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O ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano 
desafiador em todo o mundo. O impacto 
social e econômico da pandemia testou 
a resiliência de governos, companhias 

e da sociedade em geral. Na Bridgestone, durante 
este período, trabalhamos arduamente para 
proteger a saúde e a segurança de nossos mais de 
8.000 colaboradores na região da América Latina, 
assim como para responder às necessidades de 
nossos clientes, fornecedores e comunidades 
onde operamos. Apesar das circunstâncias, 
podemos dizer também que nossa companhia 
alcançou grandes realizações. 

Longe de desacelerar nosso trabalho em 
sustentabilidade, em 2020, anunciamos 
globalmente a nossa nova fundação: Bridgestone 
3.0, que marca a evolução da nossa companhia 
para converter-se em uma empresa de soluções 
sustentáveis até 2050, guiada sempre pela missão 
do nosso fundador, Shojiro Ishibashi, de Servir à 
Sociedade com Qualidade Superior.

Reforçamos nosso compromisso com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, Agenda 2030, reconhecendo 

a responsabilidade e o potencial que o setor 
empresarial tem como parte desta mobilização 
por criar um mundo mais justo e sustentável. 

Neste contexto, estamos orgulhosos 
em apresentar nosso primeiro Relatório 
de Sustentabilidade da América Latina, 
especificamente para a operação de 
Bridgestone Americas Tire Operations Latin 
America (BATO-LA).  

Desde o início, a Bridgestone trabalhou com a 
forte crença de que pode fazer do mundo um 
lugar melhor. Os resultados apresentados neste 
relatório são um reflexo de nosso compromisso 
com a sustentabilidade, que ocupa um lugar 
central na nossa cultura, operações e estratégia 
comercial.

Este primeiro relatório regional reflete nossa 
visão de gerar valor social e ao cliente como uma 
empresa de soluções sustentáveis rumo a 2050. 
Convidamos os nossos parceiros de negócio e 
comunidades a se unirem a nós nesta jornada 
para continuar fortalecendo nossa indústria e 
nossa região juntos. 

Mensagem  
do Presidente  

Charlie Rule 
Presidente da Bridgestone Americas Tire Operations 
Latin America (BATO-LA)
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A Bridgestone é uma empresa global com 
uma importante presença na América 
Latina, que inclui fábricas de pneus, de 
recapagem Bandag, e de produtos diver-

sificados, que manufaturam uma ampla varieda-
de de bens para o mercado local e de exportação. 
Além disso, a companhia conta com escritórios de 
vendas e outras operações, como um Centro de 
Serviços Compartilhados que atende diferentes 
países, dentro e fora da América Latina.  

O escopo deste relatório de sustentabilidade se li-
mita ao desempenho socioambiental da BATO-LA, 

que inclui as fábricas e escritórios diretamente 
relacionados à governança da região da América 
Latina. Esta operação compreende um total de 5 
fábricas de pneus, 2 fábricas de recapagem Ban-
dag e os escritórios administrativos no México, na 
Costa Rica, na Colômbia, na Argentina, no Brasil e 
no Chile. A região conta com mais de 8.000 cola-
boradores, diversos pontos de venda e uma ex-
tensa rede de distribuidores. 

Em 2020, as 5 fábricas de pneus, na Argentina, 
Brasil, Costa Rica e México, produziram um total 
de 282.063 toneladas de pneus.

Perfil da Região

7
fábricas na 
América 
Latina 

8.251 
colaboradores 

Colaboradores

Administrativos

Colaboradores de Manufatura

Total

1.431

6.281

7.712

Total

1.890

6.361

8.251

% Mulheres 

24,29%

1,26%

6,53%

459

80

539

282.063 
toneladas de pneus 
produzidos 

51.000 +
horas de capacitação 
oferecidas a mais de 
1.000 colaboradores 
administrativos 

Bridgestone América Latina

Linha do tempo de fábricas de Manufatura e Bandag

1931 1937 1940 1967 1982 1997 2007

Llavallol, 
Argentina

Cuernavaca, 
Mexico

Santo André, 
Brasil

Belén,
Costa Rica

Campinas, 
Brasil

Mafra, 
Brasil

Bahía, 
Brasil
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Filosofia Corporativa

A missão de Bridgestone de Servir à Sociedade 
com Qualidade Superior nasce do compromisso 
do seu fundador, Shojiro Ishibashi.

Desde sua origem, em 1931, como um pequeno 
fornecedor de pneus no Japão, até a empresa 
de pneus e borracha líder global que é hoje, a 
Bridgestone sempre trabalhou com a convicção 
de que pode fazer do mundo um lugar melhor. 
Em uma época em que outros focavam principal-
mente em gerar lucros, Shojiro Ishibashi acredi-
tava que uma empresa que contribuísse à socie-
dade sempre teria sucesso.

“Estou convencido de que uma 
empresa que só quer gerar 
lucros não pode prosperar, 
mas aquela que contribui 
para melhorar a sociedade 
e o seu país sempre terá 
sucesso”  
 
Shojiro Ishibashi 
Fundador da Bridgestone Jornada de 

Sustentabilidade 
da Bridgestone
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tecnologias avançadas; a segunda, para contribuir 
com as comunidades e melhorar a forma em que 
as pessoas se movem, vivem, trabalham e se 
divertem; e a terceira, para ajudar a garantir um 
meio ambiente saudável para as gerações atuais 
e futuras.

Também fundamentam o Nosso Jeito de Servir 
seis Princípios de Gestão, que definem os 
processos para uma operação responsável e 
sustentável do negócio.

Nosso Jeito de Servir  

Em 2017, Bridgestone redefiniu seu compromisso 
global de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) com o Nosso Jeito de Servir.

Este compromisso ocupa um lugar central em sua 
cultura, sua estratégia comercial e suas operações, 
com base em três Áreas Prioritárias: Mobilidade, 
Pessoas e Meio Ambiente. 

A primeira, para acelerar as inovações em 
mobilidade sustentável por meio de soluções e 

Nosso Jeito de Servir

é considerado um marco na história da empresa, 
estabelecendo uma nova visão para transformar a 
empresa, ao colocar a sustentabilidade no centro 
do seu negócio.

