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SRB Company Proﬁle
Perﬁl da SRB

1. Name of Company: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
2. Localization: Fazenda Rio Grande - PR
3. Foundation: July/2011
4. Business Area: Production and sales of radial tires for passanger cars, trucks
and busses.
5. Investment: R$1.416 billions
6. Paid-in-Capital: R$1.599 billions
7. Capital Formation: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 100%
8. Start of Production: October/2013
9. Production Capacity: 18,500 tires/day
10. Total Area: 500,000 m2
1. Nome da Empresa: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
2. Localização: Fazenda Rio Grande - PR
3. Fundação: Julho/2011
4. Ramo de Negócios: Produção e venda de pneus radiais para carros de
passeio, caminhão e ônibus.
5. Capital Investido: R$1,416 bilhões
6. Capital Integralizado: R$1,599 bilhões
7. Constituição do Capital: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 100%
8. Início da Produção: Outubro/2013
9. Production Capacity: 18.500 pneus/dia
10. Área Total do Terreno: 500.000 m2
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President and Industrial Executive Director Message
Mensagem do Presidente e Diretor Executivo Industrial
I am very pleased to be able to share
with you all our 2019 CSR Report.
Based on SRB Management System
a n d S u m i t o m o R u b b e r G ro u p ' s
philosophy, SRB promotes various
activities to show the stakeholders our
commitment and responsibilities.
Since the establishment of SRB, the
factory and the ofﬁce have been united
in promoting safety, health, quality and
environmental activities. We organize
various committees to support all
departments and employees pursue our
goals while adhering to our philosophy.
In addition, we also set safety month,
quality month, environment month,
ethics month, etc. in an effort to
strengthen activities and to increase our
Yoshinori Wakitani
SRB President / Executive Director
Yoshinori Wakitani
Presidente / Diretor Executivo da SRB

Sinto-me lisonjeado em poder
compartilhar com todos o nosso
Reporte CSR de 2019. Baseando-se no
Sistema de Gestão da SRB e na ﬁlosoﬁa
do Grupo Sumitomo Rubber, a SRB
promoveu várias atividades para
mostrar às partes interessadas o nosso
comprometimento e responsabilidade.
Desde a fundação da SRB, a fábrica e o
escritório se uniram para promover
atividades de segurança, saúde,
qualidade e meio ambiente.
Organizamos vários comitês para
auxiliar todos os departamentos e
colaboradores a buscarem nossos
objetivos, ao mesmo tempo em que
aderimos à nossa ﬁlosoﬁa. Além disso,
deﬁnimos o mês da segurança, mês da
qualidade, mês do meio ambiente, mês
da ética, etc., com o intuito de fortalecer

employees recognition. Furthermore,
the GENKI activities, which are run
proactively by employees, are designed
to ensure that activities are spread in
every corner in a creative way to achieve
the realization of CSR.
We will continue to contribute to the
realization of a sustainable society and
aim to be a company trusted by society.
This report provides an update on our
daily activities and what has been
achieved in the past year. I hope that we
continue receiving the unrelenting trust
and support from our stakeholders.

as nossas atividades e aumentar o
reconhecimento dos nossos
colaboradores. As atividades do
GENKI, que são executadas
proativamente pelos próprios
colaboradores, são planejadas para
garantir que as atividades alcancem
todos os cantos de maneira criativa
para alcançar a realização do CSR.
Continuaremos a contribuir para a
realização de uma sociedade
sustentável e a nos tornarmos uma
empresa da conﬁança da sociedade.
Este relatório fornece uma atualização
sobre nossas atividades diárias e o que
foi alcançado no ano passado. Espero
que continuemos recebendo a
conﬁança e o apoio inabalável das
partes interessadas.
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SRB Integrated Management System
Sistema de Gestão Integrada SRB

QMS
EMS
Energy
Management System
ISO50001

SGE
Sistema de
Gestão de Energia

Quality Management
System
ISO9001 & IATF16949
Product Certiﬁcation
Requirements
SGQ
(INMETRO / ECE)
Sistema de Gestão
da Qualidade
ISO9001 & IATF16949
Requisitos de
Certiﬁcação de Produto
(INMETRO / ECE)

ISO50001

IMS
SGI

OEM REQ.
OEM
Requirements
(VW / FCA / TOYOTA /
HONDA)

Optimization
Otimização

ISO14001

REQ OEM

SGA
Sistema de
Gestão Ambiental
ISO14001

S&HMS

SGSSO

Safety & Health
Management
System

Sistema de Gestão
de Segurança e
Saúde Ocupacional

Fire Prevention
Activities
OHSAS18001

Atividades de Prevenção
de Incêndio
OHSAS18001

Continous improvement to achieve
stakeholders expectations

ISO9001 Base
Base ISO9001

Environmental
Management System

Requisito
OEM
(VW / FCA / TOYOTA /
HONDA)

