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SÍMBOLO DE AÇÕES

CLIENTES

(negociadas na NYSE)

A Cummins atende a clientes que estão localizados
em aproximadamente 190 países e territórios que
a Cummins alcança através de uma rede de mais de
600 localidades de distribuição da própria empresa e
independentes, e aproximadamente 7.200 localidades
de representantes.

CMI
VENDAS / LUCROS

FUNCIONÁRIOS

Em 2014, a Cummins ganhou

Em todo o mundo, a Cummins
emprega aproximadamente

1,65 bilhão de dólares em receitas de

54.600 pessoas.

US$ 19,2
bilhões.

Mais de 60 por cento dos funcionários da Empresa
estão localizados fora dos Estados Unidos.
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A Cummins Inc., líder mundial no setor de energia, é uma corporação
de unidades de negócios complementares que cria, fabrica, distribui
e dá assistência a motores e tecnologias relacionadas, incluindo sistemas
de combustível, controles, controle atmosférico, filtragem, soluções para
emissões e sistemas de geração de energia elétrica.
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A Engine Business fabrica e comercializa uma linha completa de motores
a diesel e a gás natural para uso rodoviário e fora da estrada.
Os mercados incluem caminhões médios e pesados, ônibus, caminhões
leves e para usos industriais como agricultura, construção, mineração,
naval, petróleo, gás e equipamento militar.

INOVAÇÃO

CUMMINS ENGINE BUSINESS

MEIO AMBIENTE

A Cummins é organizada em quatro unidades de negócio:

A Power Gen é um fornecedor global de sistemas, componentes
e serviços de geração de energia em standby, geração de energia
distribuída, bem como energia auxiliar em aplicações móveis.
Ela também fornece uma gama completa de serviços, incluindo
os contratos de operação e manutenção de longo prazo e de soluções

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

CUMMINS POWER GENERATION BUSINESS

de energia temporária e prontas para uso.

A Cummins Emission Solutions projeta e fabrica tecnologia
pós-tratamento de exaustão e soluções para mercados de motores leves,
médios e pesados e de alta potência.

SAÚDE E
SEGURANÇA

COMPONENTES

A Cummins Filtration projeta e cria filtragem hidráulica e de lubrificação

CUMMINS DISTRIBUTION BUSINESS
A Cummins Distribution vende e dá manutenção para toda a variedade
de produtos da Cummins em mais de 20 segmentos de aplicações
em mais de 190 países no mundo inteiro.
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CORRETO

A Cummins Turbo Technologies projeta e cria turbocompressores para
aumentar a energia de motores e produtos relacionados.

GOVERNANÇA

A Cummins Fuel Systems projeta e fabrica novos sistemas de combustível.

FINANCEIRO

e de tecnologia de sistemas de exaustão.
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de combustível e pneumático para trabalhos pesados e produtos químicos
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No entanto, poucas pessoas
provavelmente notarão o que está por
trás dos avançados vagões da Nippon
Sharyo. O motor QSK19-R a diesel
sob o piso da Cummins impulsionará
o novo serviço, mas os líderes da
Empresa dizem que eles entenderão

se os passageiros derem ênfase aos
confortos oferecidos nos vagões.
“Na Cummins, nós nos preocupamos
com a parceira no sucesso dos nossos
clientes”, disse Melina Kennedy,
gerente-geral da

Empresa – Setor de defesa e vias
férreas globais. “Estamos muito
satisfeitos que nossa tecnologia de
diesel ultralimpo seja vista como uma
forma de ajudar a transportar pessoas
de forma mais eficiente, reduzindo
significativamente as emissões.”
4

Alimentar os 18 vagões incluídos no
UP Express de Toronto é meramente
um exemplo de como a Cummins está
desempenhando hoje um papel cada
vez mais importante no transporte
de passageiros na América do Norte.
Outros projetos incluem:
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De tons distintos de verde a assentos personalizados, tomadas de energia acessíveis e Wi-Fi, o UP Express será motivo
de muitos comentários dos passageiros que levará do Aeroporto Internacional Person de Toronto para a Union Station
no centro da cidade, nos Jogos Pan-americanos em 2015.
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O novo serviço de transporte ferroviário de Toronto,
quando estiver totalmente implementado,
espera retirar mais de um milhão de veículos
anualmente da maior cidade do Canadá e redondezas.
(Foto cortesia da METROLINX.)

GOVERNANÇA

CUMMINS AJUDA O TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS
A ATINGIR VELOCIDADE
NA AMÉRICA DO NORTE
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O QSK19-R alimenta mais de 1.700
vagões atualmente em uso nas
operações intercidades na Alemanha,
Reino Unido, Austrália, China e outros
países. Para atender aos regulamentos
de emissões americanos e europeus,

Uma configuração semelhante
movimentará os vagões do sistema
Sonoma Marin Area Rapid Transit
(SMART). O SMART quer construir
uma linha que atenda os condados
de Sonoma e Marin, ao norte de São
Francisco. O segmento operacional
inicial entre Santa Rosa e San Rafael
está programado para começar
no final de 2016.
Nesse meio tempo, o QSK95
foi rapidamente formando sua
própria fama desde sua introdução
em novembro de 2011. O motor
tem 2,4 m de altura, 4,2 m
de comprimento e produz 4.400 HP
de potência (2.983 kW).

MATÉRIA
DA CAPA

A locomotiva Charger da Empresa
com o QSK95 também alimentará
uma iniciativa pioneira chamada
All Aboard Florida.
O serviço ferroviário privado para
passageiros conectará eventualmente
Miami e Orlando, fazendo paradas
intermediárias em Fort Lauderdale
e West Palm Beach. O serviço
de Miami a West Palm Beach está
5

Os céticos duvidam que os
norte-americanos deixarão seus
carros para viajarem de trem. Mas os
defensores dizem que à medida que
o congestionamento aumenta nas
estradas, as condições melhoram para
o transporte ferroviário de passageiros.
“Este é um momento muito
entusiasmador e importante
para o transporte ferroviário
de passageiros”, disse Kennedy
da Cummins. “Nossa esperança que
é a alta tecnologia que nós estamos
desenvolvendo acoplada a nosso
profundo conhecimento de motores
ajudará os clientes da Cummins
a desenvolver soluções
bem-sucedidas para transportar as
pessoas de forma rápida e eficiente.”

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

programado para começar no final
de 2016. O All Aboard Florida espera
chegar a retirar cerca de 3 milhões
de carros das estradas anualmente.

INOVAÇÃO
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Quando funcionários dos estados
de Illinois, Califórnia e Washington
lançaram uma concorrência conjunta
para 35 locomotivas diesel- elétricas
com a opção de mais 222
locomotivas, a Siemens ganhou. As 35
locomotivas estão programadas para
serem entregues no início de 2016.

Quando a Siemens procurou um motor
norte-americano para sua nova locomotiva
Charger, ela escolheu o QSK95 da Cummins.
Ela espera começar a fornecer a locomotiva
em 2016. (Arte de cortesia da Siemens.)
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Quando esses projetos procuravam
um motor com eficiência
de combustível que atendesse aos
regulamentos rígidos da Agência
de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA), a Cummins tinha
o produto certo no momento
certo para proporcionar a energia
e a potência que eles precisavam.

Quando o serviço estiver totalmente
implementado em Toronto,
o UP Express espera remover
o equivalente a mais de um milhão
de veículos anualmente na maior
cidade do Canadá e nas redondezas.

É ideal para transporte ferroviário
de passageiros, fornecendo
energia limpa em uma área
relativamente menor que os motores
diesel pesados e de velocidade
média tradicionalmente usados
em locomotivas. Era o ideal para
a Siemens, que estava procurando
um motor americano para uma nova
locomotiva que ela planejava criar para
os mercados norte-americanos.
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»» Essa mesma locomotiva também
movimentará o All Aboard Florida,
o primeiro sistema de linhas férreas
para passageiros operado e mantido
por uma empresa privada nos
Estados Unidos.

A SCR converte óxidos de nitrogênio
(NOx), que podem causar poluição,
em nitrogênio e água que podem ser
seguramente emitidos na atmosfera.
Com o uso de SCR, a combustão
do motor pode ser otimizada para
melhorar a eficiência do combustível.
Os motores no pacote SCR
da Cummins proporcionam até
6% mais economia de combustível.

GOVERNANÇA

»» O motor QSK95 da Cummins,
o maior motor a diesel de alta
velocidade já criado pela Empresa,
é o motor preferido da nova
locomotiva Charger da Siemens.
A Siemens ganhou um contrato
multiestadual no valor de 225
milhões de dólares em 2014 para
construir 35 locomotivas
diesel-elétricas nos Estados Unidos.

o motor está completamente integrado
ao pós-tratamento de Redução
catalítica seletiva (SCR) da Cummins
que reduz as emissões de exaustão
para níveis extremamente baixos.

FINANCEIRO

»» O QSK19-R da Cummins também
impulsionará os 14 vagões
da Nippon Sharyo previstos para
o sistema Sonoma Marin Area
Rail Transit (SMART) ao norte
de São Francisco, Califórnia (EUA),
como parte de uma expansão
de mais de 200 milhões de dólares.

As novas metas vão além das metas
WATER
que a Empresa definiu publicamente
para resíduos, água e energia em 2014.
O Comitê de Ações para
Sustentabilidade Ambiental (ACES)
da Cummins tem trabalhado em novas
metas há um ano que, assim como
as metas de 2014, estão programadas
WASTE
para 2020. Aqui está uma previsão
das novas metas:

PRODUCTS
IN USE

META DE
PRODUTOS
EM USO

A Empresa fez mais de 100 projetos
RAW
de economia
de combustível com os
MATERIALS
clientes da Cummins que estão usando
as ferramentas Seis Sigma desde 2004.
Esses projetos representaram uma
economia para os clientes de mais
de 380
milhões de litros de combustível
COMMUNICATIONS
&
MARKETING
e evitaram a liberação de mais
de 1 milhão de toneladas de CO2.

A Cummins fez um progresso
significativo nos produtos em uso
em 2014, concluindo iniciativas
que reduziram cerca de 700.000
toneladas métricas de CO2. A equipe
de produtos em uso trabalhou para
identificar as oportunidades e acelerar
os esforços de melhoria de eficiência
de combustível com uma lista de quase
200 projetos de 2014 a 2020.

das especificações
do veículo
EMPLOYEE
ENGAGEMENT
e parâmetros
operacionais de motores,
frota e treinamento de motoristas
e integração avançada do motor com
ENERGY
o veículo. Fazer projetos
com eficiência
de combustível com os clientes não
só faz com que economizem dinheiro
enquanto eles reduzem os gases
de efeito estufa (GEEs), mas também
é consistente com o compromisso
da Empresa de confiabilidade
WATER
e atendimento ao cliente.