A Jornada de Sustentabilidade da Bridgestone 
está baseada em sua missão, seu Marco de Sus-
tentabilidade e seu compromisso global de Res-
ponsabilidade Social Corporativa (RSC). Além dis-
so, estabelece uma estratégia de médio e longo 
prazo, que por meio de seu Modelo de Negócios e 
Portfólio de Produtos busca criar valor para a so-
ciedade, os clientes e a empresa.

Nota: Gráficos oficiais de Bridgestone Global, motivo pelo qual estão em inglês, para mais informação:    

https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/pdf/sr2020.pdf

Nossa Jornada de Sustentabilidade

Em 2020, a companhia iniciou um novo capítulo, 
a Bridgestone 3.0, ou sua Terceira Fundação, que 
enquadra uma visão de futuro do Grupo Bridges-
tone: fornecer valor social e para o cliente como 
uma empresa de soluções sustentáveis até 2050, 
por meio de sua Estratégia de Negócio de Médio e 
Longo Prazo como guia.

Como em sua fundação original, em 1931, (Brid-
gestone 1.0) e sua segunda fundação (Bridges-
tone 2.0), em 1988, quando a Bridgestone se uniu 
à Firestone Tire & Rubber Company, o ano 2020 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/pdf/sr2020.pdf
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Públicos de 
Interesse

A Bridgestone trabalha constantemente em 
ações que gerem valor para seus diferentes 
públicos e que permitam a realização de sua 
estratégia de negócio a médio e longo prazo. 

Mais informações sobre o processo de 
identificação e relacionamento com os 
diferentes públicos de interesse podem 
ser consultadas no relatório global de 
sustentabilidade da companhia. 

https://www.bridgestone.com/
responsibilities/library/pdf/sr2020.pdf

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

A Bridgestone está 
comprometida com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e com a 
Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas, que consiste 
em 17 objetivos e 169 metas 
em cinco âmbitos: pessoas, 
prosperidade, planeta, paz e 
parcerias. 

Globalmente, a Bridgestone 
identificou os objetivos com 
os quais contribui ativamente 
por meio de suas operações 
e programas.  A Bridgestone 
América Latina desenvolve as 
seguintes ações para contribuir 
para a solução destes desafios 
globais:

Clientes

Fornecedores

Colaboradores

Comunidades locais / 
Organizações Não 
Governamentais (ONG)

Autoridades do 
Governo, Associações da 
Indústria, entre outros. 

Públicos de Interesse
• Serviço de revisão de segurança de pneus. 
• Programas educativos para condutores 

para a promoção da segurança e a 
prevenção de acidentes no trânsito.

• Promoção da diversidade e inclusão nos 
espaços de trabalho por meio de uma 
Política de Direitos Humanos e da 
implementação dos Grupos de A�nidade 
para colaboradores.

• Plano de gestão de recursos hídricos nas instalações de 
manufatura.

• Tratamento de e�uentes em todas as fábricas e 
reaproveitamento da água em processos produtivos.

• Geração e aproveitamento de energia renovável.
• Atualização de equipamentos de produção para 

reduzir as emissões de CO².
• Desenvolvimento de pneus com menor resistência ao 

rolamento para reduzir o consumo de combustível. 
• Melhoria da e�ciência energética nos processos de 

manufatura. 

• Condições de trabalho seguras e 
oportunidades de desenvolvimento para 
colaboradores.

• Comunicação e capacitação constante dos 
colaboradores para promover a saúde e 
segurança. 

• Desenvolvimento dos programas de 
reciclagem fomentando a economia 
circular. 

• Aumento da durabilidade e redução da geração de 
resíduos durante o ciclo de vida do pneu com a 
recapagem. 

• Redução e reciclagem dos resíduos sólidos gerados nas 
fábricas.

• Desenvolvimento de programas que impulsionam 
a neutralidade de carbono. 

• Apoio as iniciativas que auxiliam comunidades em 
caso de desastres naturais. 

• Apoio a iniciativas de re�orestamento.
• Iniciativas de conservação da 

biodiversidade. 
 

• Parcerias com entidades de governo e 
organizações não governamentais para 
projetos conjuntos.  

• Apoio à educação inclusiva e acessível por 
meio de parcerias, voluntariado e outras 
iniciativas.

• Entrega de materiais escolares e realização 
de atividades digitais para crianças

• Execução do Código de Conduta, que 
aborda uma ampla categoria de temas 
relacionados à ética e compliance, 
incluindo princípios anticorrupção e 
antissuborno.

https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/pdf/sr2020.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/pdf/sr2020.pdf
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O Comitê do Negócio de Sustentabilidade Global 
(GSBC) e o Comitê de Sustentabilidade Global (GSC) 
relatam ao Comitê Executivo Global (EXCO Global), 
que ocupa o mais alto nível e supervisiona a estra-
tégia de negócio de Bridgestone e sua execução e 
também é responsável pela liderança holística da 
Estrutura de Sustentabilidade de Bridgestone. O 
comitê inclui grupos de trabalho de líderes multi-
disciplinares e de várias regiões da empresa.

O COO global, que atua como cabeça do GSC, di-
rige a estratégia de sustentabilidade de Bridges-
tone e leva as recomendações ao Comitê Execu-
tivo Global. As iniciativas de sustentabilidade da 
Bridgestone são informadas, por sua vez, ao Con-
selho Administrativo. 

As operações da empresa na América Latina fazem 
parte da macrorregião da Bridgestone Améri-
cas (BSAM). Esta região inclui filiais de fabricação 
e venda localizadas no Canadá, Estados Unidos e 
América Latina.

Visite o site corporativo para mais informações so-
bre as responsabilidades de cada grupo de trabalho.

Governança 

Estrutura   

Globalmente, a Bridgestone conta com uma estru-
tura de governança que permite manter a trans-
parência e a confiança com seus diferentes públicos.

