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Mensagem de 
Charlie Rule

 

Perante o complexo ambiente de 2021, caracterizado pela continuação 
da crise sanitária e por uma economia global que recém começava a 
se recuperar dos impactos da pandemia, a Bridgestone concentrou 

suas estratégias e ações no fortalecimento do negócio, na proteção 
dos colaboradores e, acima de tudo, na transformação de desafios em 
oportunidades. Isso não foi só para manter o crescimento comprovado nos 
últimos anos, mas também para realçar nossos valores e nossa contribuição 
para a construção de uma sociedade sustentável. 

O legado do nosso fundador, Shojiro Ishibashi, “Servir à Sociedade com 
Qualidade Superior” torna-se cada vez mais relevante, sobretudo num contexto 
que nos convoca como empresa a adaptar e renovar o que é essencial para a 
concretização das nossas metas e objetivos empresariais, humanos, sociais e 
ambientais. Por isso, em 2021 trabalhamos no processo chamado Bridgestone 
3.0, que traça as linhas estratégicas corporativas num horizonte para 2050 
e dirige a nossa jornada para um único destino: tornar-se uma empresa de 
soluções sustentáveis.

Paralelamente neste estágio evolutivo, e considerando a importância que 
representa para a empresa atuar com um modelo de sustentabilidade, no 
início de 2022 anunciamos nosso Bridgestone E8 Commitment (Compromisso 
Bridgestone E8), composto por oito compromissos que serão decisivos para 
alcançar a nossa estratégia de negócio.

Os oito compromissos são: Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, 
Emotion, Ease and Empowerment, todos eles associados com valores 
profundamente enraizados em nossa cultura corporativa, entre elas: tecnologia, 
inovação, proteção ambiental, maior produtividade e busca de bem-estar de 
nossos clientes, colaboradores e comunidades.

Oferecemos um resumo das ações dos seis países da Bridgestone Americas Tire 
Operations Latin America (BATO-LA): Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica e México. Estamos orgulhosos de tudo o que conquistamos juntos e, acima 
de tudo, do que buscamos para alcançar nossos objetivos até 2050. Convido 
você a conhecer nossos esforços na região.

Charlie Rule
Presidente da Bridgestone Americas Tire Operations Latin América (BATO-LA)
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A Bridgestone é uma empresa global que 
tem soluções e produtos diversificados 
em aproximadamente 140 fábricas de 

produção e desenvolvimento, presentes em 150 
países ao redor do mundo.

Além disso, mantém presença relevante na 
América Latina, região onde são fabricados e 
comercializados pneus das marcas Bridgestone 
e Firestone, recapagens Bandag e uma linha 
diversificada de outros produtos.

O escopo do relatório de sustentabilidade que aqui se 
apresenta relata os resultados em questões sociais, 
ambientais e de governança, correspondentes às 

A Bridgestone Group trabalha continuamente 
para fortalecer sua estratégia global de 
sustentabilidade, para que ela se adapte ao 
contexto e situação atuais, e também responda 
às expectativas de seus públicos de interesse.

Com essas aspirações, em 2022 a empresa 
anunciou seu Compromisso Bridgestone E8 que 
representa o propósito da organização e traça 
seu caminho nos próximos anos junto com a 

sociedade, parceiros e clientes para construir uma 
sociedade sustentável.

O Compromisso Bridgestone E8 visa impulsionar 
a gestão da empresa e conquistar a confiança das 
gerações futuras à medida que acelera sua própria 
transformação em busca de sua visão: “Até 2050, 
a Bridgestone continua a fornecer valor social e 
valor ao cliente como uma empresa de soluções 
sustentáveis”.

“Bridgestone E8 Commitment”: 
olhando para 2050

Bridgestone 
Latin America     Ecology

 

Comprometidos com o 
avanço de tecnologias e 
soluções sustentáveis de 
pneus que preservem o 
meio ambiente para as 

gerações futuras.

 

 
 

Extension 
Comprometidos com a 

mobilidade e a inovação 
contínuas que mantêm 
as pessoas e o mundo 

avançando.

Empowerment  

Eotion
 

Energy 

Economy 
Comprometidos em maximizar o 
valor econômico da mobilidade e 

das operações comerciais.

 
Comprometidos em 

maximizar a 
produtividade por 
meio do avanço da 

mobilidade.

Ease 

Comprometidos com a criação 
de uma sociedade de 

mobilidade neutra em carbono.

Comprometidos em 
trazer conveniência 
e tranquilidade para 

a mobilidade.

Comprometidos em inspirar 
entusiasmo e espalhar 
alegria no mundo da 

mobilidade.