EFFICIENCY
No ano passado,
a equipe também
treinou mais de 450 pessoas para
trabalhar em melhorias de eficiência
de combustível globalmente.

Environmental
Icons
Os projetos incluíram a otimização

SUPPLIER
ENGAGEMENT

A parceria com clientes
para melhorar a eficiência
de nossos produtos em uso,
& uma
alcançando FACILITIES
até 2020
OPERATIONS
redução anual de 3,5 milhões
de toneladas métricas (Mt)
de dióxido de carbono (CO2),
economizando 1,3 bilhão
de litros de combustível.
A Cummins produziu 1,1 milhão
de motores em 2014 (incluindo
as joint-ventures), e as emissões
de dióxido de carbono desses
motores representaram 99%
de sua pegada de CO2.
O novo Centro de Logística Southern Indiana
da Cummins espera ajudar a tornar a cadeia de
suprimentos da Empresa mais eficiente.

A nova meta da Cummins apresenta
uma oportunidade para a equipe
de produtos em uso da Empresa
trabalhar mais rápido e expandir além
das iniciativas atuais.

ENGINE FUEL

LOGISTICS

META DE
LOGÍSTICA
PRODUCTS

IN USE
Usar o modo
e método mais
eficiente para transportar
mercadorias pela rede
da Cummins para reduzir
SUPPLIER
por quilograma
em 10% o CO
ENGAGEMENT
2
de mercadorias transportadas
até 2020.

WASTE
6
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ENERGY

A Cummins está estabelecendo novas metas para abordar
LOGISTICS
duas das maiores oportunidades ambientais da Empresa,
melhor eficiência de seus produtos em uso e logística mais
eficiente nas próprias operações da Cummins.
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EMPLOYEE
ENGAGEMENT
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A redução de emissão
de dióxido de carbono
dos projetos com
eficiência de combustível
para clientes em 2014
foi equivalente ao total
de emissões de CO2 das
operações globais da
Cummins durante o ano.
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Produtos em uso
99%

A Cummins agora está usando um
sistema de gerenciamento de transporte
global para melhorar a velocidade
e a visibilidade de mercadorias
transportadas e fornecer melhor análise
para gerenciar o processo.
O foco principal da meta da Empresa
são as remessas dos fornecedores
para as instalações da Cummins e as
remessas entre as próprias instalações
da Cummins, pois suas próprias

análise completa de impacto ambiental para determinar

INOVAÇÃO

sua pegada ambiental.

Instalações da Cummins
12%

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

Matérias-primas/processamento
Instalações da Cummins
Logística e transporte
Produtos em uso

ÁGUA

Fim da vida útil
Matérias-primas
e processamento
88%

A Cummins está fazendo uma
abordagem de implementação
em fases, que começou como um
piloto na América do Norte em 2014,
seguida por um lançamento europeu
em janeiro de 2015, com a integração
na Índia ocorrendo no terceiro
trimestre de 2015.

Logística e transporte
4%

Produtos em uso
3%

Instalações da Cummins
19%

Trabalhar com operadoras na Índia,
no Brasil e na região da Ásia-Pacífico
é uma prioridade uma vez que essas
são as regiões nas quais a Empresa
pode atingir as maiores reduções
de CO2.

RESÍDUOS
Matérias-primas
e processamento
74%
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GEEs
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O sistema ajudará a equipe de logística
da Cummins a escolher a maneira
mais eficiente – seja rodoviário,
ferroviário ou marítimo – para enviar
material. Como resultado, a Empresa
espera economizar de 40 a 64 milhões
de dólares anualmente.

A Cummins realizou uma

O sistema de gerenciamento
de transporte ajudará a Cummins a
reduzir a quilometragem total de viagens
de mercadorias, combinando as
remessas de diferentes produtos
indo para locais comuns. A Empresa
também poderá reduzir o número de
remessas de carga rodoviária que não
ocupam todo o espaço do caminhão.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

A Cummins gasta perto de 442 milhões
de dólares em transporte de mercadorias
pela rede da Empresa. Em 2014, a
Cummins adotou uma iniciativa de
otimização da rede de transporte para
tirar o máximo de proveito de seus
esforços de transporte como parte
da transformação maior da cadeia
de suprimentos da Empresa.

PEGADA AMBIENTAL

GOVERNANÇA

unidades comerciais fornecem umas
para as outras.

FINANCEIRO

O transporte é um elemento importante
do processo de logística que afeta a
cadeia de suprimentos de fornecedores
a clientes. Transformar a maneira
como a Cummins transporta matériaprima e mercadorias acabadas em
sua cadeia de suprimentos está no
centro da estratégia de transporte,
logística e armazenamento da
Empresa, bem como é uma área
de prioridade importante para seu plano
de sustentabilidade ambiental global.

LOGISTICS
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e os resíduos que ela produz em suas instalações.
A Empresa está próxima da sua
meta de energia, que está vinculada
a 2015, e já está próxima da meta
geral de consumo de água até 2020.
Mas os responsáveis dizem que
é muito cedo para declarar que a meta
de água foi atingida.
“Queremos mostrar que nós podemos
atingir consistentemente essas metas
antes de desenvolvermos novas”, disse
Mark Dhennin, Diretor de Eficiência em
Energia e Meio Ambiente da Cummins.
Veja um relatório do progresso nas seis
metas estabelecidas pela Cummins
em 2014:

METAS
DE ÁGUA
WATER

EMPLOYEE
Esse ritmo rápido
levou a Cummins
ENGAGEMENT
a exceder sua meta de 33% corrigida
por horas trabalhadas, mas a Empresa
FACILITIES &sabe que deve manter esse nível
OPERATIONS
de uso de água por um longo período
antes de a meta ser alcançada.
água

Reduzir o uso direto de água
em 33% na Cummins
WASTE
até 2020, corrigido pelas
horas trabalhadas.

SUPPLIER
ENGAGEMENT

Atingir a neutralidade da
em 15 locais de fabricação
da Cummins nos quais
a água é um recurso escasso,
também até 2020.
ANO DA LINHA DE BASE: 2010

A Cummins usou 972 milhões de
galões (3,68 bilhões de litros) de água
em 2014. Embora seja um aumento
de 14 milhões de galões (53 milhões
de litros) em relação a 2013, o número

A Cummins define a neutralidade
da água como a compensação do uso
de água pela Empresa em determinado
local, por meio da conservação
e com melhorias na comunidade que
preservem a água ou disponibilizem
novas fontes de água. Até o final
de 2014, a Empresa não tinha nenhum
local confirmado como neutro em
relação à utilização de água, mas tinha
seis locais com validação pendente.
8

Aumentar a taxa de reciclagem
de 89% em 2014 para
95% até 2020.
Atingir o status de “descarte
zero” em 30 locais até 2020
no qual 100% dos resíduos
são reciclados de maneira útil.
ANO DA LINHA DE BASE: 2010
No total, a Empresa reciclou 90,4% do

MEIO AMBIENTE

FACILITIES &
OPERATIONS

total de resíduos gerados em 2014,
o equivalente a aproximadamente
165.000 toneladas métricas
de resíduos. Desde o ano de linha
de base de 2010, o descarte total

SAÚDE E
SEGURANÇA

estabelecidas em 2014 para reduzir seu uso de água e

WASTE

de resíduos da Cummins diminuiu cerca
de 22% em termos absolutos, e teve
uma redução de 41% no descarte
corrigido para as horas trabalhadas.
Comparado com 2013, o total
de resíduos descartados pela
Cummins em 2014 diminuiu
em 2.000 toneladas métricas em uma
base absoluta ou em 20% corrigidos
para horas trabalhadas.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

ENERGY

Muitas instalações da Cummins
começaram a trabalhar para reduzir
ENGINE FUEL
RAW
EFFICIENCY
MATERIALS
seu consumo de
água antes de as
novas metas serem anunciadas.
metas
Quatro locais, incluindo três fábricas
China e o Centro
LOGISTICS
energia de motores naRAW
MATERIALS
Técnico em Columbus, Indiana (EUA),
juntos economizaram mais de 67
milhões de galões
(250 milhões
PRODUCTS
COMMUNICATIONS
IN USE
& MARKETING
de litros), cerca de 7% do uso total
de água da Empresa em 2013 e 2014.

METAS DE
RESÍDUOS

GOVERNANÇA

A Cummins fez um progresso significativo em todas as

representa uma diminuição de 9% no
uso da água desde o ano passado.
Desde o ano da linha de base de 2010
da meta, o uso direto de água caiu
14%, enquanto o uso corrigido de água
por horas trabalhadas diminuiu 36%.
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ENERGY

De acordo com a definição
da Cummins de descarte zero,
o resíduo só pode ser queimado
para recuperação de energia depois
de serem envidados todos os esforços
razoáveis para reduzir, reutilizar
e reciclar e apenas se for criada mais
energia do que a necessária para
sustentar a combustão.

INTRODUÇÃO

O foco em energia e gases do
efeito estufa foi a primeira iniciativa
ENERGY
de toda a empresa
de seu tipo
RAW
LOGISTICS
MATERIALS
na Cummins, visando
um conjunto
específico de impactos ambientais
no mundo inteiro. Alcançar a segunda
Reduzir o uso de energia
ano da meta foi
PRODUCTS meta (o primeiro
COMMUNICATIONS
IN USE
& MARKETING
WATER
estabelecido para 2010) exigirá que
e as emissões de gases
a Empresa dobre suas reduções
do efeito estufa (GEE) em
de eficiência em
energia à medida que
EMPLOYEE
25% e 27%, respectivamente, SUPPLIER
ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
a atuação da Cummins
está mudando.

em comparação com a linha
de base deWASTE
2005 e corrigido
para vendas, até 2015.

ANO DA LINHA DE BASE: 2005

Por exemplo, a Empresa está
produzindo mais motores
de alta potência, que exigem
muito combustível para testar.
Mas a Cummins está em vias de atingir
suas metas de energia e GEE em 2015.

Em 2014, as emissões de GEE
da Empresa aumentaram em
termos absolutos (aumento de 8%)
e diminuíram quando corrigidas para as
vendas (queda de 2%) em relação ao
ano anterior. Mas desde o ano de linha
de base de 2005 da meta de energia/
GEE, as emissões diminuíram 35%
corrigidas para as vendas, aumentando
em 10% em termos absolutos.

