.org.br/pacto/conteudo/view/4 (acesso em 29 de abril de 2011)

56  http://www.empresalimpa.org.br/ (acesso em 29 de abril de 2011)

57 http://www.unglobalcompact.org/ (acesso em 28 de abril de 2011)

58  http://www.fiatspa.com/en-US/Pages/Home.aspx (acesso em 13 de maio de 2012), Relatório de sustentabilidade global 2011 http://www.fiatspa.com/en-US/sustainability/overview/pubblicazioni/FiatDocuments/Sostenibilita%20SpA_UK.pdf

59 http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2010-11/overview

60 http://www.aiag.org/scriptcontent/index.cfm 

61  http://gmsustainability.com/_reportBuilderImages/GeneralMotorsSustainabilityReportPDF.pdf (acesso em 13 de maio de 2012)

62 http://worldwide.hyundai.com/wcm/idc/groups/sggeneralcontent/@hmc/documents/sitecontent/mdaw/mdm2/~edisp/hw033151.pdf (acesso em 13 de maio de 2012)

63 http://world.honda.com/CSR/report/pdf/2011/report_2011.pdf/ (acesso em 13 de maio de 2012)

64  http://www.toyota-global.com/sustainability/ (acesso em 13 de maio de 2012)

65 Calvert investments sustainability performance review automotive industry http://www.calvert.com/nrc/literature/documents/BR10074.pdf

66 http://sustainability-report2011.volkswagenag.com/fileadmin/download/pdf/VWAG_NHB_2011_e_web.pdf (acesso em 13 de maio de 2012)

67 http://www.chevrolet.com.br/ (acesso em 13 de maio de 2012)

68 http://www.fiat.com.br/ (acesso em 13 de maio de 2012)

69 http://www.ford.com.br/ (acesso em 13 de maio de 2012)

70 http://www.hyundai-motor.com.br/ (acesso em 13 de maio de 2012)

71 http://www.honda.com.br/Paginas/default.aspx (acesso em 13 de maio de 2012)

72  http://www.toyota.com.br/ (acesso em 13 de maio de 2012)

73  http://www.volkswagen.com/br/pt.html (acesso em 13 de maio de 2012)

74   O Instituto Carvão Cidadão foi criado pelas siderúrgicas que integram o polo industrial do ferro gusa da região de Carajás, diante da necessidade de terem entre seus fornecedores, produtores de carvão vegetal responsáveis e cumpridores 

da legislação trabalhista. O IIC veio auxiliá-las no cumprimento do TAC e da Carta Compromisso firmada em agosto de 2004 por vários setores produtivos, em que houve o compromisso de eliminação do trabalho escravo na produção do 

carvão vegetal, bem como da dignificação, formalização e modernização do trabalho na cadeia produtiva do ferro gusa: http://www.carvaocidadao.org.br/ 

75  Texto do Pacto em http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-e91Pacto_trabalho%20escravo.pdf ou http://www.pactonacional.com.br/

76  http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/6732/servicos_do_portal/noticias/itens/ethos,_nossa_sao_paulo_e_wwf_lancam_agenda_de_compromissos_do_carvao_sustentavel_.aspx
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77   Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). As empresas eletrônicas aderem a um código de conduta que é monitorado periodicamente e visa assegurar que as condições de trabalho na cadeia de suprimento da indústria sejam 

seguras, que os trabalhadores sejam tratados com respeito e dignidade e que as operações comerciais sejam responsáveis sob o ponto de vista ambiental: http://www.eicc.info/PDF/EICC%20Code%20of%20Conduct%20Portuguese.pdf

78   O Manual de incorporação dos critérios essenciais de responsabilidade social empresarial sinaliza alguns métodos de ação para os critérios que tem relação direta a alguns desafios apontados neste estudo: http://www1.ethos.org.br/

EthosWeb/arquivo/0-A-73dMICE_web.pdf 

79  A Mesa Redonda sobre Biocombustíveis Sustentáveis (RSB) é uma iniciativa internacional coordenada pelo Centro de Energia na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), que reúne agricultores, empresas, organizações não 

governamentais, especialistas, governos e organismos intergovernamentais interessados em garantir a sustentabilidade da produção de biocombustíveis e processamento. O RSB tem desenvolvido um sistema de certificação de terceiros 

para os padrões de sustentabilidade dos biocombustíveis, que engloba princípios ambientais, sociais e econômicos e os critérios por meio de um processo aberto, transparente e multistakeholder. O site também relaciona uma série de 