Comprometidos em 
contribuir para uma 

sociedade que assegura 
acessibilidade e 

dignidade para todos.

E8 Commitment 

operações da Bridgestone Americas Tire Operations 
(BATO-LA). Atualmente, a organização conta com 
mais de 9000 pessoas colaborando na América 
Latina e um total de cinco fábricas de pneus e duas 
fábricas de reforma da Bandag, além de escritórios 
administrativos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica e no México. Os produtos e serviços 
Bridgestone, Firestone e Bandag estão disponíveis 
com ampla cobertura para clientes e usuários, por 
meio de uma rede de distribuidores e pontos de 
venda.

Em 2021, um total de 374 000 toneladas de pneus 
e 23 000 toneladas de recapagens Bandag foram 
fabricadas na Bridgestone Latin America.



ISO 9001:2015 

Brasil, Mafra
Brasil, Campinas
Brasil, Bahia
Argentina, Llavallol
México, Cuernavaca 
Costa Rica, Belén 
 

 

Sistema de Gestão da Qualidade

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade

IATF 16949
Gestão da 
Qualidade para 
a Indústria 
Automotiva

ISO 14001:2015
Sistema de 
gestão ambien-
tal 

Brasil, Bahia
Brasil, Campinas
Brasil, Mafra
Brasil, Santo André
Costa Rica, Belén 
México, Cuernavaca
Argentina, Llavallol

Brasil, Bahia
Brasil, Santo André
México, Cuernavaca 
Argentina, Llavallol
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Por um mundo melhor

A premissa de Servir a Sociedade com Qualidade Superior foi um legado do fundador da Bridgestone, 
Shojiro Ishibashi. Ele fundou a empresa em 1931. Ishibashi acreditava que uma empresa que contribuísse 
para a sociedade sempre seria bem-sucedida; desde então, a convicção de fazer do mundo um lugar 
melhor prevalece na cultura organizacional e permeia fortemente as ações, iniciativas e projetos em 
desenvolvimento da empresa em todo o mundo.
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Sustentabilidade  
com perspectiva  
de longo prazo 

O plano regional de sustentabilidade da 
Bridgestone América Latina procura continuar 
fornecendo valor social e ao cliente como uma 
empresa de soluções sustentáveis até 2050.

Sucesso do Plano de Sustentabilidade da América Latina 2021

Presença da solução de 
gestão de frotas Webeet 
no México e no Chile, que 
ajuda a melhorar as 
operações de frotas, 
minimizando a pegada de 
carbono.    

C

Continuar fortalecendo o 
negócio de recapagem da 
Bandag, que prolonga o 
ciclo de vida dos pneus e é 
mais e ciente no uso dos 
recursos naturais.

Reforçar a equidade de 
gênero em todas as 
operações através da 
implementação de programas 
de recrutamento diversos e 
inclusivos. Em 2021, 50 % das 
novas contratações da 
Bridgestone na América 
Latina eram mulheres.

Promoção do 
posicionamento das linhas 
de pneus para reduzir as 
emissões durante o uso e 
ampliação do portfólio de 
pneus de veículos híbridos e 
elétricos.  

Implementar iniciativas em 
colaboração com 
revendedores no México e na 
Argentina para aumentar o 
descarte responsável de pneus 
em  m de vida.
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Comportamento 
integro 

Uma premissa ética essencial é a integridade e 
está expressa no Código de Conduta sob o lema 
“devemos agir com integridade em todos os 
aspectos dos negócios da Bridgestone Group”.

Justamente, o Código de Conduta é um dos 
componentes regulatórios que servem de guia, 
monitoramento e controle de conformidade. 
Foi instituído em 2018 e orienta a gestão de 
eventuais problemas éticos. Para mais detalhes 
deste Código, acesse:

A ética e a integridade também estão presentes 
nas diferentes políticas globais, regionais ou locais 
da empresa. No caso específico da Bridgestone 
Americas (BSAM), que também inclui os normativos 
da América Latina, algumas dessas políticas foram 
aprovadas recentemente. Vejamos o detalhe das 
políticas que entraram em vigor em 2021:

Código de Conduta 
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Política global antissuborno 

Embora seja um mandato que prevaleceu ao 

longo de sua existência, em 2021 a Bridgestone 

Americas (BSAM), que inclui as operações da 

América Latina, criou um procedimento para 

regular a devida diligência de intermediários. 

Isso ajuda a reduzir o risco de atos cometidos por 

terceiros, incluindo vendedores, distribuidores, 

lobistas, fornecedores de transporte, 

fornecedores de logística, despachantes 

aduaneiros ou qualquer outra pessoa agindo em 

nome ou em conjunto com a marca Bridgestone 

Group.