SAÚDE E
SEGURANÇA

RAW
MATERIALS

MEIO AMBIENTE
CORRETO

A Cummins tem trabalhado para
formalizar sua definição de “descarte
zero”. Há atualmente quatro locais
confirmados e um local aguardando
validação como descarte zero.

METAS DE
ENERGIA
E GEE

ENGINE FUEL
EFFICIENCY

FACILITIES &
OPERATIONS
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Os funcionários “mergulharam” na fábrica
em Charleston, Carolina do Sul (EUA), procurando
por material reciclável como parte do Mês do Meio
Ambiente Global em junho de 2014 da Empresa.
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Environmental Icons

ENGINE FUEL

EFFICIENCY
REDUZIR O USO DE
ENERGIA

devem ser alcançadas em 2015.

OPERATIONS

Environmental Icons

RAW
MATERIALS

ENGINE FUEL

EFFICIENCY
REDUZIR AS EMISSÕES
DE GEE

META PARA 2015 25%

META PARA 2015 27%

ENERGY

Os gráficos à direita mostram

RAW
MATERIALS

ENERGY

LOGISTICS
PROGRESSO DE
2014 34%

RAW
MATERIALS

PROGRESSOLOGISTICS
DE 2014 35%

RAW
MATERIALS

visualmente o progresso da meta
da Empresa, enquanto a tabela
de dados dá mais detalhes.

PRODUCTS
COMMUNICATIONS
PRODUCTS
Locais que estão com a validação
pendente ainda não foram
confirmados como tendo alcançado a meta, mas têm dados e evidências
suficientes para oferecerCOMMUNICATIONS
IN USE
& MARKETING
IN USE
& MARKETING
WATER
WATER
suporte ao início ou à continuação do processo de validação. Não há necessariamente garantia de que os locais com validação pendente se qualificarão como
“reais” uma vez concluído o processo de validação.

DESEMPENHO AMBIENTAL
SUPPLIER
ENGAGEMENT

QUAL É O IMPACTO?

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

Inclui todas as operações e joint-ventures consolidadas que fazem parte do Sistema de gestão ambiental da Cummins.
WASTE

Desde 2010, a Cummins reduziu

WASTE

FACILITIES &
Desempenho ambiental
OPERATIONS

substancialmente a água e os resíduos,

2010

2011

11.847

12.263

11.711

12.077

12.746

Emissões de GEE (milhares de toneladas métricas de CO2e)

760

783

729

750

788

Resíduos gerados (milhares de toneladas métricas)

171

188

179

177

183

22

25

21

20

18

149

164

158

157

165

Taxa de reciclagem (%)

87

87

88

89

90

Resíduos perigosos nos EUA (toneladas métricas)

98

101

104

85

92

1.135

1.083

1.069

958

972

Nº entidades empresariais certificadas pela ISO 14001

67

76

81

86

102

Nº unidades de manufatura certificadas pela ISO 14001

53

55

63

67

71

13.226

18.048

17.334

17.301

19.221

16

35

33

30

34

16

36

35

33

35

0

21

22

30

36

Consumo de energia (milhares de MMBtu)

1

corrigidos para horas trabalhadas e as
emissões de GEE, corrigidas para vendas.
A Empresa evitou os impactos equivalentes

Resíduos descartados (milhares de toneladas métricas)

a esses exemplos da vida real.

Lixo reciclado (milhares de toneladas métricas)
As emissões equivalem a retirar
46.700 automóveis
das ruas anualmente

Uso da água (milhões de galões)

Água potável,
para limpeza e higiene
para 284.000 pessoas
por um ano

Vendas líquidas (milhões de dólares)
Redução da intensidade de energia desde 2005 (%)

3.500 caminhões
de lixo cheios de lixo

Redução da intensidade de GEE desde 2005 (%)

2,3

Redução da intensidade de água desde 2010 (%)

2

2,3

A energia primária exclui a eletricidade fornecida e o uso
10 de combustível associado
A intensidade definida como corrigida para vendas (energia/GEE) ou horas trabalhadas (água)
3
A redução inclui somente entidades consolidadas
1
2
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SUPPLIER
ENGAGEMENT
FACILITIES &
OPERATIONS

WASTE

COMMUNICATIONS
EMPLOYEE
& MARKETING
ENGAGEMENT

&
2012FACILITIES
2013
OPERATIONS

2014
SAÚDE E
SEGURANÇA

6

PRODUCTS
SUPPLIER
IN USE
ENGAGEMENT

WATER

MEIO AMBIENTE
CORRETO

0

PENDENTE

GOVERNANÇA

ATUAL
WATER

FINANCEIRO

PROGRESSO DA
META AMBIENTAL

COMMUNICATIONS
EMPLOYEE
& MARKETING
ENGAGEMENT

MATÉRIA
DA CAPA

PROGRESSO DE 2014 36%
PRODUCTS
SUPPLIER
IN USE
ENGAGEMENT

INTRODUÇÃO

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SUSTENTABILIDADE // MEIO AMBIENTE

ANÁLISE DE IMPACTO
AMBIENTAL
Depois de uma análise e de estudo
intensivo, a Cummins adotou seu
primeiro plano de sustentabilidade
ambiental em 2014. Esse plano
prioriza ações por parte da Empresa
para abordar suas maiores
oportunidades ambientais. A Cummins
se concentrou nas principais áreas
de água, resíduos, energia e gases
do efeito estufa (GEEs).
Essa análise deixou claro que
a principal prioridade da Empresa deve
estar nos produtos, tanto no design
quanto no uso. Essa análise levou

DESIGN DO PRODUTO
Setenta por cento da pegada
ambiental de um produto são
determinados durante as primeiras
fases do processo de design,
de acordo com a Agência de Proteção
Ambiental Americana (EPA). O design
da Cummins para estratégia ambiental
dará ênfase aos materiais e à
eficiência de combustível. A eficiência
de material inclui o projeto com menos
material e planeja o fluxo de material
circular, como uso de material
reciclado e remanufatura.
Melhorar a eficiência de combustível
não significa apenas reduzir
o consumo de combustível dos
produtos da Cummins, mas também
planejar fontes de energia alternativas,
bem como reduzir a quantidade
de combustível queimado no teste
de desenvolvimento da Empresa.

PRODUTOS EM USO
As emissões de gás do efeito estufa
dos produtos em uso da Cummins são
o maior impacto ambiental da Empresa
e representam 99% da pegada
do efeito estufa da Cummins devido
ao uso de combustível fóssil que emite
dióxido de carbono (CO2).
A maior oportunidade da Cummins
para expandir sua liderança
de produtos além do design inicial
será trabalhar com os clientes para
melhorar a eficiência dos produtos
em operação da Empresa. Isso
é uma vantagem uma vez que reduz
os gastos do cliente em combustível
e reduz as emissões de GEE.
A Empresa adicionou mais pessoas
e ferramentas para acelerar
e expandir este trabalho importante.
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RECICLAGEM
Em 2014, cerca de 22 mil toneladas de
produtos da Cummins foram colocados
de volta em uso graças à remanufatura.
A remanufatura exige cerca de 85%
menos energia gasta na fabricação
do mesmo produto com novas peças
e economiza água uma vez que não
necessita extrair um novo metal.
Por meio da aplicação comum
da tecnologia de salvamento,
diretrizes de reuso de componentes
e procedimentos e políticas específicos
para remanufatura, a Empresa tem
se tornado cada vez mais sofisticada
naquilo que pode remanufaturar.
Projetos de motores mais leves
e compactos combinados com novos
materiais (alumínio e grafite compacto)
e revestimentos especiais estão
mudando a abordagem da Cummins
quanto à remanufatura e tornando os
motores mais eficientes em combustível.

INOVAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

a Cummins a estabelecer sua meta
de produtos em uso e design para
iniciativa ambiental.

SAÚDE E
SEGURANÇA

Liderança de produtos significa que
a Empresa tem uma mentalidade
ambiental sobre seus produtos uma
vez que seus funcionários pensam
em seu design, uso, remanufatura
e final da vida útil. Aqui está um
resumo das visões da Cummins
sobre liderança de produtos:

Motores de alta potência, usados
em aplicações como mineração
e geração de energia, são uma
prioridade devido à grande quantidade
de combustível que eles queimam e às
emissões de CO2 correspondentes.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

melhorar a vida das pessoas ao liberar o poder da Cummins.

A Cummins está começando a integrar
as ferramentas e os programas
de treinamento em seu novo processo
de desenvolvimento de produtos para
levar em conta os impactos ambientais
de todas as fases do ciclo de vida
do produto. A Cummins espera
informar mais sobre seu design para
estratégia ambiental em 2016.

GOVERNANÇA

Os produtos estão no cerne da visão da Empresa para

FINANCEIRO

OS PRODUTOS DA CUMMINS SEMPRE
TÊM O MEIO AMBIENTE EM MENTE
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LIDERANÇA DE PRODUTOS

INTRODUÇÃO

corporativa abrangente sobre o uso

da Empresa com a integridade

de substâncias proibidas e restritas

normativa, defendendo produtos mais

em seus produtos, obedecendo

limpos e mais eficientes para o futuro.

aos principais regulamentos

A Cummins tem uma longa história

ambientais globais.

de apoio a ações normativas para

A conformidade foi projetada nos

tornar o meio ambiente mais limpo,

materiais que a Cummins usa,

desde os anos 1970 sendo uma forte

e a Empresa faz parceria com

defensora da Lei do Ar Limpo nos

seus fornecedores para garantir que

Estados Unidos. A Empresa continua

os requisitos globais de conformidade

defendendo globalmente regulamentos

sejam atendidos.

e políticas sólidos e públicos que
sejam rígidos, claros e exequíveis.

Esses requisitos incluem a Seção
1502 da Lei Dodd Frank nos Estados

À medida que mais regiões

Unidos sobre minerais de conflito.

do mundo pensam em regulamentar

Como exemplo de substâncias

a emissão de GEEs e o consumo

restritas temos os minerais de conflito,

de combustíveis, a Cummins vê uma

que são minerais extraídos

oportunidade de inovação tecnológica

em condições de conflito armado

que pode beneficiar proprietários

e abusos dos direitos humanos

de veículos e o meio ambiente.

na República Democrática do Congo

A Empresa também acredita que sua

e países adjacentes. A Cummins

liderança técnica é uma vantagem

luta para garantir que os minerais

distinta em seu mercado de atuação.

em seus produtos venham de fontes
livres de conflitos.
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A Cummins recoloca milhões de quilogramas
de produtos de volta em vida útil por meio das
operações de remanufatura da Empresa.

