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Mensagem do CEO

Na primeira metade de 2020, ocorreram 
eventos significativos que deixarão suas 
marcas na história. O vírus que causa 
a COVID-19 basicamente alterou a 
forma como fazemos negócios e como 
vivemos nossas vidas. O assassinato 
de George Floyd por oficiais de polícia 
de Minneapolis, na cidade que é a 
sede da Tennant Company desde sua 
fundação, desencadeou uma reação de 
angústia nas comunidades às quais a 
justiça é negada há muito tempo, dando 
início a protestos por todo o mundo.

MENSAGEM DO CEO

Este Relatório de sustentabilidade corporativa 
(Corporate Sustainability Report, CSR) 2019 se 
concentra nos meses anteriores a esses episódios  
se tornarem parte de nossa experiência global,  
mas eu estaria sendo negligente se não mencionasse 
esses momentos históricos. Um dos principais 
valores da Tennant Company é Gestão, e como bons 
gestores, nós respeitamos e valorizamos nossa 
comunidade — dentro da empresa e nas cidades  
e bairros onde moramos e trabalhamos. Nosso foco 
em Gestão também molda a maneira como tentamos 
compreender os eventos pelos quais passamos este 
ano e as inevitáveis formas como uma epidemia global 
e uma sociedade profundamente dividida e desigual 
se entrelaçam.

Como sociedade, temos muito trabalho a fazer,  
e a Tennant Company pretende ser parte da 
solução. Nossos funcionários deram o primeiro 
passo respondendo à pandemia e aos protestos de 
nossa comunidade de maneiras incríveis. A Tennant 
Foundation também aumentou seu foco no apoio 
aos nossos bairros e busca formas de trabalhar em 
prol da justiça social. Por fim, nossa liderança e 
nosso Conselho Administrativo estão envolvidos em 
importantes discussões sobre como devemos colocar 
em ação nossos valores de gestão e inclusão na 
empresa e no mundo. Irei abordar isso mais a fundo 
no próximo ano, no CSR de 2020.

Continuação > 
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MENSAGEM DO CEO

Eu sinto orgulho e gratidão 
pelas formas como nossas 
equipes responderam  
aos difíceis eventos  
do mundo todo nesses 
últimos meses. 
Olhando para 2019, o que faremos mais detalhadamente 
nas próximas páginas, a Tennant Company teve um 
ano ativo, começando com nossa aquisição da Gaomei 
Cleaning Equipment Company, com sede em Hefei, 
China. Essa aquisição ajudou a fortalecer ainda mais 
nossa posição no mercado chinês ao agregar outra 
marca forte ao portfólio global da Tennant. 

Com o auxílio dos princípios orientadores que 
apresentamos em 2018, a comunidade Tennant 
fez progresso em direção aos objetivos e metas de 
Sustentabilidade corporativa sob a liderança de nossa 
equipe de Empreendimento Sustentável. Juntos, nós:

 � continuamos adotando soluções avançadas 
de energia, intensificando os esforços de energia 
em todas as marcas e regiões com a introdução de 
produtos acionados por baterias de íon-lítio e células 
de combustível.

 � alcançamos a classificação de nível Liderança 
(A-) pelo terceiro ano consecutivo no programa de 
Mudança Climática do CDP.

 � começamos a criar um ambiente acolhedor 
em nossa nova Sede Mundial localizada em Eden 
Prairie, Minnesota, onde fizemos uma parceria 
com uma loja de móveis para “redecorar” 1.000 
estações de trabalho adquiridas, em vez de mandar 
um caminhão com móveis de escritório para o lixão.

 � mantivemos nosso foco nas melhorias de 
segurança nas operações de Vendas e serviços. 
Essas equipes estão trabalhando de maneira 
mais inteligente, fornecendo um nível elevado de 
atendimento aos nossos clientes. Eles reduziram os 
incidentes de segurança em 30% em 2018.