Política de presentes,  
refeições, entretenimento e 
viagens para terceiros ou por 
parte deles.

Regula uma prática comum e geralmente 
benéfica para a realização de negócios 
entre a empresa e os parceiros de negócios, 
estabelecendo os limites adequados 
para que essas ações não causem 
conflitos de interesse ou irregularidades, 
especialmente quando os presentes ou 
outras cortesias são de grande valor ou 
são dirigidos a funcionários do governo ou 
sindicatos.

Normas para Associações 
de Classe (Trade Association 
Guidelines)

Regula tudo relacionado à participação de 
colaboradores em associações ou entidades 
da Indústria. A diretriz leva em conta, por um 
lado, que esses vínculos permitem avançar 
com as mudanças normativas, na definição 
de padrões internacionais da indústria 
em favor do consumidor; mas, também, 
por reunir concorrentes, deve resguardar 
aspectos relativos à conduta antitruste. O 
guia busca garantir que tais associações 
evitem qualquer tipo de comportamento 
real ou potencial que viole as leis antitruste 
e que possam prejudicar a reputação da 
empresa.  

Política de Investigações 
Internas 

Define as funções e responsabilidades 
em torno ao manejo, acompanhamento, 
formação, controle e apresentação de 
relatórios sobre as investigações internas 
realizadas. Esta norma foi elaborada por 
uma equipe interdisciplinar das áreas de 
Recursos Humanos, Auditoria Interna, 
Segurança e Jurídica.

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
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Agenda de atividades para fomentar a integridade e a ética Capacitação para promover uma Cultura 
de Integridade: 2021 

pessoas colaborando 
foram treinadas por 

mais de

Mais de

durante 2021.

9000

80 horas

Tem como objetivo incentivar e reconhecer supervisores, gerentes e demais lideranças dos Estados Unidos, do 
Canadá e da América Latina, por serem modelos para a construção e manutenção de uma cultura de integridade, 
ética e compliance na Bridgestone. Na região da América Latina, duas gerentes foram reconhecidas: Pilar Arata e 
María Fernanda Niño.

Prêmio Liderança com Integridade 2021

Enquete anônima enviada à equipe para obter o retorno sobre como cada um se sente, vê e vivencia a cultura 
da integridade e como pode oferecer ideias para fazer as coisas de uma maneira diferente. Os resultados foram 
compartilhados durante a Semana de Ética e Compliance.

Enquete de Ética e Compliance 2021

As comunicações corporativas são enviadas mensalmente para promover a cultura de integridade da organização.

Programa de Dicas de Compliance 

O curso sobre antitruste ministrado virtualmente voltado para um público específico na América Latina começou em 
outubro de 2021.

Curso antitruste

Capacitações ao vivo ministrados pelo Departamento Jurídico na América Latina sobre antitruste e associações 
comerciais; procedimentos de devida diligência antissuborno; Código de Defesa do Consumidor e Comércio 
Eletrônico; Código de Conduta; questões trabalhistas relacionadas à COVID-19; Lei Geral de Proteção de Dados do 
Brasil (LGPD); investigações internas e eficácia dos programas de compliance.

Capacitação de cumprimento

A equipe jurídica do Brasil realizou a primeira capacitação de compliance para o pessoal com deficiência auditiva nas 
fábricas.

Curso inclusivo

Mensalmente, são ministradas de 1 a 2 sessões de treinamento sobre o Código de Conduta aos novos colaboradores.

Indução a novos colaboradores

Todos os meses, eles tiram alguns minutos para discutir questões de compliance com funcionários de diferentes 
unidades.

Conversas mensais

13Ações de Sustentabilidade América Latina 2021-2022
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Existem outros canais à disposição dos colaboradores, seja para compartilhar preocupações de natureza 
ética e legal,  sobre o alcance do programa de ética, riscos associados a violações ou dúvidas sobre 
normativas. Os Colaboradores podem contatar seu superior imediato, a área de Recursos Humanos, o 
Diretor de Compliance, o Departamento Jurídico ou a Auditoria Interna. Nesses esforços, prevalece a 
tese de oferecer segurança a cada colaborador para relatar problemas éticos de boa fé, sem medo de 
represálias.

Pilares nos quais se fortalece o programa de ética e 
compliance da Bridgestone Americas 

Semana de Ética e Compliance

Paralelamente ao Código de Conduta, políticas e 
disponibilidade de canais de denúncias, a empresa 
reforça a cultura da ética por meio de diversas 
atividades. Uma das mais emblemáticas é a 
Semana de Ética e Compliance, realizada por meio 
de campanhas regionais para conscientizar sobre 
a importância do compliance e do comportamento 
ético em todos os momentos.