INOVAÇÃO

A Empresa mantém uma política

é apoiada pelo compromisso

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

A liderança de produtos da Cummins
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CONFORMIDADE DO MATERIAL
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INOVAÇÃO

MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO PRINCIPAL
DA INOVAÇÃO
NA CUMMINS
Na Cummins, a inovação é um dos seis principais valores
da Empresa, convocando os funcionários a “aplicar a dose

Técnico da Cummins em Columbus,

de combiná-los para podermos

Indiana (EUA) trabalha regularmente

projeta seis a 10 anos, às vezes mais,

ter um diferencial em nossos produtos

com o supercomputador Big Red II

no desenvolvimento futuro de produtos.

aos olhos dos nossos clientes.”

da Universidade de Indiana, um dos

Os engenheiros e cientistas que

Nos últimos cinco anos, a Cummins

formam este grupo estão descobrindo,

mais do que dobrou seu investimento

inventando e aplicando as tecnologias

em pesquisa e desenvolvimento,

Os modelos de computador mais

mais avançadas em motores, geração

aumentando sua contribuição de

poderosos, obviamente, não levarão

de energia e produtos relacionados.

362 milhões de dólares em 2009 para

uma empresa muito longe se ela

Seu trabalho é essencial para

754 milhões de dólares em 2014.

não tiver as pessoas certas fazendo

a sustentabilidade da Cummins.

A Empresa usa modelos

computadores de pesquisa mais
rápidos do mundo.

uso deles. A equipe de pesquisa
e tecnologia da Cummins é inteligente,

“Sabemos que precisamos conhecer

de computador muito poderosos

nossos mercados melhor do que

para simular o ambiente severo

ninguém”, disse o Dr. John Wall,

dentro de um motor e como

Vice-Presidente e Diretor Técnico.

um motor funciona em aplicações

Hoje, a maioria dos novos

“Precisamos conhecer nossas

no mundo real. Para obter a energia

contratados em pesquisa e tecnologia

tecnologias como ninguém.

de computação necessária, o Centro

têm doutorado ou mestrado,

de acordo com Wayne Eckerle,
Vice-Presidente de Pesquisa
e Tecnologia da Cummins. O trabalho
é tão complicado que “você precisa
amá-lo”, diz Eckerle, e ele mesmo
é Ph.D. em mecânica dos fluidos.

diversificada e dedicada a encontrar

“Somos uma equipe global”, disse

soluções para os clientes.

Wall. “Nós nos beneficiamos das
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percepções e talentos de engenheiros
no mundo inteiro que trabalham juntos
para fornecer tecnologias e produtos
inovadores para nossos clientes.”

MEIO AMBIENTE
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E precisamos ser capazes

e Engenharia Avançada da Empresa

GOVERNANÇA

A organização de Tecnologia

A Cummins também tem químicos em pesquisa
e tecnologia explorando as reações químicas
necessárias para converter poluentes em algo que
possa ser emitido com segurança na atmosfera.
Aleksey Yezerets, Diretor de tecnologia catalítica
da Cummins, gosta de dizer que “Há uma
indústria química por trás de cada motor”.

FINANCEIRO

qualquer rede global de centros técnicos da Cummins.

SAÚDE E
SEGURANÇA

rápidos e os primeiros”. Esse valor é quase tangível em

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

de criatividade necessária para nos tornar melhor, mais

Imagine uma nação na qual somente 25% da população
tem eletricidade e menos de 10% tem um celular.
Depois o governo começou a mudar
para um sistema mais democrático,
e uma nação com uma infraestrutura
extremamente limitada e nenhum
alcance global de repente se abre
para os negócios.
Bem-vindo a Myanmar,
onde a Cummins Power Generation

tem trabalhado com a Irrawaddy Green
Towers (IGT) desde setembro de 2014
para fornecer soluções de geradores
a diesel e híbridos de bateria para
alimentar centenas de novas torres
de telefonia celular. Dois terços desses
locais estão fora da rede elétrica
insuficiente do país, muitos em locais
remotos.

O modelo de híbrido de bateria
pode reduzir o tempo de operação
do gerador em mais de metade,
ampliando sua vida útil em até dois
terços e reduzindo significativamente
o uso de diesel e as emissões
de dióxido de carbono (CO2).

“Trabalhamos muito para desenvolver
tecnologias que estão ajudando
a abrir o mercado de telecomunicação
e a conectar uma nação ao mundo”,
disse Alan Zhao, diretor da área
de telecomunicação na Cummins.
“Por meio deste processo, também
estamos aprendendo em uma jornada
contínua como tornar nosso produto
melhor e nos prepararmos para
projetos futuros.”

A instalação desses pacotes
de energia forçou a Cummins a
adaptar novas maneiras que
14
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É por isso que engenheiros trabalhando
no projeto de Myanmar adicionaram
aberturas para garfos e olhais aos
geradores para tornar o transporte mais
uniforme e eficiente. Essas mudanças
no projeto ocorreram desde o uso
em uma instalação na Etiópia.

INOVAÇÃO

Myanmar está tentando aumentar
a penetração de 10% no início desta
década para 80% até 2016. A IGT
contratou a Cummins para fornecer
e instalar um pacote de energia que
inclui um gerador, controle híbrido
e um pacote de baterias renováveis.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

“Com os equipamentos da Cummins
trabalhando nessas torres celulares,
permitimos que as pessoas em
Myanmar fiquem conectadas com
o resto do mundo”, disse J.P. Singh,
gerente de marketing do projeto.

Pequenas mudanças podem tornar
uma instalação muito mais rápida
uma vez que os componentes
viajam para projetos remotos nos
quais às vezes precisam da ajuda
dos residentes locais para criar
um caminho para o local de instalação.

SAÚDE E
SEGURANÇA

beneficiarão a Empresa uma vez que
ela entra em outros mercados com
infraestruturas subdesenvolvidas.

MEIO AMBIENTE
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A Cummins aprendeu muitas lições trabalhando
para alimentar torres de telefonia celular em locais
remotos de Myanmar.

GOVERNANÇA

EM MYANMAR, A CUMMINS POWER GENERATION
ESTÁ CONECTANDO UMA NAÇÃO AO MUNDO
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Dar vida ao TITAN XD, no entanto,
foi uma jornada de uma década.
Antes de tudo, um pouco da história.
A Columbus Engine Plant (CEP)
foi originalmente fundada em uma
casa de dois andares da era da Guerra

Quando você vira a chave

inovações mais recentes da Cummins,

em um totalmente novo 2016

incluindo a tecnologia sofisticada do

Nissan TITAN XD tracionado
pelo Cummins 5,0 L V8 Turbo
Diesel, ele ronrona.
Não se engane. O TITAN XD
é um tigre, não um gatinho.
O motor poderoso e um projeto
inovador também foram desenvolvidos
para atender às mais recentes
normas de emissões usando as

turbocompressor e o pós-tratamento
de Redução catalítica seletiva (SCR)
que reduz as emissões.
O resultado: um motor a diesel forte
e com uso de combustível consciente
para alimentar a linha de picapes leves
da Nissan.
A nova picape teve sua apresentação
inaugural antecipada no 2015
North American International Auto

Civil comprada pelos cofundadores
da Cummins, Clessie Cummins e W.G.
Irwin, em Columbus, Indiana (EUA).
Ela foi o centro de alguns dos
desenvolvimentos mais importantes
da Empresa.
Mas cerca de 15 anos atrás,
a Cummins parou de fazer motores
na fábrica por vários motivos.
“Foi, francamente, um dia triste
para mim”, disse o presidente e
diretor de operações da Cummins,

Show em Detroit, Michigan (EUA),

Em 2006, a Cummins anunciou planos
de criar um motor a diesel leve no
CEP, mas aí a recessão econômica
global paralisou o projeto.
Surgem a Nissan e o TITAN.
As discussões realmente começaram
em 2007, mas apenas em agosto
de 2013 a parceria se tornou oficial.
Dezoito meses e 150 novos empregos
depois, centenas de trabalhadores
da Columbus Engine Plant
observam como a picape na qual
eles trabalharam tanto finalmente
se materializou no chão de fábrica.
Jeff Caldwell, gerente-geral
da área de vans e picapes globais
da Cummins, elogiou os funcionários
por se dedicarem ao projeto.
“Nós olhamos para trás. Olhamos para
frente. Aqui estamos nós hoje, e este
é outro grande dia na história do CEP”,
disse Caldwell.
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buraco no coração desta Empresa.”
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

produzidos.

“Eu sempre senti que isso deixou um

SAÚDE E
SEGURANÇA

de 2015, onde os motores são

na cerimônia de janeiro.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

na Columbus Engine Plant em janeiro

35 anos na Cummins, em um discurso

GOVERNANÇA

seguida por um evento comemorativo

Rich Freeland, um funcionário com

FINANCEIRO

Funcionários comemoram o retorno da fabricação
de motores para a Columbus Engine Plant com a
totalmente nova 2016 Nissan TITAN XD.

MATÉRIA
DA CAPA

NOVA PICAPE DA NISSAN INCLUI INOVAÇÃO E O
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA DA CUMMINS

MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SUSTENTABILIDADE // INOVAÇÃO

Os funcionários da Cummins continuaram melhorando
o envolvimento para criar comunidades mais fortes
em muitos aspectos em 2014, desde a reciclagem
de pneus no México até a capacitação de alunos para
discursar sobre política ambiental em Dubai, e ajudando
mulheres a desenvolver habilidades técnicas na Turquia.
O valor de Responsabilidade corporativa
da Cummins convoca a Empresa
e seus funcionários a “servir e melhorar
as comunidades em que vivemos”.
A Cummins tem mais de 200 Equipes
de Envolvimento Comunitário (CITs)
lideradas por funcionários no mundo
inteiro, que organizam a maioria do
trabalho de serviço à comunidade

da Empresa. A Cummins incentiva os
funcionários a se concentrarem em três
áreas prioritárias no âmbito global, nas
quais podem agregar conhecimentos,
habilidades e a paixão:
»» Escolaridade
»» Meio ambiente
»» Justiça social/igualdade
de oportunidades

O programa Cada Funcionário,
Cada Comunidade (Every Employee
Every Community - EEEC) dá aos
funcionários pelo menos quatro horas
do tempo da Empresa por ano para se
envolver em serviço comunitário.
Em 2014, mais de 50.000 funcionários
da Empresa, funcionários de jointventures e prestadores de serviços
da Cummins informaram ter dedicado
aproximadamente 364.000 horas ao
trabalho envolvendo a comunidade
como parte do programa EEEC.
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“Ano passado (2014) foi um bom ano
para ajudar nossas comunidades
da Cummins a ficarem mais fortes”,
disse Mark Levett, Vice-Presidente
de Responsabilidade Corporativa
e CEO da Cummins Foundation.
“Sentimos que nosso foco contínuo
em definir o impacto e as métricas
relacionadas melhorará muito mais
nossas comunidades.”