 � fizemos mais trabalho voluntário em nossas 
comunidades. Por exemplo, nossa equipe em Holland, 
Michigan, fez trabalhos voluntários em sua comunidade 
185% vezes mais em 2019 que no ano anterior, 
em parte devido ao comprometimento da equipe 
de organização Helping Hands. Cada funcionário 
da fábrica teve a oportunidade de retribuir à sua 
comunidade graças aos esforços da liderança local.

 � recebemos futuros talentos através de nosso 
estágio e programas de voluntariado Junior 
Achievement. Ter mais jovens interessados em 
Fabricação e Engenharia é bom para a Tennant  
e para nossa comunidade. 

Também tenho o prazer de informar que em 2019 
nós nos tornamos signatários do Pacto Global das 
Nações Unidas (UNGC). À medida que nossa empresa 
continua se expandindo no mundo todo, entendemos 
a importância de demonstrar nosso comprometimento 
com os Dez Princípios do UNGC nas áreas de Direitos 
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. 
Este relatório também é nossa primeira Comunicação 
de Progresso anual, e nele descrevemos a evolução 
que apresentamos em relação aos Princípios em 
nossas operações diárias, cultura e planejamento. 

No geral, 2019 foi um ano de grande progresso para 
a Tennant Company. Convido vocês a explorar os 
detalhes nas páginas a seguir. 

Em 2020, a Tennant Company vai comemorar seu 
150.° aniversário. Apesar das circunstância criadas 
pela pandemia da COVID-19, 2020 promete ser 
outro ano de ação e realizações. Há 150 anos, a 
Tennant Company era uma pequena serraria às 
margens do rio Mississippi. O talento, a energia e 
a visão de meus colegas do passado e do presente 
nos impulsionaram até nossa atual posição de 
reconhecimento internacional e fabricantes respeitados 
de equipamentos de alta qualidade. Estou ansioso para 
ver qual será o futuro da Tennant Company. 

Obrigado pelo apoio de sempre a essa  
grande empresa.

Chris Killingstad, Presidente e CEO
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A Tennant estabeleceu metas 
quantitativas e mensuráveis de 
longo prazo para quatro áreas 
de foco.

DESTAQUES DO ANO

PRODUTOS EMISSÕES DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA/ENERGIA

RESÍDUOSPESSOAS E COMUNIDADES
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mais 
de  
3.500

185%
US$ 462.000

99

12
750 de 
residências

Classificação  
de CPD

30% de 
redução

As assinaturas de CSG de 2019 forneceram mais 
de 8.600 MWh de eletricidade, o que equivale  
à energia anual necessária para mais de

Métricas de Metas de sustentabilidade alcançadas 
no lançamento de novos produtos:

dos produtos 
vendidos em 2019 
eram elétricos

Terceiro ano consecutivo 
de classificação A- com 
o programa de Cadeia de 
fornecimento de CPD, Nível 
de Liderança designado

em incidentes de segurança 
e na gravidade no setor de 
Vendas e Serviços da Tennant 
América do Norte

Materiais industriais reciclados

Horas de voluntariado:

Holanda, MI, aumentou as 
horas de voluntariado

Recursos doados:

4.500 
toneladas

DESTAQUES DO ANO

A-

%

 $
 $

 $
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Objetivo Métrica 2019 2018 2017 2016 2015 Observações

Pr
od

ut
os

Desenvolver produtos que ofereçam melhorias 
de impacto ambiental mensuráveis em uma ou 
mais categorias de fase de uso do cliente.

Número de metas definidas 3 19 4 1 7 Processo implementado em 
agosto de 2014

Número de metas atingidas 
no lançamento * 14* 4 1 6 *Os projetos não tiveram o 

lançamento em 31/12/2019

Realizar uma Avaliação do ciclo de vida (Life 
Cycle Assessment, LCA) desde a criação ao 
descarte de produtos de combustão interna ou 
nova oferta de tecnologia/modelo de negócios.

LCA concluída • • Deu início Novo em 2016 LCA T300 Recon completada 
em 2019

Desenvolver uma metodologia e ferramenta 
para calcular impactos de portfólio de produtos 
nas emissões de gases de efeito estufa e 
na água que cumpra o Padrão de relatório e 
contas da cadeia de valores corporativos do 
protocolo GHG (Escopo 3). Desenvolver metas 
de melhoria a longo prazo. 