Durante 2021, esta iniciativa foi realizada pela 
primeira vez em escala regional na América Latina. 
Foram realizadas atividades e conferências nas 
quais participaram líderes regionais especialistas em 
painéis de discussão para analisar aspectos como 
dilemas éticos, liderança feminina, privacidade 
de dados e segurança cibernética, programas de 
compliance corporativo eficazes e governança.

Dados de interesse:  
Semana da Ética 2021

Liderança
Envolve líderes, gerentes e supervisores de toda a 
organização em questões de ética e compliance para 
garantir a integridade em tudo o que fazem.

Avaliação de risco
Abordagem baseada em risco ao desenhar o programa de 
ética e compliance.

Padrões e controles
Padrões e controles que incluem o Código de Conduta e a 
Política Global Antissuborno, entre outros tópicos.

Capacitação e comunicação
Ajuda a ter conhecimentos sobre os riscos da organização, por 
meio de capacitações presenciais ou virtuais.

Monitoramento e respostas
O programa de ética e compliance oferece vários canais 
para que funcionários e outros denunciem comportamentos 
irregulares.

! 1000 400
pessoas colaborando 
da América Latina se 

conectaram à sessão de 
abertura

participantes em média 
se registraram em cada 

uma das sessões 



Comprometidos com 
o meio ambiente
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Do ponto de vista ambiental, a 
Bridgestone Group mantém 
firme a sua postura de 

respeito, adaptabilidade e resiliência 
em relação às ações para reduzir os 
impactos ambientais e promover 
as melhores práticas. Sua missão 
ambiental estabelece que, desde 
suas operações, a companhia 
aumente a proteção dos recursos 
naturais, reduza o impacto derivado 
das mudanças climáticas e atue 
contra a perda da biodiversidade.



18 19Ações de Sustentabilidade América Latina 2021-2022 Ações de Sustentabilidade América Latina 2021-2022

Conforme os impactos ambientais e sociais das 
mudanças climáticas, o esgotamento de recur-
sos e a perda de biodiversidade aumentam, 
a Bridgestone Group tem estabelecido uma 
missão ambiental para aumentar a conscienti-
zação sobre esses desafios globais e abordá-los 
em suas operações com uma perspectiva de 
ciclo de vida do produto e da cadeia de valor. 

Em 2020, a empresa apresentou suas novas me-
tas ambientais globais, que chamou de “Desta-
ques 2030”. São objetivos que visam acelerar os 
esforços para dissociar o crescimento empresarial 
dos impactos ambientais adversos e do aumento 
do consumo de recursos.

Esses objetivos visam: Visão circular na  
cadeia de valor

A economia circular é um modelo de produção 
que vem sendo adotado pela empresa como 
base das suas ações para reduzir as emissões de 
dióxido de carbono (CO²). Componentes como 
o uso inteligente e racional de matérias-primas, 
a redução do consumo de energia utilizada 
nos processos produtivos e a preocupação 
em descartar adequadamente produtos que 
ultrapassaram sua vida útil.

O sistema circular está subjacente a toda a 
cadeia de valor, desde o desenho do produto, 
passando pela fabricação de pneus e serviços de 
manutenção pelos clientes, até o final do ciclo 
com a reciclagem pós-consumo.

Essa alternativa de produção não apenas alivia 
as pressões sobre o meio ambiente, mas oferece 
uma oportunidade de transformar o modelo 
comercial da Bridgestone group e possibilitar 
vantagem competitiva utilizando recursos de 
forma mais inteligente e sustentável.

A empresa também desenvolveu padrões 
ambientais para seus produtos que, aliados a outros 
fatores como conforto e segurança, favorecem a 
economia de recursos, a redução das emissões de 
CO² no processo produtivo, prolongam a vida útil 
dos produtos e reduzem os resíduos.

Um exemplo claro disso é o desenvolvimento 
de produtos de alto valor agregado (produtos 
Dan-Totsu), que possuem vida útil mais longa e 
consomem menos recursos.

A empresa também promove a reutilização de 
recursos no seu negócio de recauchutagem 
(“reciclagem pneu a pneu”) da sua marca Bandag. 
Isso substitui a banda de rodagem desgastada de 
caminhões e ônibus e lhes dá novas vida através 
da reutilização.

O sistema de recapagem traz importantes 
contribuições positivas ao meio ambiente, pois, 
quando comparado à produção de um pneu novo, 
requer menos matéria - prima, consequentemente, 
reduz a emissão de gases poluentes.