O Conselho de Administração é o nível mais alto 
degovernança da Bridgestone. Este Conselho 
está compostopor oito diretores externos e qua-
tro internos. O CEO Global e Global COO, e os Dire-
tores Executivos aconselham o Conselho. Eles são 
aqueles que são, em última instância responsável 
pelo desempenho da Bridgestone.

Para implementar as decisões estratégicas mais 
importantes do Conselho, a empresa estabeleceu 
um Comitê Executivo Global composto por execu-
tivos chave de toda a organização, que determina 
e supervisiona a implementação destas políticas 
e estratégias.

• Fortalecer o negócio de recapagem da Bandag, 
que permite a economia de petróleo, água e 
outros materiais ao substituir somente a banda 
de rodagem do pneu. 

• Aumentar a reciclagem dos pneus que finaliza-
ram sua vida útil.

• Promover uma maior equidade de gênero nas 
operações mediante programas de recruta-
mento diversos e inclusivos. 

• Apoiar à comunidade mediante programas de 
responsabilidade social em temas como segu-
rança viária, saúde e educação e voluntariado.

 
O avanço e os resultados deste programa serão in-
formados como parte da prestação de contas de 
sustentabilidade da empresa nos próximos anos. 

Plano de 
Sustentabilidade da 
América Latina

Com o objetivo de cumprir sua visão de proporcio-
nar valor social e para o cliente como uma empresa 
de soluções sustentáveis rumo a 2050, a Bridges-
tone vem trabalhando na implementação de um 
plano de sustentabilidade para a região da América 
Latina, que foca nos seguintes objetivos: 

• Desenvolver um portfólio robusto de produtos 
para veículos híbridos e elétricos.

• Reforçar o posicionamento de produtos orien-
tados a diminuir as emissões de carbono duran-
te seu uso, como as linhas Ecopia e Fueltech.

http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html
http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html
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Política Global Antissuborno

Em 2020, foi lançada a Política Global Antissuborno 
de Bridgestone para todos as equipes de trabalho e 
negócios ao redor do mundo, junto com um curso 
virtual para ajudar aos colaboradores a compreen-
derem melhor a Política, seus riscos relacionados 
com a corrupção e como abordá-los. A Política rea-
firma a posição da Bridgestone ante aos subornos 
e a corrupção, contida no Código de Conduta.

A Política Antissuborno pode ser consultada aqui.   

 
Comitê de Compliance

O Comitê de Compliance é uma 
entidade de apoio, monitora-
mento e de reporte interno, 
integrada por cinco membros 
em cada uma das seguintes 
áreas: Escritório do Presiden-
te, Auditoria, Legal, Finanças e 
Recursos Humanos.

Suas funções incluem: garan-
tir que as pessoas conheçam e 
adotem o Código de Conduta, 
dar seguimento às dúvidas e 
denúncias recebidas mediante 
a BridgeLine, correios e outros 
canais disponíveis, bem como 
promover capacitação sobre 
cumprimento, ética, conflitos 
de interesses e assédio no tra-
balho, entre outros. 

Linha BridgeLine

A Bridgestone estabeleceu um conjunto de 
canais para permitir aos colaboradores, clientes, 
consumidores, fornecedores e outros parceiros 
de negócio reportar de forma confidencial 
qualquer atividade criminal e violação ao Código 
de Conduta ou outras políticas da empresa, assim 
como preocupações e consultas sobre ética. Os 
relatos podem ser realizados na página www.
bridgestoneamericascompliance.com ou pelos 
telefones disponíveis no mesmo site.

Ética

A ética e os programas de compliance global e 
regional da Bridgestone estão baseados nestes 5 
pilares:

O Código Global de Conduta de Bridgestone é um 
guia prático sobre o manejo de temas éticos e se 
aplica tanto a colaboradores, como a fornecedo-
res e contratistas. Também estabelece diretrizes 
éticas para agir com integridade não só no trabal-
ho, mas também no mercado ne as comunidades. 

Desde o lançamento do Código de Conduta, os co-
laboradores têm recebido treinamento presencial 
e virtual sobre seus princípios. Durante a Semana 

da Ética 2020, na América Latina foram realizadas 
diversas atividades e conferências com o fim de 
revisar conceitos como a integridade no trabalho, 
integridade com as comunidades e capacitação 
sobre o Código de Conduta, permitindo o desen-
volvimento de uma cultura de ética entre os cola-
boradores.

O Código de Conduta de Bridgestone pode ser 
consultado aqui.  

 

Liderança: 
a Bridgestone envolve líderes, 

gerentes e supervisores nos temas 
de ética e compliance para garantir 
que os colaboradores atuem com 

integridade em tudo o que 
fazem.

Capacitação e comunicação: 
a Bridgestone se comunica 
constantemente com seus 
colaboradores e os ajuda a 

aprender de diversas maneiras, 
em capacitações personalizadas 

presenciais, virtuais, entre 
outros formatos.

Monitoramento e resposta: 
o programa de ética e compliance 

disponibiliza múltiplos 
canais para colaboradores e 
outros públicos reportarem 

comportamentos 
inapropriados.

Avaliação do risco: 
a empresa adota uma estratégia 
baseada em riscos ao desenhar 

o seu programa de ética e 
compliance.

Padrões e controles: 
a empresa conta com padrões e 
controles que incluem o Código 
de Conduta e a Política Global 

Antissuborno, entre outros.

https://www.bridgestone.com/responsibilities/anti_bribery/
http://www.bridgestoneamericascompliance.com
http://www.bridgestoneamericascompliance.com
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
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Conforme o impacto social e ambiental da 
mudança climática, o esgotamento de re-
cursos e a perda de biodiversidade cresce, 
a Bridgestone estabeleceu uma missão 

ambiental para criar consciência sobre esses de-
safios globais e abordá-los dentro de suas ope-
rações, ciclo de vida de produto e cadeia de valor.

Em 2020, a Bridgestone apresentou suas novas 
metas ambientais globais, Marco 2030, que bus-
cam acelerar os esforços para dissociar o cresci-
mento dos negócios dos impactos ambientais 
adversos e do aumento do consumo de recursos.

Metas

• Aumentar o uso de materiais reciclados e reno-
váveis em 40% até 2030.