INOVAÇÃO

MEIO AMBIENTE

MATÉRIA
DA CAPA

INTRODUÇÃO

A Empresa acredita que criar
comunidades mais fortes cria
essencialmente mercados mais
fortes para seus produtos.

Enquanto isso, as doações dos
funcionários da Cummins para
a United Way na América do Norte
também aumentaram de cerca de
2,8 milhões de dólares em 2013 para
quase 3,12 milhões de dólares em
2014. A Cummins doa o mesmo valor
que seus funcionários, portanto mais
de 6 milhões de dólares foram doados
para a United Way.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

FUNCIONÁRIOS LEVAM A SÉRIO
O VALOR DE RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

A Empresa está mantendo sua
meta do EEEC para 2015 em 70%
da participação de forma que ela
possa dar mais ênfase em melhorar
a qualidade desse envolvimento.

SAÚDE E
SEGURANÇA

A participação no EEEC aumentou
de 68% dos funcionários e prestadores
de serviços qualificados em 2013
para 73% em 2014. Nesse meio
tempo, o envolvimento em outro dos
programas principais de envolvimento
da comunidade da Empresa, o Desafio
Ambiental, cresceu 18% em 2014 em
comparação com o ano anterior.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

Funcionários da Cummins limpam uma praia em Callao,
Peru, como parte do seu projeto de Desafio Ambiental
que também incluiu uma campanha educacional sobre
ecossistemas em oceano saudável.

GOVERNANÇA

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

FINANCEIRO

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SUSTENTABILIDADE //

sua paixão pelo meio ambiente por meio do Desafio
Ambiental da Empresa. Os números falam por si.
Mais de 13.500 funcionários
trabalhando em 62 equipes
em 17 países removeram estimadas
22.370 toneladas de gases de efeito
estufa (GEEs), um montante recorde
equivalente a tirar 4.709 veículos das
ruas anualmente.
Os funcionários doaram mais
de 63.000 horas, plantaram mais
de 82.000 árvores e removeram mais

de 8.000 toneladas de lixo de aterros
sanitários. Cerca de 55% dos projetos
do Desafio tiveram pelo menos algum
componente educacional, alcançando
mais de 250.000 crianças e adultos.
Cerca de 16% dos projetos de Desafio
de 2014 envolveram conservação
ou proteção da água. Projetos no
Desafio conservaram ou tornaram
utilizáveis cerca de 13,5 bilhões

INTRODUÇÃO

Os projetos vencedores receberam
até 10.000 dólares cada para
instituições de caridade ou não
governamentais de sua escolha.
Conheça um pouco de três dos
19 vencedores globais do projeto:
»» A Equipe de Envolvimento
Comunitário (CIT) na Cummins
Generator Technologies (CGT)
em San Luis Potosí, México, elevou
a conscientização sobre os benefícios
do gerenciamento de resíduos e da
reciclagem nas redondezas de La Pila.
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»» Os funcionários da Cummins
em Yangquan, China, também
solucionaram a poluição do
ar interna causada por fogões
ineficientes. Os funcionários
instalaram fogões mais limpos e
mais eficientes em 150 casas e
incentivaram os residentes a usarem
combustível mais limpo.

INOVAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

»» Os funcionários no
Megaempreendimento da Cummins
em Phaltan, Índia, sede de oito
fábricas da Empresa, trabalharam
para melhorar o acesso à água
em vilas próximas do local.
Eles instalaram sistemas de coleta
de água da chuva, consertaram
vazamentos, implementaram irrigação
por gotejamento e construiram duas
represas para distribuir a água para
nove comunidades próximas.

SAÚDE E
SEGURANÇA

Pelo sexto ano, os funcionários da Cummins demonstraram

O Desafio Ambiental é uma competição
global na qual os funcionários
da Cummins levam suas habilidades
para a comunidade para solucionar
problemas ambientais. Os projetos
de serviço para a comunidade são
avaliados com base em seu nível
de envolvimento com funcionários,
impacto ambiental e engenhosidade.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

de litros de água, o suficiente para
encher 5.500 piscinas olímpicas.

O projeto do CGT, “Gerenciamento
de zero resíduos”, estabeleceu uma
estrutura para um serviço público
de coleta de resíduos e promoveu
a responsabilidade sobre resíduos por
meio de uma campanha chamada
“Sou responsável por meu lixo”.

GOVERNANÇA

Os funcionários da Cummins em San Luis Potosí,
México, ajudaram uma comunidade próxima a
controlar seu problema com lixo.

FINANCEIRO

O DESAFIO AMBIENTAL TEM OUTRO
ANO BEM-SUCEDIDO

MEIO AMBIENTE

MATÉRIA
DA CAPA
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É por isso que a Cummins
e a Cummins Foundation estão
investindo em comunidades no mundo
inteiro por meio do TEC: Educação
Técnica de Comunidades. A TEC
visa sanar a falta de habilidades
técnicas por meio de programas
locais de educação vocacional.

Alunos e líderes da Universidade Ege na Turquia
se unem aos funcionários da Cummins
para comemorar o início de um programa
de mecatrônica.

A TEC foi desenvolvida com base em
uma estrutura de educação de cinco
pontos. O programa de ensino
padronizado inclui recursos, processos
e ferramentas para ajudar as escolas
a identificar e preencher lacunas
em seus programas existentes,
garantindo uma abordagem global
e que permite a implementação
da TEC em qualquer local.
Em 2014, um novo programa TEC com
ênfase em mecatrônica foi lançado
em Izmir, Turquia. A mecatrônica
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“A indústria, o governo e a socidade
civil têm uma participação na educação
global”, disse Mark Levett,
Vice-Presidente de Responsabilidade
Corporativa e CEO da Cummins
Foundation. “A aliança na Turquia
proporciona treinamento de habilidades
e acesso a bons empregos para
alunos, incluindo grupos com baixa
representação como as mulheres.”

MATÉRIA
DA CAPA

INTRODUÇÃO

Um foco principal do programa TEC
na Turquia era recrutar mulheres. Com
o auxílio da Cummins, o programa
de Mecatrônica TED da Universidade
Ege foi premiado com uma citação
do governo dizendo que 50% dos seus
alunos devem ser mulheres qualificadas,
o primeiro deste tipo na Turquia.

A TEC também tem programas na Índia,
em Marrocos e na Arábia Saudita com
planos para expandir em 2015 para
a Austrália e partes da América do Sul.

MEIO AMBIENTE

A Cummins, a Schneider Electric
e os parceiros comerciais turcos
locais apoiam a Universidade Ege
com bolsas de estudos para alunos,
currículo, treinamento de professores,
aconselhamento vocacional e compras
de equipamentos.

INOVAÇÃO

A Cummins procura fazer parceria
em cada escola com empresas,
organizações governamentais e da
comunidade. Em cada escola TEC,
os alunos aprendem as habilidades
necessárias no mercado de trabalho
local. Também há oportunidades
para aprendizagens, estágios
e acompanhamento de trabalho.
O programa TEC usa a Cummins
e funcionários do empregador local
para dar aulas, treinar professores em
novas tecnologias e orientar alunos.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

de pessoas com as habilidades para ter êxito nessas funções.

“A TEC representa grande importância
no treinamento de alunas na Turquia
para se tornarem uma equipe técnica
qualificada”, disse o Dr. Candeger
Yilmaz, reitor da Universidade Ege.

SAÚDE E
SEGURANÇA

disponíveis em empresas como a Cummins e o número

é um campo multidisciplinar que
inclui a engenharia mecânica,
engenharia elétrica, engenharia
de telecomunicações, engenharia de
controle e engenharia de computação.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

Há uma lacuna crescente entre funções cada vez mais técnicas

GOVERNANÇA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA AUMENTA
OPORTUNIDADES PARA MULHERES NA TURQUIA.

FINANCEIRO
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Autoridades civis estão avaliando
a possibilidade de não mais coletar lixo
úmido das residências na cidade de três
milhões de pessoas. Isso deixaria aos
residentes de Pune a opção de separar

O “Projeto lixo zero” é um modelo que
está sendo considerado para reduzir
a quantidade de lixo direcionado
para o aterro sanitário. A Empresa
tem trabalhado nos problemas
de gerenciamento de resíduos
em Pune desde 2011, fazendo
parceria com uma organização não
governamental, a Pune Municipal
Corporation, e uma cooperativa
composta por residentes de baixa

INTRODUÇÃO

Os funcionários da Cummins
organizaram rallies e campanhas porta
a porta para criar uma conscientização
básica sobre a separação de resíduos.
Enquanto isso os engenheiros
da Cummins projetaram um carrinho
com boa relação custo-benefício,
durável e de fácil utilização que é melhor
ergonomicamente, melhorando as
condições dos coletores de lixo.
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Os líderes da Cummins disseram
que foi extremamente gratificante
desempenhar um papel em um
problema importante da comunidade.
“É uma experiência tremendamente
recompensadora ver como as
capacidades de nossos funcionários
podem ser aproveitadas no
desenvolvimento de um modelo de
alterações para demografias diferentes
da cidade”, disse S. Ravichandran,
que lidera a Responsabilidade
Corporativa para a Cummins India.

SAÚDE E
SEGURANÇA

seu lixo e criar fossos para converter
o lixo úmido em adubo.

O programa atingiu mais de 14.500
residências, levando a um aumento de
66% na separação de lixo úmido e seco
na fonte. O tratamento do lixo úmido
nos fossos de compostagem locais
aumentou em 400% nas duas regiões.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

Até meados de 2014, Pune coletou
e descartou lixo em um aterro sanitário
próximo da cidade. Depois, com os
volumes de resíduos crescendo para
mais de 1.600 toneladas de resíduos
sólidos por dia, os residentes próximos
do aterro sanitário começaram
a protestar.