Quando os pneus chegam ao fim de sua vida 
útil, a empresa investe em reciclá-los. No Brasil, 
por exemplo, 100 % dos pneus produzidos pela 
empresa recebem destinação ambiental correta, 
como parte do programa Reciclanip , da Associação 

Nacional da Indústria de Pneus (ANIP), ao qual a 
empresa pertence.

Da mesma forma, a Bridgestone Group faz parte 
das associações Rueda Verde na Colômbia e 
Fundellantas na Costa Rica, dedicadas a garantir 
um descarte ecologicamente responsável de 
pneus em desuso.

Aumentar a proporção de reciclados 
e material renovável para 40% até 
2030.

Contribuir para reduzir em 
50% as emissões de CO2

(Escopo 1 e 2) até 2030.¹ 

Implementar um plano de gestão da 
água em plantas de produção 
localizadas em áreas de estresse 
hídrico até 2030.

Contribuir para a redução global das 
emissões de CO2 ao longo do ciclo 
de vida e da cadeia de valor (Escopo 
3) dos nossos produtos e serviços, 
superando em cinco vezes as 
emissões de CO2 das operações da 
empresa (Escopo 1 e 2) para o ano 
de 2030.²

A empresa busca coexistir 
em harmonia com a 
natureza, maximizando 
sua contribuição aos 
ecossistemas, espécies 
e diversidade, a fim de 
reduzir o impacto de suas 
atividades comerciais na 
biodiversidade.

De acordo com a pesquisa, 
a recauchutagem contribui 
para o aquecimento global, 
reduzindo as emissões de 
CO², bem como a quantidade 
necessária de recursos e 
terra. Optar por recauchutar 
um pneu em vez de o 
substituir reduz as emissões 
de CO² em 24 %, a retirada de 
água em 19 % e a poluição do 
ar em 21 %.

1. Ano base: 2011

2. Ano base: 2020

Calculado com base nas Diretrizes de Cálculo de LCCO2 de Pneus 

(Associação de Fabricantes de Pneus de Automóveis do Japão, 

Inc.), exemplo - Pneu de caminhão e ônibus (275/80R22.5).
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A Bridgestone Group 
busca implementar um 
Quadro Empresarial de 
Sustentabilidade que vincule 
os modelos de negócios a 
uma economia circular e  
neutralidade de carbono em 
toda a nossa cadeia de valor. 

Energia e emissões

Para avançar na redução do efeito estufa, 
emissões de gases e implementação das melhores 
práticas de produção ambiental, a empresa se 
comprometeu com uma energia renovável, 
modelo alinhado com o Acordo de Paris que visa 
evitar um aumento da média da temperatura 
global do planeta inferior a 2°C. 

Manter o aumento da média global da temperatura 
abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e 
prosseguir os esforços para limitar o aumento 
da temperatura até 1,5°C acima da pré-industrial 
níveis, reconhecendo que isto seria significativo 
reduzir os riscos e impactos das alterações 
climáticas.

Para a empresa, a redução das emissões de CO2 
é um objetivo fundamental. Em suas diversas 
plantas, tem implementado diferentes processos 
para alcançá-lo.  

Destaques de 2021 em emissões e energia

Brasil, Bahia: 

Instalação de estação 
de tratamento de águas 
pluviais que capta e 
trata as águas pluviais 
acumuladas, para posterior 
reutilização em torres de 
resfriamento de utilidades. 
Graças a essa iniciativa, 
foram reaproveitados 
aproximadamente para 
1300 m³ de água da chuva.

México: 

Alteração da tecnologia de 
cura do pneu (método que 
lhe dá a forma final) para 
reduzir o consumo de água. 
Essa tecnologia baseia-se 
na substituição da água 
por nitrogênio, o que reduz 
o consumo de recursos 
hídricos.

Brasil, Santo André: 

Graças à otimização dos 
resíduos de osmose na 
fábrica, o consumo de água 
industrial foi reduzido e foi 
alcançada uma eficiência de 
20 % no consumo total de 
água reciclada.

Argentina: 

Comunicação e divulgação 
de campanhas internas 
de educação ambiental, 
em diversos temas, 
incluindo cuidados com 
a água por meio de eco-
tips (comunicação de 
vazamentos, uso de água 
nas instalações, entre 
outras).

Brasil, Campinas: 

Foi possível limpar os 
reservatórios de água 
de combate a incêndios 
sem a necessidade 
de descarte de água 
potável, economizando 
aproximadamente para  
700 m³.

