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2021
Aquisição  da 
fábrica  de Lorena.

Aquisição da FICAP/SA: fábricas
de Americana  e Rio de Janeiro.

Conclusão do fornecimento  de cabos 
offshore para a conversão do FPSO 
 ESPÍRITO SANTO, na  Bacia de 
Campos,  no litoral brasileiro.

Fornecimento de condutores aéreos para 
o maior link de transmissão de energia do 
mundo no projeto Rio Madeira.

Lançamento do  Programa Bobinas 
Verdes para o reuso das bobinas
de madeira.

Nexans entra no mercado de WIND.

Linha 4 Sul do Metrô do Rio de 
Janeiro  recebe cabos Nexans.

Solução integrada no  sistema 
de cabeamento  do VLT Carioca.

Lançamento do cabo  solar
Energyfl ex.

Projeto “Amazônia Conectada”: um cabo de fi bra ótica submarino 
é instalado no rio Amazonas para conectar 52 comunidades.

1°projeto brasileiro benefi ciado pela Nexans Foundation, 
na Floresta Nacional Humaitá, no Amazonas.
Lançamento dos acessórios  de média tensão da Nexans  no Brasil.
Nexans inaugura fi lial em Alumínio (SP).

Nexans consolida sua posição como player chave na transição 
energética do Brasil, como parceira do consórcio Seta Araxá,
no complexo de usinas solares do Sol do Sertão.

Nexans torna-se fornecedora líder global da Vestas para turbinas
de torres eólicas. 

Cabeamento da expansão da linha15 (Prata) do metrô de São Paulo 
na construção de oito novas estações  no trajeto.

PIONEERS, DEDICATED, UNITED

Liderar a transformação da matriz energética do país, buscando métodos 
sustentáveis e conscientes da utilização dos recursos e acessibilidade de energias 
para todos, com nossa gente contribuindo diretamente para um mundo melhor 
de forma a estarmos fortalecidos para futuros desafi os.
Essa é nossa ambição!

NOSSA HISTÓRIA

“Electrify the future”
Nosso passado, presente e futuro convergem para a eletrifi cação. É a nossa essência, a razão pela qual damos o melhor de nós mesmos para criar 
uma eletrifi cação virtuosa do mundo. Estamos agora posicionados para ser um líder global em transição energética, um player de eletrifi cação que 
oferece soluções para um futuro melhor. Estamos construindo parte deste novo mundo elétrico, em um mundo que sofrerá grandes mudanças nas 
próximas décadas.

NOSSO PROPÓSITO

“Nós somos Nexans”
“We are PIONEERS” na transição energética, desenvolvendo novos produtos e soluções.
“We are DEDICATED” a fornecer o mais alto padrão de desempenho individualmente e coletivamente.
“We are UNITED” para atingir nosso objetivo ambicioso.

NOSSOS VALORES

Há mais de 120 anos, a Nexans é pioneira no setor da eletrifi cação. Fabricar cabos 
e desenvolver soluções para a geração, transmissão, distribuição e a utilização da 
energia está em nosso DNA. Em 2020, com os 25.000 empregados em 38 países, 
a Nexans faturou 5,7 bilhões de euros. Hoje, além dos cabos, a Nexans desenvolve 
e oferece serviços e soluções em 3 principais domínios de mercado: construção e 
distribuição, alta tensão e grandes projetos (especialmente usinas eólicas e solares) 
e indústria. A Responsabilidade social e ambiental é um dos nossos princípios da 
Nexans nas atividades comerciais e internas. O Grupo tem o objetivo de chegar na 
neutralidade de carbono até 2030. 
A Nexans foi a primeira empresa do setor de cabos a criar uma fundação 
dedicada a apoiar as ações a favor do fornecimento de energia para comunidades 
desfavorecidas. O Grupo está empenhado, todos os dias, a enfrentar grandes 
desafi os e satisfazer seus acionistas. Portanto, coloca a Responsabilidade Social 
Corporativa no centro dos princípios aplicados em suas operações e processos 
internos. Nexans é um líder do novo mundo eletrifi cado, e descarbonizado. 

Qualquer estratégia para lidar com desafi os como o crescimento populacional e o aquecimento global deve benefi ciar a todos e não apenas a 
alguns. Precisamos promover mudanças positivas para nossos colaboradores e suas famílias, clientes, fornecedores e sociedade. É por isso que 
desenvolvemos uma abordagem ambiciosa de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), sustentada por uma estrutura de governança dedicada. 
Nossa política RSE que refl ete os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tem 4 prioridades:
• Social: Levantar o desempenho individual e coletivo dos colaboradores;
• Planeta: Diminuir o impacto das atividades no meio ambiente;
• Produtos: Inovar para desenvolver produtos e soluções sustentáveis e competitivas;
• Parceiros: Criar valor com ética.  

No Brasil, os 500 colaboradores da Nexans no Rio de Janeiro estão trabalhando diariamente com os mesmos objetivos. Queremos liderar a 
transformação da matriz energética do país. A nossa responsabilidade social e ambiental é um dos princípios fundamentais para desenvolver as 
nossas atividades industriais e comerciais no Brasil. Por isso, desenvolvemos as nossas próprias metas que estão apresentadas neste documento. 
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Nexans  entra 
para  o mercado.

INSTITUTO
PACTO

AMAZÔNICO

BOBINASBOBINAS
VERDESVERDES

Seleção de fornecedor parceiro                             Entrega da bobina verde                               Gerenciamen
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0. Fornecedor de Bobina
Bobinas novas, fabricadas com 
madeira de reflorestamento
(Certificação PEFC/FSC)
e bobinas reutilizadas: 
Bobinas Verdes.

2. Fábrica
As bobinas verdes vão para 
as fábricas da Nexans onde 
os cabos são acondicionados

5. Reparo e Limpeza
A bobina verde retornada
é reparada e limpa

3. Cliente
O cliente/distribuidor/
instalador recebe
a bobina verde
com o produto

4. Coleta
A bobina verde vazia 
é coletada no cliente 
pelo agente logístico 

definido pela 
Nexans

1. Bobina Verde
- Bobina nova 
  (madeira certificada PEFC/FSC)
- Bobina reutilizada
- Bobina retornada

Programa Mundial de
Reutilização de Bobinas

de Madeira

Estamos na véspera 
de uma nova revolução 
na descarbonização da 
geração de energia, em 

que a Nexans é defi nida 
para desempenhar um 

papel de liderança.

Christopher Guérin



Av. Cel. Phidias Távora, 100 
Pavuna - Rio de Janeiro/RJ

(21) 3559-6001
www.nexans.com.br

METAS ATÉ 2023

Acidente na fábrica
0

Parcerias com
universidades

2

SUSA/
empregado/
 ano

7

Embalagens recicladas
15%

Engajamento  dos 
colaboradores

78%

Contribução das 
 vendas às energias  
renovaveis

28%

Bobinas recicladas
45%

Média de carga  
dos caminhões

77%

Mulheres em  
cargo de gestão
pelo menos 

6

Estagiários(as)
8%

Toneladas de CO2: 
 Redução de 13% de 
gases do efeito estufa

6.178

Reciclagem
de sucata

96%

Mobilidade interna

Gerentes tendo 
 completado anualmente  
o curso de compliance

100%

22,5%

Consumo de 
energia renovável

70%