O projeto converte lixo biodegradável
em energia e facilita a reciclagem
de material não biodegradável. Com
a implementação bem-sucedida do
projeto em Katraj Ward e, em seguida,
em Baner-Balewadi Ward, que têm
demografias significativamente
diferentes, algumas autoridades civis
acreditam que a Empresa tem um
modelo que poderia ser replicado
pelas 46 regiões restantes da cidade.

Os funcionários da Cummins advertem sobre
a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos
enviados para um aterro sanitário fora de Pune.

GOVERNANÇA

Autoridades civis em Pune, Índia, estão procurando
a Iniciativa de Responsabilidade Corporativa
da Cummins para obter ajuda enquanto trabalham
para controlar os problemas com o lixo na cidade.

renda que coletam lixo (úmido e seco)
de porta em porta para reciclagem.

FINANCEIRO

CUMMINS AJUDA CIDADE
A SE CONSCIENTIZAR
SOBRE OS RESÍDUOS

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA
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MEIO AMBIENTE

MATÉRIA
DA CAPA

CUMMINS REDOBRA
SEUS ESFORÇOS
DE SAÚDE E SEGURANÇA

INOVAÇÃO

A Cummins registrou melhorias em três métricas principais
de saúde e segurança em 2014, expandiu programas
essenciais e ganhou um dos mais prestigiados prêmios

A Empresa ganhou o Prêmio
Robert W. Campbell do Conselho
Nacional de Segurança em 2014.
Em uma mensagem em vídeo
para os funcionários da Cummins,

Em 2014, a Cummins viu melhorias
importantes em três indicadores
principais de desempenho
em saúde e segurança:
»» Uma redução de 5% em
comparação a 2013 na Taxa
de Incidência da Empresa, o número
relativo de lesões e doenças
registradas por 100 funcionários.

A Empresa também expandiu várias
iniciativas, inclusive seu programa
de segurança para o motorista.
No entanto, a Taxa de MIDO em
2014 estava bem acima da meta
da Cummins (0,057 em comparação
a 0,020). As ocorrências perigosas
incluíam um técnico ser atingido por
20

uma porta movida pelo vento e outro
cair do último degrau de um caminhão,
ambos resultando em fraturas no pulso.
“Isso enfatiza os motivos pelos quais
você deve pensar sempre sobre
segurança”, disse Pramod Palat,
Diretor de Segurança Ocupacional
na Cummins.
Houve 279 dias de trabalho perdidos
em 2014, 162 incidentes de primeiros
socorros e lamentavelmente uma
fatalidade relacionada ao trabalho
em uma das joint-ventures da Empresa
na China.

SAÚDE E
SEGURANÇA

»» Uma queda de 13% na Taxa
de Incidência de Ergonomia da
Empresa. A ergonomia tem sido
a principal causa de lesões na
Cummins.

Bombeiros locais demonstram como eles
responderiam a uma colisão com vítimas dentro
do carro na Driver Safety Expo da Cummins
em Columbus, Indiana (EUA). A exposição
encerrou as atividades durante a Semana
de Segurança do Motorista em 2014.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

“Eu me vi pensando que,
se a segurança é a principal obrigação
de um líder... (uma meta de) zero
incidentes é realmente a única posição
eticamente responsável a tomar”,
disse Linebarger.

»» Uma redução de 5% na
Taxa de Casos de Gravidade
da Cummins, que se baseia no
número de lesões e doenças
resultando em dias de trabalho
perdidos a cada 100 funcionários.

GOVERNANÇA

“Tivemos um progresso real
na implementação de nossa visão
de que todos os funcionários são
responsáveis pela saúde e segurança,
não apenas no trabalho, mas em
todos os aspectos de suas vidas”,
disse Stan Woszczynski, Diretor
Executivo de Produção da Cummins
e líder da Empresa que supervisiona
saúde e segurança. “No entanto,
sabemos que, no que se refere
a saúde e segurança, nosso trabalho
nunca está completo.”

o Presidente e CEO, Tom Linebarger,
disse que sentia muito orgulho
por ganhar tal prêmio prestigiado
e, ao mesmo tempo, um senso
de urgência para fazer mais
sobre segurança.

FINANCEIRO

Mas a Empresa também registrou
um aumento em sua Taxa
de ocorrências perigosas e ferimentos
graves (MIDO) em 2014.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

de saúde, segurança e meio ambiente do mundo.

INTRODUÇÃO

O “Knight Knuckle” de Kendrick Knight protege
os funcionários e economiza tempo.
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A invenção ganhou as principais
homenagens na terceira competição
anual Ergo Cup da Cummins,
ganhando o direito de competir
na International Ergo Cup Competition
na Applied Ergonomics Conference
em Nashville, Tennessee (EUA).
Ela tirou o primeiro lugar na categoria
de engenharia e despertou interesse
de outras empresas de produção.
A ferramenta será implementada
em vários locais da Cummins
em 2015.

INOVAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

Knight trabalhou em uma fábrica
de ferramentaria por cinco anos antes
de entrar na Empresa. Ele percebeu
a necessidade de uma nova
ferramenta quando viu seus colegas
na Cummins fazendo trabalhos que
tinham um “recuo” de torque no final,
devido ao seu uso de ferramentas
de alto torque. Sempre que um
parafuso é apertado, a ferramenta
dá um recuo quando o parafuso chega
ao aperto correto. O torque é então
transferido diretamente ao operador.

O Knight Knuckle também reduz
em cerca de oito segundos o tempo
que leva para concluir um trabalho;
durante um dia inteiro de trabalho,
isso representa cerca de 45 minutos.
A ferramenta é durável e foi submetida
a milhares de ciclos de teste sem
quebrar nem cair.

SAÚDE E
SEGURANÇA

os trabalhadores na montagem
de motores, ganhou reconhecimento
internacional e despertou interesse
por parte dos locais da Cummins,
além de empresas externas.

Em uma escala muito menor, é algo
como o impacto que alguém sente
usando uma parafusadeira portátil
para prender um parafuso. A invenção
de Knight praticamente elimina
a transferência de torque no final.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

No ano passado, sua criação
passou do projeto para uma
realidade com patente pendente.
Apelidado de “Knight Knuckle”,
ele melhorou a ergonomia para

“Eu não posso acreditar o quão bem
este projeto foi recebido”, disse Knight,
que trabalhou na fábrica da Cummins
em Jamestown, Nova York (EUA),
nos últimos dois anos. “O nível de
divulgação e entusiasmo é realmente
estimulante e é maravilhoso pensar
que esta ferramenta está sendo usada
nos locais de produção da Cummins
no mundo inteiro.”

GOVERNANÇA

Quando o criador de ferramentas da Jamestown Engine Plant,
Kendrick Knight, veio com a ideia de um dispositivo para
melhorar a ergonomia em seu local de trabalho, ele não previu
o impacto que sua invenção para redução de torque teria.

FINANCEIRO

INVENTOR DO ‘KNIGHT KNUCKLE’
CRIA UMA CUMMINS MAIS SEGURA
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Em 2014, a Empresa tomou
medidas para aprofundar seu
compromisso, reexaminando,
ao mesmo tempo, muitas das
iniciativas de diversidade para garantir
que elas permaneçam relevantes.
“Além de nos ajudar a criar produtos
inovadores, a diversidade e a inclusão
são essenciais para estabelecer
uma base sólida para o crescimento
e o sucesso que atenderão melhor
nossos clientes”, disse Kelley
Bertoux Creveling, Diretor Executivo

de Diversidade Global e Meio
Ambiente Correto da Empresa.
O compromisso da Cummins com
a diversidade pôde ser visto de muitas
maneiras em 2014 e no início de 2015.
O Indiana Women’s Affinity Group
na Empresa, por exemplo, patrocinou
uma sessão especial para os gerentes
falarem sobre diversidade de gênero
no local de trabalho.
O evento, que apresentou vários líderes
importantes na Empresa, foi transmitido

Em 2014, Rich Freeland, Presidente
e Diretor de Operações da Cummins;
John Wall, Vice-Presidente e Diretor
Técnico, e Mark Osowick,
Vice-Presidente de Operações
de Recursos Humanos,
publicaram declarações pessoais.
Até agora uma dezena de líderes
publicaram declarações sobre
diversidade desde que o Presidente
e CEO Tom Linebarger tomou
a iniciativa em janeiro de 2013.
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Enquanto isso Creveling e sua equipe
começaram um projeto para atualizar
e expandir o treinamento de diversidade
a partir de um único treinamento
para uma abordagem em camadas,
aumentando de acordo com o tempo
do funcionário na Cummins.
“Eu gostaria de ter certeza de que
estamos criando estratégias e planos
sobre a diversidade e a inclusão
de maneiras que oferecem suporte
a nosso valor comum, mas que nos
permitem mover pelo mundo e alavancar
o poder total e criativo de todos os
nossos funcionários para o benefício dos
nossos clientes”, disse Creveling.

SAÚDE E
SEGURANÇA

de todas as pessoas com dignidade e respeito.

A Empresa também continuou
publicando declarações pessoais
de seus líderes sobre suas próprias
jornadas de diversidade no site interno
da Empresa.

MEIO AMBIENTE
CORRETO

que os funcionários englobem as diversas perspectivas

ao vivo para os gerentes nas
instalações da Cummins nos Estados
Unidos, no México e no Reino Unido.

“Experiências diferentes de vida
e conhecimentos únicos contribuem
para que os membros da equipe
possam entender melhor as
experiências de nossos clientes
e ter visões diferentes sobre como
direcionar nossa inovação de modo
mais efetivo”, disse Wall.

GOVERNANÇA

A Diversidade é o principal valor na Cummins, que requer

Tom Linebarger, Presidente do Conselho e Diretor
de Operações, em sua reunião anual na sede
sobre diversidade na Columbus Engine Plant
em Columbus, Indiana (EUA) em 2015.
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CUMMINS REFORÇA
O VALOR DA
DIVERSIDADE EM 2014
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23,68%

DESENVOLVENDO UMA EQUIPE VERDADEIRAMENTE GLOBAL
realmente global, a Cummins quer desenvolver uma equipe que se pareça muito com a demografia

25,91%

MULHERES NA
EQUIPE

MATÉRIA
DA CAPA

A diversidade na Cummins tem sido mais do que uma representação. Mas, como uma empresa
nos países e mercados onde ela faz negócios.