• Executar um plano de gestão da água em uni-
dades de produção localizadas em áreas de es-
tresse hídrico até 2030.

• Reduzir as emissões de CO² (Escopo 1 e 2) em 
50% até 2030.1

• Contribuir para a redução global das emissões 
de CO² ao longo do ciclo de vida e da cadeia 
de valor (Escopo 3) de nossos produtos e ser-
viços, superando em cinco vezes as emissões 
de CO² das operações da empresa (Escopo 1 e 
2) até 2030.²

Meio 
Ambiente

Todas as plantas produtivas de Bridgestone 
América Latina contam com a certificação 
ambiental ISO 14001. 

1. Ano base: 2011 

2. Ano base: 2020
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Assim, na América Latina a empresa alcançou uma 
redução de 29,92% nas emissões abrangência 1 e 
2, entre 2019 e 2020, com as seguintes iniciativas:  
• Na fábrica da Bridgestone Argentina foram 

substituídos os tanques de combustível por 
tanques de gás liquefeito de petróleo (GLP) para 
potenciar as caldeiras que geram vapor para o 
processo produtivo. Esta mudança reduziu em 
15% as emissões de CO².  

• A Bridgestone Costa Rica conta com um proje-
to de geração de energia fotovoltaica por meio 
de painéis solares, que permite a geração de 
966.960 MJ, o que conduziu à redução de 2,7 
toneladas de CO², no ano de 2020.  

• No México se realizou a substituição de um 
transformador na subestação elétrica por equi-
pe de melhor desempenho, o que significou 
uma economia anual de 108.405 Kwh.

• Na fábrica de Santo André, no Brasil, o funcio-
namento das caldeiras agora se ajusta auto-
maticamente à demanda, o que permitiu uma 
redução no consumo de 193.280 m³ de gás na-
tural. Além disso, foram instalados 64 domos 
prismáticos para aumentar significativamen-
te a entrada de luz natural nas instalações da 
planta e reduzir o consumo de energia elétrica.

• Na fábrica de Campinas, no Brasil, melhorias 
no processo de extrusão permitiram reduzir as 
emissões de CO² em 30 toneladas por ano.

A Bridgestone investe também na reciclagem dos 
pneus quando chegam ao fim de sua vida útil, e 
conta com diversos projetos como parte de suas 
operações. No caso do Brasil, por exemplo, 100% 
dos pneus produzidos pela empresa recebem um 
descarte ambientalmente correto, como parte do 
programa RECICLANIP, da Associação Nacional 
da Indústria de Pneus (ANIP) à qual Bridgestone 
pertence. 

A Bridgestone também faz parte de associações 
como a Rueda Verde na Colômbia e a Fundellantas 
na Costa Rica, dedicadas a garantir um descarte 
ecologicamente responsável dos pneus em 
desuso.

Energia e Emissões

Bridgestone estabeleceu metas de redução de 
CO² e está trabalhando para aumentar o uso de 
energia renovável em linha com o Acordo de Pa-
ris, que procura evitar que o aumento da tempe-
ratura média global do planeta supere os 2ºC em 
comparação aos níveis pré-industriais e promover 
esforços adicionais para que não supere os 1,5ºC. 

competitiva ao utilizar os recursos de maneira 
mais inteligente e sustentável. 

Para isso, a Bridgestone também desenvolveu 
padrões para seus produtos e serviços, que junto 
a fatores como conforto e segurança, procuram a 
eficiência de recursos, a diminuição das emissões 
de CO² no processo  produtivo e vida útil dos 
produtos, bem como a redução de resíduos e seu 
descarte ambientalmente correto. Um exemplo 
é o desenvolvimento de produtos de alto valor 
agregado (Dan-Totsu), que contam com una vida 
útil mais longa e consomem menos recursos.

A empresa também promove a 
reutilização de recursos em seu 
negócio de recapagem (pneu a 
pneu) da marca Bandag. Este é 
um processo em que se substitui 
a banda de rodagem dos pneus 
de caminhão desgastados para 
reutilizá-los, dando a eles uma 
nova vida útil. A recapagem 
contribui positivamente ao 
meio ambiente, já que, ao se 
comparar com a produção de 
um pneu novo, utiliza menos 
matéria-prima; além de reduzir 
as emissões de CO² durante o 
processo.

Economia Circular

O modelo de negócio de Bridgestone promove uma 
economia circular e a redução de emissões de CO² 
em toda a cadeia de valor, desde a fabricação dos 
pneus, os serviços de manutenção durante o uso 
por parte dos clientes e a reciclagem pós-consumo.

A economia circular não só ajuda a mitigar 
as pressões sobre o meio ambiente, mas 
também proporciona uma oportunidade 
para transformação do modelo comercial da 
Bridgestone e obtenção de uma vantagem 
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André, para que a cada 100 m³/h de água seja 
possível gerar 92 m³/h de água permeada e 
8m³/h de água residual, o que significa uma 
melhoria de 24% na redução do consumo de 
água versus o ano anterior. A operação tam-
bém conta com uma estação de tratamento de 
efluentes, que permite a reutilização de 100% 
da água tratada na linha de produção.

• A fábrica de Campinas da Bridgestone do Brasil 
instalou em 2020 uma nova estação de trata-
mento de efluentes, com capacidade para tra-
tar até 28.000 litros de água por dia, que serão 
reutilizados no processo produtivo da fábrica. A 
estação também conta com um novo sistema 
para limpeza de peças “Bio-Circle”, que utiliza 
microrganismos para digerir óleos e outros con-
taminantes, preservando os recursos hídricos.

• Na planta localizada na Bahia, no Brasil, foi 
construída em 2020 uma estação de captação 
e tratamento de água de chuva, que contribuirá 
ainda mais para a redução do consumo de água 
da fábrica.

Consumo de Água

A Bridgestone América Latina reduziu o consumo 
de água em processos operacionais e de produção 
em 23,30%, em 2020, implementando ações de 
eficiência, reutilização e tratamento dos recursos 
hídrico.