Metodologia e desenvolvimento 
de ferramentas • •  • Deu início Novo em 2015

Definição de meta do 
portfólio de produtos a 
longo prazo para emissões 
de gases de efeito estufa 
(Uso de produtos vendidos, 
escopo 3, categoria 11).

• • • Deu início Novo em 2015

Definição de meta de 
portfólio de produtos a longo 
prazo para uso da água.

- - - - Novo em 2015 Conclusão programada  
a ser determinada

Resumo do desempenho do Empreendimento 
Sustentável 2019 da Tennant Company
A Tennant estabeleceu metas quantitativas e mensuráveis a longo prazo para quatro áreas de foco: 

Produtos, Emissões de Gases de Efeito Estufa & Energia, Resíduos, e Pessoas e Comunidades.

Métrica 2019 2018 2017 2016 2015 Observações
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a Intensidade das emissões de gases de efeito estufa Escopo 1+2 reduzida em 

25% até 2020. O ano base é 2012. (Meta: 32)

Ver 
Apresentação  
do CD online

33,6 36,7 40,2 41,5
mT CO2e por milhão de 
dólares de renda Ano base 
2012: 42,6

Meta(s) com base científica a longo prazo para definição das emissões de 
gases de efeito estufa escopo 1+2. • Aprovado  • Deu início Novo em 2015 Aprovado pela SBTi no início 

de 2018

SBT: Reduzir as emissões absolutas do escopo 1 e 2 em 25% até 2030, a partir 
de um ano base de 2016. (Meta: 24.360mT CO2e)

Ver 
Apresentação do 

CD online
29.572 30.427** 32.480 Novo em 2017

mT CO2e
**Reformulação ver detalhes 
na resposta do CDP

Escopo 3 (a montante e a jusante) LCA concluído.
Ver Inventário 
da cadeia de 

valores online
• • • •

Concluído anualmente para  
o ano de relatório exibido  
e reportado ao CDP

SBT: Reduzir o uso do escopo 3 de emissões de produtos vendidos 50% por 
US$ de receita de equipamentos até 2030 a partir de um ano base de 2016. 
(Meta: 407)

Ver 
Apresentação  
do CD online

734 760 814 Novo em 2017
mT CO2e por receita de 
equipamentos em milhões 
de US$

Sustentabilidade da cadeia de fornecimento – todas as categorias, uma 
categoria de material direto selecionada para envolvimento piloto. • • • • •

Sustentabilidade da cadeia de fornecimento – programa definido e 
envolvimento iniciado.

Envolvimento 
continuado

Envolvimento 
continuado Deu início - -

Objetivo Métrica 2019 2018 2017 2016 2015

Pe
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Doações corporativas

Horas de trabalho voluntário dos 
funcionários 3.836 2.655 2.058,5 2.234 3.107

Doações da Tennant** US$462.303 US$ 565.065 US$ 465.497 US$ 576.789 US$ 854.762

Incidentes de segurança
Operações 4,48 5,18 6,29 7,28 4,49

NA TSCC**** 1,88 2,69 6,5 4,31 3,45

Gravidade de incidente
Operações 3.58 4,07 3,52 3,85 3,14

NA TSCC**** 1,44 2,07 4,66 1,26 1,25

Ética da empresa

Número de problemas 15 21 18 13 15

Porcentagem encerrada 100% 100 100 100 100

Média de dias em aberto 53 85 65 121 18,8

Objetivo

Re
sí

du
os

Nossa meta de resíduos é desperdício zero para recuperação de aterro sanitário e energia. Devido à nossa escala e infraestrutura de realocação de materiais, reconhecemos que o desperdício zero pode não 
ser viável ou prático para os negócios. Independente disso, revisaremos continuamente nossas operações e procuraremos oportunidades de redução de resíduos.

***Inclui a soma de desembolsos de concessão da Fundação Tennant, equiparação de doação do funcionário, doações de equipamento e programa de bolsas de estudo de funcionário.  
****North America Tennant Sales & Service (Vendas e Serviços da Tennant América do Norte)
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