padrões existentes e outros em formação como o Better Sugar Cane Initiative (BSI), um padrão global que está sendo desenvolvido por uma mesa redonda formada por representantes da indústria, do setor financeiro e de ONGs. Destina-

se à redução dos impactos negativos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar. Projetado para a indústria de açúcar mais ampla, incluindo o setor de alimentos e bebidas, não apenas para aqueles focando na produção de 

bioetanol: http://www2.epfl.ch/energycenter-jahia4/page65660.html 

80 Protocolo firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) de adesão voluntária que estabelece princípios e diretivas técnicas ambientais: http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/index.php# 
81   O exercício da influência é definido pela Norma 26000 como “Exercer sua influência sobre outros tanto para fortalecer os impactos positivos no desenvolvimento sustentável como para minimizar os impactos negativos,  

ou ambos os casos”83

82  ABNT NBR 26000:2010

83 http://www.accountability.org/index.html

84http://www.globalreporting.org/Home 
85 http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/guia_relatorio/default.htm

86 http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/Divers_Equidade_web.pdf

87 http://www.ghgprotocol.org/
88  Conforme matéria publicada no caderno especial “Negócios Sustentáveis”, do Jornal Valor Econômico de 25 de abril de 2011, o controle de consumo energético no Brasil implicou melhorias tecnológicas com redução de 3% no consumo de 

combustível. Participam 73 modelos de veículos de seis montadoras, que equivalem a mais de 50% do volume de vendas no país. Nos Estados Unidos as regulamentações da Corporate Average Fuel Economy (Cafe – Economia Corporativa 

Média de Combustível) combinam incentivos e sanções. Os fabricantes de veículos que não atendem às metas de economia de combustíveis estabelecidas pagam multas sobre cada veículo vendido, que equivalem a US$ 5,50 para cada 0,1 

mpg que estiverem abaixo dos padrões (Mobility – Forum for the Automobile Society: http://www.autoandsociety.com/images/filelib/Mobility_484.pdf)

89 http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/10051

90 O envolvimento político responsável é definido pela Norma 26000 como “Apoiar os processos políticos públicos e estimular o desenvolvimento de políticas que beneficiem a sociedade como um todo”83

91  O estudo Mobilidade 2030: vencendo os desafios da sustentabilidade, do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), elencou 12 indicadores: http://www.wbcsd.org/web/publications/mobility/mobility_portuguese_

fullversion.pdf

92  Os indicadores de transporte e mobilidade urbana criados e monitorados pela Rede Nossa São Paulo e que foram atualizados com dados de 2011 são: acessibilidade, congestionamentos, frotas de ônibus municipais, frotas de veículos 

na capital, veículos e cidadãos – comparação de crescimento (http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/indicadores.php?tema=13&gclid=CO_v6OjQuqgCFYg32godV2_8Bw). Os demais indicadores, ainda não atualizados, são: 

congestionamento – média anual, divisão modal, modos de viagem motorizada, sistema de transporte, velocidade média no trânsito. Na seção “transportes e acidentes no trânsito”, um indicador específico que mede as mortes com 

automóvel: http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/indicadores.php?tema=12

93  A cidade de Barcelona tem firmado há dez anos o Pacto de Mobilidade com adesão de entidades e federações. Dentre os dez objetivos estabelecidos, alguns estão diretamente ligados à indústria do setor automotivo, como promover o uso 

de combustíveis mais limpos e o controle da poluição e do ruído causado pelo tráfego: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173124074_173389407_2,00.html

94   A ONU e a OMS declaram a década 2011-2021 como a década da segurança nas estradas. Além de publicar documentos e realizar encontros sobre o assunto, foram criadas redes de colaboração para discutir o tema. Existe uma rede 

voltada para o setor privado e outra para a sociedade civil: http://www.who.int/roadsafety/projects/en/

95  A Reciclanip foi criada em março de 2007 pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli e, em 2010, a Continental juntou-se à entidade. A Reciclanip é considerada uma das maiores iniciativas da indústria 

brasileira na área de responsabilidade pós-consumo. O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país, em especial o de latas 
de alumínio, garrafas PET e embalagens de defensivos agrícolas: http://www.reciclanip.com.br/?cont=home

96 Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: http://www.ethos.org.br/_Uniethos/documents/IndicadoresEthos_2009_port.pdf 
97 Estudo Gestão ambiental na indústria automobilística: o caso da reciclagem de materiais: http://www.cimm.com.br/portal/publicacao/arquivo/44/PDFOnline.pdf
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