• A Bridgestone Argentina possui um projeto de 
reaproveitamento de água em parceria com a 
empresa vizinha, Loma Negra, voltada para a 
produção de concreto. Em 2020, 5.687 m³ de 
água descartados pela Bridgestone foram reu-
tilizados no processo produtivo da Loma Negra. 

• A Bridgestone Costa Rica coleta água de chuva 
em cinco pontos diferentes para seu reaprovei-
tamento na lavagem de máquinas, limpeza de 
panos com graxa ou balanças industriais. Em 
2020, 164 m³ de água foram reaproveitados.

• Foi aumentada a capacidade do sistema de 
osmose reversa da fábrica brasileira de Santo 

Veja a seção ‘indicadores’ deste relatório para a composição dos dados. 

Veja a seção de indicadores deste relatório para a composição dos dados.  

Veja a seção ‘indicadores’ deste relatório para a composição dos dados. 

Argentina

Total América Latina

Costa Rica México Brasil

26.889,4 10.640,2 

165.715,31

% Redução

-29,92%

40.741,6 87.444,1 

Argentina

Total região

Costa Rica México Brasil

198.727,21 133.140,00

755.346,14

% Redução

-23,30%

156.801,00 266.677,93

Argentina

Total região

Costa Rica México Brasil

% Redução

1.867.407.181371.937.148 253.227.375442.284.265

2.934.855.969 -20,31%

Emissões de Gases de Efeito Estufa 2020 (Alcance 1 e 2)  

Dados em toneladas de CO²

Consumo de Água Total Ano 2020
Dados em m³

Consumo de Energia Total Ano 2020
Dados em MJ



24 25Relatório de Sustentabilidade América Latina 2020-2021 Relatório de Sustentabilidade América Latina 2020-2021

• A Bridgestone México realizou uma doação de 
15 toneladas de resíduos de borracha para serem 
utilizadas em um campo de futebol de grama 
sintética em Cuernavaca. Também, diferentes 
resíduos de sua planta são utilizados em pro-
cessos produtivos para a criação de paradas de 
estacionamento, peças automotivas e tapetes. 

• As plantas no Brasil reciclam 100% dos seus re-
síduos produzidos e, entre 2019 e 2020, atingi-
ram o aterro zero.

• A fábrica de Santo André realizou a substituição 
dos tambores de plástico e metálicos por con-
tainers IBC (Intermediate Bulk Container) com 
opção de recarga, o que reduziu o uso de 12 to-
neladas de embalagem de tambor e plástico e 
6 toneladas de resíduos perigosos. 

• A borracha vulcanizada das fábricas de Campi-
nas e Mafra é reciclada e utilizada como maté-
ria prima para solas de sapatos e asfalto.

 
Para o futuro, a Bridgestone incentiva um novo 
negócio de reciclagem (pneu em borracha / pneu 
em matéria-prima), que converterá pneus usados 
em matéria-prima utilizável.

Gestão de Resíduos  

A redução e gestão responsável de resíduos são 
temas centrais do conceito de economia circular 
que a Bridgestone promove. Em 2020, 97,7% dos 
resíduos produzidos pela Bridgestone América 
Latina foram reciclados, com destaque para os se-
guintes projetos:

• Na fábrica da Argentina foram instaladas 34 es-
tações para a correta classificação de resíduos, 
contribuindo para a reciclagem. Estas estações 
estão disponíveis em toda a fábrica, escritórios 
administrativos e nos acessos à unidade, para 
que os colaboradores depositem os materiais 
recicláveis de suas casas. 

• Na Bridgestone Costa Rica nasceu, em 2020, o 
processo de corte de borrachas, com o objetivo 
de garantir a este material as dimensões ade-
quadas para a reciclagem. Esta iniciativa per-
mitiu o aumento de 1,66% de reciclagem deste 
material e evitou o envio de 48 toneladas ao 
aterro sanitário.

Geração de Resíduos 2020

Operação Toneladas de resíduos gerados % Resíduos reciclados

Argentina 2.872 93,4%

Costa Rica 3.346 99,2%

México 5.283 97,0%

Brasil 10.143  98,8%

Total região 21.644 97,7%

Veja a seção de indicadores deste relatório para a composição dos dados. 

Nossas operações, como muitas outras indústrias, sofreram interrupções adicionais devido à COVID-19, além das datas regulares de 

manutenção.
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Em dezembro de 2020, a força de trabalho da 
companhia na América Latina estava formada por 
8.251 colaboradores incluindo líderes, gerentes, 
profissionais e técnicos.  

Perfil 

A política de contratação da Bridgestone busca can-
didatos de diversas culturas, mediante um proces-
so inclusivo, que garante que todos tenham iguais 
oportunidades durante o processo seletivo e não 
sejam discriminados por sua idade, raça, gênero, 
religião, orientação sexual ou outros motivos.

Colaboradores 

Veja a seção de indicadores deste relatório para a composição dos dados. 

Colaboradores América Latina

Nível Homens Mulheres Total % Mulheres

Líderes 25 7 32 21,88%

Gerentes 143 35 178 19,66%

Profissionais 1.263 417 1.680 24,82%

Manufatura 6.281 80 6.361 1,26%

América Latina 7.712 539 8.251 6,53%
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de 51.000 horas de capacitação sobre diversos te-
mas como ética, desempenho, liderança e men-
toria, recursos humanos, administração e des-
envolvimento comercial, teletrabalho, saúde e 
segurança, entre outros. 

Adicionalmente, todas as fábricas de Bridges-
tone têm programas para colaboradores da 
manufatura em temas como segurança ocupa-
cional, práticas ambientais, redução de riscos, 
entre outros. 

Treinamento

A capacitação e desenvolvimento dos seus cola-
boradores é uma prioridade para a Bridgestone. A 
empresa procura desenvolver capacidades, habi-
lidades e confiança para apoiar o sucesso de sua 
equipe, por meio de programas contínuos e em 
constante evolução.

Em 2020, mais de 1.000 colaboradores adminis-
trativos da América Latina participaram em mais 

Employee Resource Groups 
ou Grupos de Afinidade da 
Bridgestone  

Os Employee Resource Groups (ERGs), ou Grupos 
de Afinidade, permitem reunir colaboradores 
e aliados em função de suas características, 
experiências de vida e interesses em comum.