MEIO AMBIENTE

2008

Os líderes da Empresa prestam atenção especial a algumas métricas principais de grupos com baixa
representação na Cummins, como as mulheres. O país de nascimento de um funcionário é outra
métrica principal para garantir que a liderança não seja limitada a um país ou grupo de países.

2014

Veja uma perspectiva do que aconteceu nessas áreas de 2008 a 2014.

PAÍS DE NASCIMENTO DA EQUIPE

16,42%

MULHERES LÍDERES
NA EQUIPE

40%
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2008 2014

PAÍS NO QUAL NASCERAM OS GERENTES
PAÍS DE NASCIMENTO DOS LÍDERES

EQUIPE POR LOCAL
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Mais da metade da equipe da Cummins trabalha fora dos Estados Unidos.
Veja onde estavam os funcionários da Cummins em 2014.
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23 OUTROS PAÍSES inclui países com menos de 1.000 funcionários da Cummins.
*A categoria
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O valor total que a Cummins gastou com vários
fornecedores nos Estados Unidos desde 2009.
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“Tivemos um bom ano em termos
de aumento da visibilidade
na aquisição com diversidade
na Cummins”, disse Michelle Taylor,
Diretora de Aquisição com Diversidade
da Empresa. “Agora nós precisamos
alavancar diversos fornecedores
em áreas nas quais a Cummins

O site também informa a várias
empresas como trabalhar com
a Cummins. A Empresa trabalha
com diversos fornecedores
em oito categorias - empresas
de negócios de minorias; empresas
de mulheres; incapacitados para
serviços; pequenas empresas
de veteranos; empresas de lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros;
empresas em zonas comerciais
historicamente subutilizadas;

Gastos com diversos fornecedores
em milhões de dólares

600
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0

GOVERNANÇA

Enquanto isso, os esforços
da Cummins continuaram mostrando
potencial fora dos Estados Unidos.
Os gastos com diversidade vinculados
às Organizações Empresariais de Área
(ABOs) da Cummins atingiram
291,3 milhões de dólares, com
gastos globais com fornecedores
diversos totalizando aproximadamente
1,5 bilhão de dólares.

Um novo site (supplierdiversity.
cummins.com) foi projetado para
facilitar que fornecedores diversos
aprendam sobre as oportunidades
na Cummins. Ele inclui um vídeo
apresentando Taylor e o Presidente
e CEO da Cummins Tom Linebarger,
discutindo o desejo da Cummins em
promover a aquisição com diversidade.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
FINANCEIRO

O presidente e CEO da Cummins Tom Linebarger
fala com Cathy Langham, Presidente e CEO
da Langham Logistics, em um simpósio sobre
aquisição com diversidade patrocinado
pela Empresa.

ou minorias, a Empresa gastou cerca
de 926 milhões de dólares em 2014.

Linebarger discursou no simpósio
além de Lisa Yoder, Vice-Presidente
da Cadeia de Suprimento Global,
e Timothy Millwood, Vice-Presidente
de Aquisições.

$ 1,204 bilhão

Gastos com diferentes fornecedores
nos Estados Unidos chegaram
a 1,2 bilhão de dólares, um aumento
de cerca de 21% em comparação
aos 990 milhões de dólares gastos
em 2013. Analisando apenas
empresas de propriedade de mulheres

A Empresa fez da comunicação
com diversos fornecedores uma
prioridade principal em 2014, lançando
várias iniciativas durante o ano.

$990,4 milhões

em 2014.

Em 2014, a Empresa também
patrocinou seu primeiro simpósio
de aquisição de diversidade desde
2006. O evento atraiu cerca de 400
participantes, incluindo muitas pessoas
na função de aquisições da Cummins
que tiveram uma chance de se
encontrar com diversos fornecedores.

$890 milhões

em gastos com fornecedores diversos em oito categorias

Trabalhando com fornecedores diversos,
a Empresa aumenta a concorrência, que
por sua vez diminui os custos e melhora
os serviços. Ao mesmo tempo,
a aquisição com diversidade desenvolve
o crescimento econômico em todas as
comunidades em que os funcionários
da Cummins vivem e trabalham.

$810,1 milhões

alcançou sua esperada meta de 1 bilhão de dólares

empresas com deficientes leves
e empresas filantrópicas.

$544,9 milhões

A iniciativa de aquisição com diversidade da Cummins

historicamente não teve exposição
de fornecedores diversos.”

$432,7 milhões

AQUISIÇÃO COM
DIVERSIDADE
COMEMORA ANO
IMPORTANTE
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02 Respeitaremos pontos de vista e culturas diferentes, e tratamos
as pessoas com dignidade e respeito.
03 Competiremos de maneira justa e honesta.
04 Evitaremos conflitos de interesse.
05 Exigiremos que tudo aquilo o que fizermos leve a um meio ambiente
mais limpo, mais saudável e mais seguro.
06 Protegeremos nossa tecnologia, informações
e propriedade intelectual.
07 Exigiremos que nossos registros financeiros sejam exatos,
e que os processos de relatório sejam claros e compreensíveis.
08 Nos empenharemos para melhorar nossas comunidades.
09 Iremos nos comunicar com honestidade e integridade.
10 Criaremos uma cultura em que todos os empregados assumem
responsabilidade pelo comportamento ético.

MEIO AMBIENTE
INOVAÇÃO

Todos os funcionários da Cummins
estão vinculados a esses altos padrões
e têm várias maneiras de relatar
suspeitas de violações, incluindo
o site de ética da Empresa e a Linha
de Ajuda Ética (Ethics Help Line)
da Cummins, um serviço telefônico
acessível no mundo inteiro.
Como uma empresa global, a Cummins
conta com um número de empresas
externas e fornecedores para vender
e dar manutenção em seus produtos,
participar de licitações, obter licenças
e autorizações e interagir com
funcionários para movimentar produtos
entre fronteiras.
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O Código de Conduta para
Fornecedores da Empresa, cuja última
atualização ocorreu em 2013, se aplica
a todas as empresas que fornecem
produtos e serviços à Cummins e suas
subsidiárias, joint-ventures, divisões
ou afiliadas. Ele ajuda a garantir que
a Cummins esteja fazendo negócios
com outras empresas ao redor do
mundo que compartilham os valores
da Empresa.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

01 Cumpriremos a lei em qualquer lugar.

A organização de Conformidade
e Ética da Empresa está trabalhando
ativamente para fortalecer
a conformidade nesta área,
melhorando a avaliação nos processos
de conformidade, aprimorando
a linguagem do contrato e fornecendo
treinamento de conformidade
a terceiros de alto risco.

SAÚDE E
SEGURANÇA

e um excelente local para se trabalhar:

O Código de Conduta Empresarial foi
traduzido em 16 idiomas e é publicado
globalmente no site interno da Empresa
e também em www.cummins.com,
o site externo da Empresa.
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Éticos que são a base para fazer da Cummins uma empresa sustentável

GOVERNANÇA

O Código de Conduta Empresarial da Cummins destaca os 10 Princípios

O Vice-Presidente de Ética e Conformidade, Mark Sifferlen, discute a criação de uma cultura de ética
com a Gerente de Atendimento ao Cliente, Marcya Carter em Nashville, Tennessee (EUA).

FINANCEIRO

A Cummins orienta funcionários e fornecedores a terem
comportamento ético por meio de seus códigos de conduta
e treinamento relacionado. Mas a Empresa também luta para
manter todas as pessoas que fazem negócios em nome
da Cummins com os mesmos altos padrões éticos.

MATÉRIA
DA CAPA

CUMMINS INCENTIVA
ADOÇÃO MAIS AMPLA
DE PRINCÍPIOS ÉTICOS
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RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO
Aqui temos um resumo do desempenho da Cummins desde 2009.
VENDAS

LUCRO LÍQUIDO
atribuível à Cummins

2009

10,8 bilhões de dólares

428 milhões de dólares

2010

13,2 bilhões de dólares

1,04 bilhão de dólares

2011

18,0 bilhões de dólares

1,85 bilhão de dólares

2012

17,3 bilhões de dólares

1,65 bilhão de dólares

2013

17,3 bilhões de dólares

1,48 bilhão de dólares

2014

19,2 bilhões de dólares

1,65 bilhão de dólares

ANO

Os números de 2014 colocaram
a Empresa de volta em sua trajetória
de crescimento anterior depois que
as vendas ficaram estáveis em 2013.
A melhoria nos lucros da Cummins foi
conduzida em 2014 pelo desempenho
recorde nos setores de Componentes
26

A Empresa também se beneficiou
de sua decisão de adquirir o restante
do patrimônio líquido em seus
distribuidores da América do Norte
para alavancar sua experiência
e fornecer o melhor atendimento
ao cliente. As aquisições contribuíram
cerca de 3% para o aumento
de receita em 2014.
A Cummins investiu um montante
recorde de 754 milhões de dólares
novamente na Empresa, aumentou
seus dividendos em 25% e recomprou
4,8 milhões de ações. Além disso,
a Cummins recebeu atualizações
de ratings da Standard & Poor’s
e da Moody’s.

INOVAÇÃO
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“Informamos receitas recordes
em 2014 apesar das fracas condições
econômicas em vários dos nossos
mercados internacionais mais
importantes”, disse o presidente
e CEO da Cummins Tom Linebarger.
“As receitas cresceram 11% uma
vez que a demanda em mercados
rodoviários na América do Norte
melhorou, e nós continuamos
executando nossa estratégia
de aquisição de distribuidores
e proporcionamos forte crescimento
na China, conduzido por
novos produtos.”

As vendas do ano inteiro em
Componentes em 2014 aumentaram
18%, enquanto as vendas em geral
em Distribuição aumentaram cerca
de 38% em comparação com 2013.
Enquanto isso, a Engine Business Unit
teve um aumento de cerca de 9% nas
vendas em geral em comparação com
o ano anterior.

SAÚDE E
SEGURANÇA

O lucro líquido atribuível à Cummins
para o ano inteiro foi de 1,65 bilhão
de dólares (9,02 dólares por ação
diluída) ou 1,67 bilhão de dólares
(9,13 dólares por ação diluída),
excluindo itens ocasionais, um aumento
de 1,48 bilhões de dólares (7,91 dólares
diluído por ação) em 2013.

e Distribuição e por lucros mais altos
no Setor de Motores.

MEIO AMBIENTE
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As receitas em geral durante o ano
aumentaram 11%, totalizando
19,2 bilhões de dólares. As receitas
na América do Norte aumentaram
20% neste período, as vendas
internacionais aumentaram 2%
enquanto o crescimento na China
equilibrou a demanda mais fraca no
Brasil e na Índia.