Costa Rica: 

Durante o ano de 2021, 
deu-se continuidade à 
captação de águas pluviais 
para reutilização na 
lavagem das maquinarias 
nas fábricas, bem como em 
coletores e balanças. 

No período reportado, 
foram reaproveitados 
arredonde para 150 m³ de 
água da chuva.

 Ações tomadas para reduzir a retirada de água pela usina 2021

Retirada de água

A economia de recursos hídricos é outro elemento essencial, tanto pela natureza do negócio quanto pelo 
compromisso com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a Bridgestone Group traçou diferentes 
caminhos em seus processos produtivos para alcançar a adequada eficiência, reutilização e tratamento 
de água.

Estamos focados no Bridgestone E8 Commitment 
(Compromisso Bridgestone E8) de "Energia: 
“Comprometidos com a criação de uma sociedade 
de mobilidade neutra em carbono". e "Ecologia: 
“Comprometidos com o avanço de tecnologias e 
soluções sustentáveis de pneus que preservem o 
meio ambiente para as gerações futuras.".

Na fábrica do México, foram 
feitas alterações nas caldeiras de 

backup nº 1 e nº 2, que eram 
condicionadas a utilizar diesel 
como combustível principal,       

anteriormente utilizava; 
“Combustóleo N.° 6” para 

geração de vapor.

Na planta da Bahia, no Brasil, 
foi instalada uma micro usina 
de energia solar que funciona 

como piloto educacional e 
fornece energia ao Centro de 
Educação Ambiental. Graças a 

isso, em 2021, foram reduzidas 
2 toneladas de CO2.

A 
fábrica da 

Costa Rica implementou 
um programa para analisar a 

e�ciência da caldeira para 
determinar formas de melhorar a 

redução de resíduos.

A planta na Argentina 
substituiu os coletores de 

vapor, o que permitiu 
reduzir o consumo 

equivalente a 750 toneladas 
de CO2, para mitigar os 

danos à camada de 
ozônio.

A 
planta de 

Santo André, no 
Brasil, conseguiu reduzir o 

consumo de gás natural em 
2%, graças a ajustes nos 

queimadores das caldeiras.
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Gestão de resíduos

A redução e a gestão responsável de resíduos é 
outro elo importante para a Bridgestone e seu 
objetivo de ser uma empresa que contribui para 
a sustentabilidade. Com diferentes programas, a 
empresa tem trabalhado para reduzir e reutilizar 
a maior quantidade possível de resíduos gerados 
nos processos de fabricação.

Esforços feitos para conter a geração e gestão de resíduos:

México

Realização de campanhas internas 
de manejo de resíduos perigosos, 
manejo especial e seleção de 
sólidos urbanos com o objetivo de 
identicar, conhecer e aprender a 
correta segregação dos resíduos 
gerados pelo processo produtivo e 
pelas atividades cotidianas.

Brasil, Mafra

Início do coprocessamento de 
resíduos classe I, com o qual se 
atingiu 100 % de reciclagem.

Brasil, Campinas

Parceria com uma Organização 
Não Governamental (ONG) para 
conserto de plataformas de madei-
ra e transformação de plataformas 
quebradas em mesas e cadeiras.

Brasil, Santo André

Envio a depósitos de mais de  
160 000 kg de resíduos 
orgânicos para compostagem, 
com o aproveitamento dos 
resíduos na produção de adubo 
orgânico para jardinagem.

Implementação e melhoria de um 
projeto de destinação de resíduos 
do processo de fabricação, onde 
há a presença de borracha não 
curada com aço, que evitou o 
envio de mais de  700 toneladas 
de resíduos para aterro sanitário.

Reciclagem de mais de 
20 toneladas de entulhos 
gerados em obras e reformas.

Costa Rica

Reaproveitamento de recipientes de resíduos para convertê-los 
em recipientes para armazenamento de resíduos sólidos.

Manutenção de diferentes contêineres de forma a facilitar a correta 
disposição dos resíduos.

Brasil Bahía

Houve a recuperação e 
reutilização de mais de  
7000 kg de plataformas e 
embalagens de madeira.

Sanitização e 
reaproveitamento de mais 
de 9000 kg de 1000 litros 
em Embalagens (IBC).

Mais de 900 kg de tambores 
de 200 litros foram 
recuperados e higienizados.

Implementação da 
recuperação e reutilização 
de mais de 50 000 kg de 
plataformas de plástico.