Os ERGs buscam proporcionar uma rede de apoio 
e dar oportunidades de serviço comunitário, 
aprendizagem e desenvolvimento, fortalecendo 
o negócio e construindo também um lugar de 
trabalho mais inclusivo e equitativo. Eles são 
liderados por colaboradores da Bridgestone com 
o apoio de líderes da empresa.  

ERG BPROUD 

 
Procura contribuir e melhorar o pilar “Nossa 
Equipe”, fomentando a inclusão, a colaboração e 
a consciência entre a comunidade LGBTQ+ e seus 
aliados.

ERG B-WIN

Tem como objetivo atrair, reter e desenvolver 
colaboradoras mulheres, bem como engajar todos 
os colaboradores, independente de gênero, na 
promoção da cultura  Bridgestone e da diversidade 
de gênero no ambiente de trabalho.

Diversidade e Inclusão  

A Bridgestone é uma empresa apaixonada por 
construir uma equipe tão diferente quanto o mundo 
ao que serve. Por isso, a diversidade, equidade e 
inclusão estão no centro de sua gestão de recursos 
humanos. A empresa garante um ambiente de 
trabalho livre de assédio, discriminação e represálias, 
onde o respeito mútuo é a base e todas as pessoas 
que são parte da empresa ou estão interessadas em 
fazer parte  dela são tratadas com equidade.

A empresa implementou, em 2021, a iniciativa 
Livre para Ser que incentiva os colaboradores a 
se sentirem livres para ser quem realmente são e 
compartilharem suas opiniões em um lugar onde 
podem prosperar.

Esta filosofia leva em conta três pilares fundamentais:  

Ambiente de trabalho: para criar uma cultura 
inclusiva que reconheça as necessidades 
únicas de cada colaborador e aproveite seus 
diversos talentos.

A equipe de trabalho: para garantir que a 
comunidade de colaboradores da Bridgestone 
reflita as comunidades e os clientes a quem 
a companhia serve, alcançando também 
fornecedores.

O mercado: utilizar fornecedores diversos, 
envolver à comunidade e posicionar a 
organização para satisfazer as necessidades 
de nossos clientes.

A Bridgestone Argentina conta com a Universidade 
Corporativa Bridgestone, que oferece diversos treinamentos 
e programas de educação formal a seus colaboradores, 
clientes e comunidade. Alguns dos programas desta 
universidade são: Licenciatura em Administração, 
Licenciatura em Marketing, Graduação Técnica em Processos 
Produtivos e Graduação Técnica em Recursos Humanos. 

Total de Horas de Treinamento de Colaboradores Administrativos

Fábrica/País Total horas de treinamento 
transmitidas

Total de colaboradores Média de horas de 
formação

Brasil 23.434 542 43

México 11.861 282 42

Costa Rica 7.220 113 64

Colômbia 1.536 31 50

Argentina 6.544 172 38

Chile 441 26 17

Total 51.035 1.166 44
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Esta Missão de Segurança é aplicável a colaborado-
res, prestadores de serviços e visitantes. Por meio 
da liderança, capacitação e outras abordagens 
educativas, a Bridgestone promove a adoção desta 
missão por todos seus colaboradores.

Todas as fábricas da Bridgestone na América Latina 
contam com comitês de Segurança e Higiene In-
dustrial, que garantem o cumprimento de todos os 
protocolos e leis trabalhistas,  do ótimo estado dos 
equipamentos e que se aborde o tema a partir de 
um ponto de vista preventivo, com monitoramen-
to e avaliação constante de riscos e melhorias.

A Bridgestone também conta com as certificações 
necessárias e mantém uma comunicação e capaci-
tação constantes para os colaboradores, incluindo 
campanhas de prevenção sobre riscos no trabalho. 

Segurança e Higiene Industrial

Na Bridgestone, a segurança sempre está 
em primeiro lugar e representa um valor do 
negócio. Criar um ambiente de trabalho seguro é 
responsabilidade de todos.

Índice de Frequência de Acidentes com 
Afastamento 

Fábrica/País 2019 2020

México 1,64 0,85

Argentina 1,40 1,36

Brasil Bahia 0,82 0,25

Brasil Santo André 0,58 0,53

Brasil Campinas 0 0

Brasil Mafra 0 0

Costa Rica 0,61 0,79
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Programas de 
Segurança Viária  

A segurança viária é, para a Bridgestone, um pilar 
fundamental da promoção de uma mobilidade 
sustentável, mais inteligente, segura e acessível 
nas comunidades onde opera. É por isso que 
a empresa conta com diferentes programas 
orientados à educação e prevenção de acidentes 
de trânsito na região da América Latina. Em 
2020, no entanto, estes programas tiveram 
suas atividades e alcance reduzidos devido às 
restrições sanitárias pela pandemia.

Pense Antes de Conduzir (PADC)

O programa Pense Antes de Conduzir busca 
sensibilizar os motoristas sobre as ações mais 
importantes na hora de dirigir e, desta maneira, 
fomentar uma cultura de transporte seguro. Ele 
conta com campanhas dirigidas a estudantes 
universitários e em idade escolar e turistas no 
México, Costa Rica, Colômbia e Equador. 

Campanha Chegue Seguro

O Programa “Chegue Seguro” é dirigido aos 
caminhoneiros, com a finalidade de dar 
informação e recomendações de segurança e 
prevenção de acidentes. Devido à pandemia, 
foram suspensas as atividades de revisão 
de pneus; no entanto, foi realizada uma 
modalidade diferente chamada “Seguro Me 
Transporto”, com a doação de kits de prevenção 
contra a COVID-19 a caminhoneiros no México, 
na Costa Rica, na Colômbia e no Equador.

Conscientização em 
Segurança Viária

A Bridgestone Argentina celebrou o Dia 
Mundial da Segurança Viária, no dia 
10 de junho, com uma campanha de 
aconselhamento para os motoristas sobre 
como desinfetar o veículo, promovendo seu 
uso somente para necessidades essenciais 
durante a pandemia.