Os lucros antes dos juros e impostos
(Earnings Before Interest and Taxes,
EBIT) foram de 2,5 bilhões de dólares
ou 13% das vendas de 2014.
Excluindo alguns itens ocasionais,
o EBIT foi de 2,53 bilhões de dólares,
ou 13,2% em comparação com os
2,16 bilhões de dólares ou 12,5% das
vendas em 2013.

GOVERNANÇA

A Cummins informou resultados financeiros recordes
em 2014 obtidos por receitas mais altas na América
do Norte, que mais do que equilibraram a demanda
mais baixa no Brasil e na Europa.

FINANCEIRO

CUMMINS CONQUISTA ANO
FINANCEIRO RECORDE EM 2014
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A usina hidroelétrica do país entrou
em contato com o revendedor regional
da Cummins no país, a Madagascar
Automobile (Madauto), em novembro

“Atender uma solicitação como
esta normalmente levaria 14 ou 15
semanas”, disse Darryn Scheepers,
gerente-feral de Desenvolvimento
de fornecedores da Cummins na África
do Sul. “Foi solicitado que fizéssemos
isso em menos da metade do tempo.”
Scheepers disse que a equipe
da Cummins teve sorte já que
já havia uma unidade disponível
em Madagascar. Poderiam ser
obtidas mais cinco da fábrica

INTRODUÇÃO

As modificações estavam disponíveis na
Cummins Power Generation em Kent,
Reino Unido, e o material necessário
estava a caminho para Dubai.
O transporte aéreo foi a única forma
viável de trazer os geradores para
Madagascar a tempo, mas todos
os seus fluidos tiveram que ser
drenados e as baterias desconectadas
para reduzir o risco de vazamentos
ou de faíscas durante o vôo.
Em seguida, havia o tamanho total
da carga; cada gerador tinha um peso
seco de mais de 16 toneladas.
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Os geradores foram finalmente
transportados para Antananarivo,
capital de Madagascar, pela empresa
de aviação francesa, Air Partner. Cada
um foi então carregado em seu próprio
caminhão para as oito horas finais de
sua incrível jornada para Toamasina.
“Esse projeto foi imensamente
desafiador”, disse Scheepers.
“…Nós não teríamos conseguido fazer
isso sem uma quantidade tremenda
de cooperação e colaboração
de todas as partes envolvidas.”
Os geradores, a propósito,
começaram a produzir energia em
24 de dezembro - Véspera de Natal.

SAÚDE E
SEGURANÇA

Cummins Dubai Distribution. Mas
esse equipamento precisava
de modificações para suportar
a umidade da costa de Madagascar.

MEIO AMBIENTE
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A rede elétrica do país não conseguia
atender corretamente a cidade
de 200.000 pessoas na costa leste
da ilha. Temendo um possível blackout,
o governo estava procurando por
uma resposta rápida. Não só o Natal
estava se aproximando, mas também
a colheita de lichia. A fruta proporciona
muitos empregos em Toamasina.

de 2014, solicitando 6 megawatts
de energia em meados de dezembro.
A Madauto, por sua vez, entrou
em contato com a Cummins Power
Generation em Johannesburg,
África do Sul, pedindo ajuda.

GOVERNANÇA

Muitos residentes de Toamasina,
uma das áreas com maior densidade
populacional de Madagascar, estavam
enfrentando um feriado literalmente
melancólico em dezembro de 2014.

Os geradores já em terra em Madagascar
ainda enfrentaram uma viagem de oito
horas para Toamasina.

FINANCEIRO

CUMMINS CRIA EQUIPES PARA
FORNECER A CLIENTES
EM MADAGASCAR
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Enquanto os funcionários e suas

INTRODUÇÃO

»» Uma unidade de atendimento
pediátrico com salas de exame
especialmente projetadas
para crianças
»» Terapia física
»» Radiologia/serviços laboratoriais
»» Farmacêutico na equipe para
consultas sobre remédios
e distribuição limitada
»» Visita a especialistas
em várias especialidades
»» Um espaço multifuncional para
seminários de saúde e outros eventos
»» Aconselhamento nutricional
e de atividade física
»» Uma cozinha para demonstrações
de culinária
A iniciativa LiveWell está começando
em Columbus. Se for bem-sucedida,
a intenção é expandir o conceito
nacionalmente, e potencialmente
em âmbito global ao longo do tempo.
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O LiveWell Center da Cummins foi projetado para
dar aos funcionários e suas famílias as ferramentas
das quais eles precisam para obter uma excelente
saúde em seus próprios termos.

INOVAÇÃO
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O centro foi projetado para que
a equipe faça a abordagem da saúde
da pessoa. Por exemplo, as salas
de exames no centro foram projetadas
para incentivar o diálogo entre
médicos e seus pacientes sobre
opções de estilo de vida saudável.
Os funcionários e suas famílias têm
acesso aos serviços que podem
ajudá-los a manter seu estilo de vida,
incluindo treianmento para bem-estar

Outros recursos e serviços
no centro incluem:

SAÚDE E
SEGURANÇA

“O centro será uma maneira totalmente
nova de experimentar a assistência
médica, com tudo voltado para o
paciente”, disse o Dr. Dexter Shurney,
Diretor Médico da Cummins e Diretor
Executivo de Saúde Global e BemEstar. “Isso inclui tudo, desde o tempo
de espera, até o design do centro, a
como os pacientes se comunicam com
sua equipe de atendimento médico.”

e saúde, seminários educacionais
e demonstrações de culinária ao vivo.

MEIO AMBIENTE
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O Cummins LiveWell Center
em construção ao norte do prédio
corporativo da Cummins no centro
de Columbus, Indiana (EUA),
é a primeira instalação de saúde
e bem-estar da Empresa. Quando ele
for inaugurado em 2016, o centro se
tornará a sede para vários serviços
relacionados à saúde, abrangendo
desde exames de optometria e saúde
rotineiros, até acupuntura, quiropraxia
e serviços de fisioterapia.

famílias não serão obrigados a usarem
o centro, Shurney acredita que eles
irão querer vir melhorar sua saúde
e bem-estar. A meta da Empresa é dar
aos funcionários e suas famílias as
ferramentas das quais eles precisam
para conquistar uma excelente saúde
em seus próprios termos.
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A Cummins está comprometida em ajudar seus funcionários
a viverem plenamente e com mais saúde, tanto em casa
quanto em seu trabalho. É por isso que a Empresa está
explorando uma maneira diferente de fornecer assistência
médica para seus funcionários e suas famílias.
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A META CENTRAL SÃO FUNCIONÁRIOS
MAIS SAUDÁVEIS
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tem recebido o Índice norte-americano Down Jones
desde 2006. A pesquisa mede a sustentabilidade
da empresa em uma ampla gama de áreas,
incluindo meio ambiente, responsabilidade
corporativa e recursos humanos.
A Cummins ficou em 52º lugar entre as 500 maiores
empresas de capital aberto nos Estados Unidos
do 2014 GREEN RANKINGS DA NEWSWEEK
de empresas. A Empresa ocupou a 86ª posição entre
as maiores empresas de capital aberto do mundo
por seu desempenho ambiental.

INTRODUÇÃO

50 MELHORES EMPRESAS

MAIS ÉTICAS DO MUNDO em 2015 pelo

PARA DIVERSIDADE pela

Ethisphere Institute pelo oitavo ano consecutivo.

revista DiversityInc pelo nono

O instituto reconheceu o comprometimento

ano consecutivo em 2015.

da Empresa com a liderança ética, práticas

A Cummins ocupou a 21ª posição.

de conformidade e responsabilidade social corporativa.

Em 2014, a Cummins
recebeu uma pontuação
perfeita pelo décimo ano
consecutivo no ÍNDICE
CORPORATIVO DE
IGUALDADE DE 2015 concedido pela Human
Rights Campaign, a maior organização de direitos
civis dos EUA para funcionários gays, lésbicas,
bissexuais e transgêneros (LGBT).
Em 2015, a Cummins foi nomeada para
a lista da revista Forbes de 25 MELHORES
EMPREGADORES NA AMÉRICA. A Forbes
pesquisou mais de 20.000 trabalhadores americanos
em grandes empresas ou instituições americanas.
A Cummins terminou em 21ª posição na lista da revista.

A Cummins foi uma das 11 empresas globais
nomeadas vencedoras do Prêmio
2014 GOLDEN PEACOCK
por Excelência em Governança Corporativa
do Institute of Directors. O grupo iniciou a premiação
em 1991 para estabelecer uma referência para
excelência corporativa.
Em 2014, a Cummins foi nomeada membro
do FTSE4GOOD INDEX, um índice do mercado
de ações que mede o desempenho das empresas
que demonstram sólidas práticas sociais,
de governança e ambientais.
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A AMÉRICA DO NORTE em 2014. A Empresa

A Cummins foi indicada como uma das EMPRESAS
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SUSTENTABILIDADE DOW JONES PARA

A Cummins foi nomeada uma das
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A Cummins foi indicada para o ÍNDICE DE
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A Cummins recebeu vários prêmios em 2014 e 2015 que abordaram a sustentabilidade da Empresa.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

NOSSO RECONHECIMENTO

MEIO AMBIENTE

MATÉRIA
DA CAPA

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SUSTENTABILIDADE // RECONHECIMENTO

CONTATOS
Marya Rose
Vice-Presidente e Diretora Administrativa
One American Square, Suite 1800
Indianapolis, IN 46282
Mark Levett
Vice-Presidente de Responsabilidade Corporativa
Diretor Executivo da The Cummins Foundation
500 Jackson Street
Columbus, IN 47201
Blair Claflin (Editor)
Diretor de Comunicação de Sustentabilidade
One American Square, Suite 1800
Indianapolis, IN 46282
(317) 610-2542
NOTAS DE PRODUÇÃO
Projeto e texto: Cummins Corporate Communications
Impressão: The Merrick Printing Company
USO DE RECURSOS
CAPA E PARTE INTERNA impressa em papel
certificado pela FSC® fabricado com eletricidade
produzida 100% de energia renovável certificada
de projetos de energia eólica não poluente. A fibra
residual pós-consumo de 100% usada para fazer
esse papel não contém cloro e é certificada com
selo de proteção ambiental.

Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, Indiana
47202-3005
EUA

Impresso em papel
100% reciclado
pós-consumo

cummins.com
©2015 Cummins Inc.
Impresso nos Estados Unidos em 06/15
Número do boletim 4986131