Argentina

Implementação da iniciativa 
Waste to Energy (resíduos de 
energia), com a qual foi possível 
utilizar malhas de aço como 
combustível alternativo e aporte 
ferroso para o processo de 
fabricação de cimento. Com essa 
iniciativa, foi possível processar 
100% de todo esse material 
gerado como resíduo do 
processo, e seu descarte em 
aterro sanitário foi evitado.

Remessa de mais de 60 tonela-
das de resíduos orgânicos do 
refeitório para a compostagem.

Doação de aproximadamente 
120 000 kg de materiais 
recicláveis a uma cooperativa de 
trabalhadores locais do plano 
municipal ECO Lomas, o que 
possibilitou contribuir para a 
geração de empregos.
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Atração dos melhores talentos
Recrutamento e seleção é o compromisso de abrir um leque de oportunidades a todos os candidatos. 
Uma das características da Bridgestone Goup em relação aos processos de busca por talentos é 
realizada por meio de um processo seletivo justo, que garante que todos os participantes tenham as 
mesmas oportunidades, independentemente de idade, etnia, religião, gênero, orientação sexual, entre 
outros fatores.

Em 2021, a força de trabalho da Bridgestone Latin America registrou um total de mais de 9000 
funcionários em cargos de liderança, gerenciais, profissionais e de produção.

Para a empresa, a estratégia laboral passa, antes de mais nada, por proporcionar um ambiente 
diverso e inclusivo para todas as pessoas, razão pela qual o respeito pela individualidade é a equidade 
tornaram-se bases na gestão dos recursos humanos e um valor claro para cada um dos colaboradores.
 
Garantir um ambiente livre de assédio, discriminação e retaliação representa um pilar fundamental para 
construir uma organização onde todas as pessoas sejam importantes e valorizadas.

Alinhada à iniciativa “Livre para Ser”, a empresa procurou criar um ambiente agradável, onde seus 
colaboradores se sintam à vontade para se expressar e mostrar sua versão mais autêntica.

Diversidade, equidade e inclusão 

Pilares essenciais 

Grupos de afinidade da Bridgestone 

No esforço de promover e manter uma cultura de não discriminação, a empresa trabalha os Employee 
Resource Groups (ERG) ou Grupos de afinidade. Isso permitiu que os funcionários participassem de 
diferentes equipes e atividades para compartilhar experiências de vida e interesses comuns.

Os ERGs, liderados por funcionários e apoiados por lideranças da empresa, têm favorecido a formação 
de redes de apoio para oferecer oportunidades de aprendizado e serviço comunitário que, por sua vez, 
fortalecem o ambiente de trabalho e promovem locais de trabalho mais inclusivos.

ERG BPROUD

A iniciativa BPROUD, grupo de afinidade, tem 
buscado fomentar a inclusão, colaboração e 
conscientização entre a comunidade LGBTQ+ 
e seus aliados, para fomentar um ambiente de 
trabalho igualitário e inclusivo entre os atuais e 
futuros colegas e comunidades vizinhas.

Women’s Initiative Network (BWIN)

O Bridgestone Women’s Initiative Network (BWIN) 
trabalhou para criar uma cultura que desenvolva a 
liderança feminina na empresa.

Seu trabalho para atrair, reter e desenvolver novos 
talentos concentrou-se no desenvolvimento 
profissional, criação de redes e engajamento da 
comunidade, bem como no fortalecimento da 
liderança feminina na indústria automotiva.

Local de trabalho: 
criar uma cultura inclusiva que 
reconheça as necessidades únicas 
de cada funcionário e utilize seus 
diversos talentos.

Equipe de trabalho: 
assegurar que o seu pessoal reflita o 
clientes que serve, e também impactam 
fornecedores e comunidades.

Mercado: 
usar diversos fornecedores, engajar a 
comunidade e posicionar a organização 
para atender às necessidades dos 
clientes.
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N a Bridgestone, a 
segurança e a higiene 
industrial são a principal 

prioridade e representam um 
alto valor para o negócio. Por 
isso, verifica-se constantemente 
o funcionamento e suporte de 
cada uma das fábricas. Criar um 
ambiente de trabalho seguro é 
responsabilidade de todos.

A Declaração da Missão de 
Segurança da Bridgestone 
Group inclui os funcionários, 
empreiteiras e visitantes da 
organização. Além disso, cada 
uma das fábricas possui comitês 
de Segurança e Higiene Industrial 
para verificar o cumprimento 
das leis e protocolos trabalhistas 
estabelecidos.

Medidas de segurança industrial realizadas em 2021

Análise de 
risco de 
máquinas 
novas e 
existentes. 

Ações tomadas 
de acordo com 
indicadores de 
incidentes de 
alta frequência.