No Brasil, durante a Semana Nacional do 
Trânsito, em setembro, a empresa deu 

conselhos de manutenção 
e segurança para os 
colaboradores, bem como 
para motoristas de veículos de 
passeio e caminhões.

Simulador de 
Impacto

Na Argentina, a companhia conta 
com um simulador de impacto 
- um plano inclinado que conta 
com assento e cinto de segurança 
- que permite experimentar 
a sensação de uma colisão a 

15 km/h e, com isto, conscientizar sobre a 
importância do uso do cinto de segurança. 

Apoio às 
Pessoas e 
Comunidades
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• Doação de máscaras e cestas básicas de ali-
mentos e produtos de higiene pessoal. 910 
cestas básicas foram distribuídas na Costa Rica 
e no México. No Brasil, 11.550 máscaras e mais 
de 1.400 cestas básicas foram doadas para a 
população das comunidades onde a Bridges-
tone opera.

• Mais de 200 pneus foram entregues para equi-
par 53 ambulâncias da Cruz Vermelha no Mé-
xico, Costa Rica, Colômbia, Guatemala e Repú-
blica Dominicana, assim como para um hospital 
móvel para atendimento aos casos de Covid-19 
no Hospital Nacional Infantil da Costa Rica.

• 1800 kits de prevenção à Covid-19 foram en-
tregues em campanhas para caminhoneiros na 
Costa Rica, México, Equador e Colômbia.

Também foram realizadas palestras, cursos e 
workshops sobre o uso eficiente do tempo, o 
equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e os 
cuidados com a saúde física e mental.  

Fornecedores e Distribuidores

Em 2020, foi mantida uma comunicação 
constante com fornecedores e distribuidores 
para mantê-los informados sobre fechamentos 
de fábricas, continuidade de contratos de 
serviços e produtos, bem como a disponibilidade 
de produtos para os mercados.

Além disso, a empresa ajustou planos de 
negócios, entre outras estratégias, para 
dar suporte à sua rede de distribuidores, e 
disponibilizou informações e materiais sobre os 
protocolos recomendados para a prevenção do 
contágio à Covid-19 nos pontos de venda.

Comunidade

A pandemia da Covid-19 orientou as ações de 
apoio comunitário da Bridgestone na América 
Latina, incluindo iniciativas de doações e 
voluntariado, durante 2020. Entre elas:

• Doação de mais de 2.500 máscaras tipo face 
shield a centros de saúde públicos e privados, 
para uso das equipes de saú-
de, na Argentina e no Brasil. 
As máscaras foram produzi-
das por colaboradores da 
Bridgestone, mediante o uso 
de tecnologia de impressão 
3D. Na Argentina, esta inicia-
tiva foi realizada em parceria 
com a Universidade de Lo-
mas de Zamora.

Colaboradores

Visando proteger a saúde e a segurança dos 
colaboradores, a empresa estabeleceu comitês 
de prevenção à Covid-19, que definiram medidas 
e protocolos, assim como auditorias, para 
colaboradores que, pela natureza de seu trabalho, 
seguiram trabalhando de maneira presencial. 

Além disso, foi implementado o teletrabalho 
para colaboradores administrativos (e  esquemas 
de trabalho híbrido e horários flexíveis em 
casos necessários). Pesquisas e fóruns com 
colaboradores em teletrabalho foram realizados 
continuamente para conhecer sua experiência e 
necessidades neste novo formato de trabalho. 

Durante 2020, a Bridgestone manteve uma 
comunicação constante sobre as decisões de 
negócio e as estratégias implementadas diante 
da pandemia da Covid-19. Isto incluiu fóruns de 
comunicação, painéis com líderes do negócio 
e informação contínua sobre como prevenir o 
contágio dentro e fora do trabalho. 

Projeto Educação no Trânsito

A Bridgestone Brasil tem um projeto de educação 
nas escolas das comunidades em que opera e 
que, por meio de atividades lúdicas e sessões 
educativas para crianças e jovens, compartilha 
conhecimento sobre a segurança viária. Em 2020, 
a campanha não se realizou devido à pandemia 
da Covid-19.

Ações ante a 
pandemia da 
Covid-19

A América Latina foi uma região altamente im-
pactada pela pandemia da Covid-19. Em todos 
os países, a situação foi similar: um aumento 
exponencial nos casos, falta de capacidade dos 
hospitais e alto impacto econômico para a po-
pulação em geral.

Neste contexto, a Bridgestone to-
mou medidas não apenas para res-
guardar a saúde e a segurança de 
seus colaboradores, clientes, forne-
cedores, comunidades e outros pú-
blicos, mas também para contribuir 
com as necessidades das comunida-
des locais, com base na sua missão 
de Servir à Sociedade com Qualida-
de Superior.
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• 50 tablets, 4 laptops e outros materiais escola-
res foram entregues a crianças no México e Cos-
ta Rica. No segundo país, foram realizadas ofici-
nas sobre ferramentas digitais para 100 pessoas. 

• Na Argentina, como parte da campanha Sejamos 
Um, a Bridgestone emprestou quatro correias 
transportadoras para a organização de cestas 
básicas com alimentos e itens de higiene, con-
tribuindo com a entrega de um milhão de cestas 
à população da Cidade e Província de Buenos Ai-
res, impactando 4 milhões de pessoas. 

• No Brasil, a Bridgestone promoveu uma cam-
panha para apoiar os caminhoneiros autônomos 
que continuaram trabalhando para abastecer a 
população durante a pandemia, com a doação 
de 2.850 recapagens Bandag – realizadas em 
seus centros de serviço em diferentes regiões 
do país. 