Reforço da 
segurança em 
todas as fábricas 
através de 
capacitações de 
pessoal, 
orientação aos 
empreiteiros e 
revisão de 
equipamentos.

Ações de 
prevenção 
COVID-19 e revisão 
da metodologia de 
treinamento para 
novos 
funcionários.

Garantir o 
cumprimento de 
padrões de 
segurança 
corporativa.

!
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Implementação do 
Programa de Coleta 

de Pneus “Llantatón” 
no México, na Costa Rica 
e na Colômbia, no qual 
foram recolhidas cerca 
de 155 toneladas de 

pneus fora de 
uso.

Des
envolvimento 

da Campanha de 
Natal da Bridgestone 

com a entrega de 
presentes, alimentos e 

material escolar a 
crianças do México, da 

Costa Rica e da 
Colômbia.

Doação de 200 
pneus para equipar 
50 unidades da Cruz 

Vermelha na Guatemala, 
na República 

Dominicana, na Costa 
Rica, no México e na 

Colômbia.

Doação de 2100 
alimentos e kits de 
higiene doados pela 
Bridgestone Brasil e 
647 kg doados pelos 

colaboradores.

Entrega de 758 
peças de vestuário 

doadas pelos 
colaboradores para 

apoiar famílias 
carentes durante o 

inverno.

Doação de 8 
pneus para 

equipar 2 veículos 
para instituições 

bene�centes.

Recomendações 
de manutenção de 

pneus de caminhões 
compartilhadas com 700 

transportadores na Costa 
Rica, por meio da 

campanha de segurança 
viária Seguro Llegas.

Comemoração do 
Dia Internacional do 

Voluntariado com atividades 
como limpeza de praias, em 

parceria com diferentes 
organizações, cujo escopo foi a 
coleta de mais de 8 toneladas 

de resíduos sólidos no México, 
na Costa Rica, na Colômbia e 

em El Salvador.

Na Bahia, 
foi criado um curso em 
conjunto com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) para capacitar 
membros da comunidade em 

questões da indústria da 
borracha; ao �nal, os 

participantes entraram no 
sistema de dados para 

recrutamento da 
Bridgestone.

Em Santo 
André, em conjunto com 

esta mesma instituição, foi 
implementado um programa 

com o objetivo de aumentar o 
número de mulheres na 

indústria. Graças a esta iniciativa, 
15 mulheres participaram do 

processo de recrutamento para 
trabalhar na Bridgestone, 

sendo que seis delas já 
fazem parte da 

organização.

Restauração e 
reinserção da �oresta 

nativa na Reserva Ecológica 
Santa Catalina, na localidade de 
Lomas de Zamora, província de 

Buenos Aires (Argentina) através da 
semeadura de mil arvores (duas 

hectares) da espécie Tala, em 
coordenação com a empresa B 

”Projeto Agua Segura” e a 
secretaria do Meio 

Ambiente de Lomas 
de Zamora.

Implementação do 
Programa de Voluntariado 

Empresarial, por meio do qual 
foram doados alimentos e 

pneus ao Banco de Alimentos de 
Hermosillo, no México; assim como 

a distribuição de alimentos, 
cadeiras de rodas e manutenção 

de instalações para as 
organizações “Fundación Manos 

Abiertas” e “Fundamuro” na 
Costa Rica.

Benefício para 
aproximadamente 

575 pessoas com a 
implementação da 

campanha de inspeção de 
pneus no México e na 

Costa Rica: Pense Antes 
de Dirigir.

Experimentação 
das principais distrações 

na estrada e as 
consequências de dirigir em alta 

velocidade por meio de 
simuladores, como parte da 

campanha Pense Antes de Dirigir. 
As atividades foram realizadas na 

fábrica e pontos de venda da 
Bridgestone Costa Rica, com 

impacto em mais de 300 
pessoas.

Apoio a 
comunidades no 
Brasil gravemente 

afetadas pela 
pandemia de COVID-19 

e desastres naturais, 
por meio de 
diferentes 
iniciativas:

Destaques em apoio as 
pessoas e comunidades
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A restauração e reinserção da floresta nativa na 
Reserva Ecológica de Santa Catalina contribui para 
a redução do impacto, absorção, amortecimento 
da água da chuva, poluição sonora e visual, 
temperatura, qualidade do ar e biodiversidade. 
Vinte e cinco funcionários da Bridgestone Argentina 
participaram do projeto. Até agora, 50% do 
montante projetado foi plantado.  

Esta iniciativa envolve a proteção das espécies 
que foram adotadas como árvore emblemática na 
comunidade imediata, onde a Bridgestone está 
presente há mais de 100 anos.