• Operações como Chile, Costa Rica, México e 
Colômbia conseguiram continuar com as suas 
iniciativas de voluntariado natalino, apoiando 
a várias escolas e organizações com doações e 
presentes. 
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Indicadores

Emissões de Gases de Efeito Estufa por País 
2019-2020

  Argentina Costa Rica México Brasil Total Variação porcentual 2020

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Emissões de Gases de Efeito Estufa (Alcance 1).  
Em toneladas de CO²

19.770,3 15.315,8 11.711,4 8.971,0 18.661,0 509,0 74.338,3 57.987,2 124.480,99     82.782,94 -33,50%

Emissões de Gases de Efeito Estufa (Alcance 2).  
Em toneladas de CO²

14.518,7 11.573,6 1.987,7 1.669,2 59.479,1 40.232,6 35.984,0 29.457,0 111.969,53 82.932,37 -25,93%

Emissões NOx. 18,3 13,2 354,5 434,3 11,8 10,0 60,9 51,5 433,74 498,99 15,04%
Emissões de SOx. 0,1 0,1 125,5 117,5 8,8 0,2 4,0 3,1 129,56 120,68 -6,86%

Consumo de Energia em MJ, por País 
Ano 2020

  Argentina Costa Rica México Brasil Total Variação 
porcentual 
2020-2019

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Consumo total de 
combustíveis

381.091.492,8 303.531.985,4 298.496.896,0 207.168.759,0 15.730.876,6 13.106.525,0 1.433.524.020,1 1.128.914.997,4 2.128.843.285,5 1.652.722.266,9 -22,37%

Diesel - - - - 6.475.604,4 5.561.432,5 89,1 3.606,3 6.475.693,5 5.565.038,8 -14,06%

Gás Natural 353.539.848,0 303.531.985,4 - - 287.482,5 235.342,4 1.397.577.051,0 1.101.132.996,0 1.751.404.381,5 1.404.900.323,8 -19,78%

Gás LP 27.551.644,8 - 7.022.176,0 5.353.171,0 8.967.789,7 7.309.750,2 35.946.879,9 27.778.395,1 79.488.490,4 40.441.316,3 -49,12%

Bunker - - 140.314.720,0 100.665.588,0 - - - - 140.314.720,0 100.665.588,0 -28,26%

Pellets - - 151.160.000,0 101.150.000,0 - - - - 151.160.000,0 101.150.000,0 -33,08%

Consumo elétrico 
total

174.060.000,0 138.752.280,0 196.122.060,0 164.768.389,0 273.556.112,4 240.120.849,6 910.242.010,5 738.492.183,6 1.553.980.182,9 1.282.133.702,2 -17,49%

Eletricidade de 
terceiros

174.060.000,0 138.752.280,0 196.042.860,0 164.635.189,0 273.556.112,4 240.120.849,6 907.763.601,5 735.852.368,6 1.551.422.573,9 1.279.360.687,2 -17,54%

Geração elétrica 
própria

- - 79.200,0 133.200,0 - - 2.478.409,0 2.639.815,0 2.557.609,0 2.773.015,0 8,42%

Total energético 555.151.492,8 442.284.265,4 494.618.956,0 371.937.148,0 289.286.989,0 253.227.374,6 2.343.766.030,5 1.867.407.181,1 3.682.823.468,4 2.934.855.969,1 -20,31%
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Consumo de Água por País em m³
2019-2020

  Argentina Costa Rica México Brasil Total Variação porcentual 2020 

 Fonte 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Consumo de água superficial (m³) - - - - - - 18.350,0 18.986,0 18.350,0 18.986,0 3,47%

Consumo de água subterrânea (m³) 181.218,2 147.132,3 185.290,0 133.140,0 198.985,0 156.801,0 319.359,8 235.403,8 884.853,0 672.477,1 -24,00%

Consumo de fontes de terceiros (m³) 69.442,5 51.594,9 - - - - 802.207,7 597.916,1 871.650,2 649.511,0 -25,48%

Total de consumo de água (m³) 250.660,66 198.727,21 185.290 133.140 198.985 156.801 349.879,54 266.677,93 984.815,20 755.346,14 -23,30%

Resíduos Gerados por País
2019-2020

  Argentina Costa Rica México Brasil Total Variação porcentual 2020 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

A Volume total de resíduos gerados 4.263,90 2.872 3.021 3.346 5.501 5.283 13.542 10.143 26.328 21.644 -17,79%

Resíduos não perigosos (em toneladas) 4.018,70 2.741 2.315 2.820 5028,097 385,05 10.328 7.472 21.689,58 13.418 -38,14%

Resíduos perigosos 245,2 131,2 706 526 473,27 4.897,84 3.214 2.671 4.638 8.225,93 77,35%

B Volume de resíduos reciclados 3.938,30 2.683 2.947 3.320 5.503 5.132 13.324 10.017 25.713 21.151 -17,74%

Porcentagem de resíduos reciclados (B/A) 92,36% 93,41% 97,55% 99,22% 96% 97% 98,40% 98,76% 97,66% 97,73% 0,06%

Volume total de resíduos enviados ao aterro sanitário 280,40 195 74 26 216,33 150,91 211 123 780,97 496 -36,53%
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Colaboradores de acordo com Nível e Gênero
América Latina

Gênero Porcentagem  
de mulheres País Nível na organização Masculino Feminino

México Líderes 6 3 33,33%

Gerentes 38 7 15,56%

Profissionais 326 95 22,57%

Funcionários de produção 855 0,00%

Total México 1.225 105 7,89%

Costa Rica Líderes 2 0,00%

Gerentes 21 3 12,50%

Profissionais 167 60 26,43%

Funcionários de produção 662 6 0,90%

Total Costa Rica 852 69 7,49%

Colômbia Gerentes 3 1 25,00%

Profissionais 14 13 48,15%

Total Colômbia 17 14 45,16%

Colaboradores de acordo com Nível e Gênero
América Latina

Gênero Porcentagem  
de mulheres País Nível na organização Masculino Feminino

Brasil Líderes 10 4 28,57%

Gerentes 51 18 26,09%

Profissionais 506 203 28,63%

Funcionários de produção 3.696 70 1,86%

Total Brasil 4.263 295 6,47%

Argentina Líderes 6 0,00%

Gerentes 28 6 17,65%

Profissionais 233 40 14,65%

Funcionários de produção 1.068 4 0,37%

Total Argentina 1.335 50 3,61%

Chile Líderes 1 0,00%

Gerentes 2 0,00%

Profissionais 17 6 26,09%

Total Chile 20 6 23,08%

Total região 7.712 539 6,53%
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