Simple System
Sistema Simples

EVMS

Melhoria contínua para atingimento das
expectativas das partes interessadas






Effectiveness / Eﬁcácia
Efﬁciency / Eﬁciência
Achieve all requirements / Atingir todos os requisitos
Can be easily integrated to other systems/requirements
Pode ser facilmente integrado a outros sistemas/requisitos





High level structure (ISO9001) / Estrutura de alto nível (ISO9001)
Based on PDCA cycle / Baseado no ciclo PDCA
Common and standard requirements / Requisitos comuns e padrão




IMS Manual / Policy / Procedures / Manual do SGI / Política / Procedimentos
Common Internal Audits – Reduce resources and costs
Auditorias Internas e Comuns - Redução de recursos e custos
Management review is unique for all requirements
Análise crítica é única para todos os requisitos
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SRB Integrated Management System
Sistema de Gestão Integrada SRB
Since the beginning SRB wanted to implement a simple and
robust management system that is easily adapted to other
requirements and standards as the new demands.
The IMS has involvement of different areas in order to achieve
company targets and the basis used for implementation was
ISO 9001. The steps of IMS implementation in SRB were
according to the PDCA cycle.
This structure made it possible to optmize resourses and
search the continuous improvement to achieve the
stakeholders expectations. SRB certiﬁcation planning began in
2013 with INMETRO (product certiﬁcation requirement) and
ISO 9001.
In the following years, the Environmental (ISO 14001),
Occupational Health and Safety (OHSAS 18001), Technical
Speciﬁcation Automotive Industry (ISO / TS 16949 - current
IATF 16949 and Energy (ISO 50001). At the same time, SRB
began to receive automaker audits (OE) and all OE
certiﬁcations and audits reached the goal.
SRB used SRT certiﬁcation performed deadlines as the basis
and could anticipate certiﬁcations as initially planned. In part we
were able to anticipate some certiﬁcations in six months and
others we could anticipate in a year. To get the idea out of the
role and operationalize the IMS, SRB created a speciﬁc group,
the IMS Pilot Group, which is responsible for disseminating the
IMS themes in its processes to support process owners.This
group, along with internal auditors, received speciﬁc training
needed to implement the requirements of the standards that
make up the IMS.
The process owners have initiated a number of committees as
well as speciﬁc activities to emphasize IMS issues and ensure
document and records control, communication, awareness
raising, standardization, compliance monitoring, and entry for
critical review by top management. After the implementation,
audits were carried out to verify the conformity of the system
and it is possible to verify that the IMS has improved each year
according to the results of the audits. It is also possible to verify
the improvement of the IMS in the results of OEM audits that
began in 2014.
The IMS next steps are:
 IMS growth considering new requirements (TBR, AEO,
OEM);
 Keep improving the risks and opportunities
systematic;
 Implementation of the documents control electronic
system;
 Improve our suppliers QMS;
 Transition of OHSAS 18001 to new ISO 45001;
 Transition of ISO 50001 to the new version;
 And continous improvement in order to consolidate
SRB IMS benchmarking for our customers and for our
group.

Desde o início, a SRB queria implantar um sistema de
gerenciamento simples e robusto que fosse facilmente
adaptado a outros requisitos e padrões com as novas
demandas.O SGI tem o envolvimento de diferentes áreas para
atingir as metas da empresa e a base utilizada para
implementação foi a norma ISO 9001. As etapas de
implementação do SGI na SRB foram de acordo com o ciclo
PDCA.
Essa estrutura possibilitou a otimização de recursos e a busca
da melhoria contínua para atingir as expectativas das partes
interessadas. O planejamento da certiﬁcação SRB começou
em 2013 com o INMETRO (requisito de certiﬁcação de
produtos) e ISO 9001. Nos anos seguintes foram
implementadas as normas de Meio Ambiente (ISO 14001),
Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001),
Especiﬁcação Técnica para Indústria Automobilística (ISO/TS
16949 - atual IATF 16949 e Energia (ISO 50001).Ao mesmo
tempo, a SRB começou a receber as auditorias de
montadoras (OE) e todas as certiﬁcações e auditorias de OE
atingiram o objetivo.
A SRB utilizou como base os prazos de certiﬁcação realizados
pela SRT e pôde antecipar as certiﬁcações como planejadas
inicialmente. Em parte pudemos antecipar algumas
certiﬁcações em seis meses e outras pudemos antecipar em
um ano. Para tirar a ideia do papel e operacionalizar o SGI a
SRB criou um grupo especíﬁco - o grupo de pilotos do SGI responsável por divulgar os temas do SGI em seus processos
com suporte aos donos de processos.
Esse grupo, junto com os auditores internos, receberam
treinamentos especíﬁcos necessários para implementar os
requisitos das normas que compõem o SGI.
Os donos de processos iniciaram alguns comitês, bem como
atividades especíﬁcas para enfatizar os assuntos do SGI e
garantir o controle de documentos e registros, comunicação,
aumento da conscientização, padronização,
acompanhamento do cumprimento de regras e entrada para a
análise crítica pela alta direção.Após a implementação foram
realizadas auditorias para veriﬁcar a conformidade do sistema
e é possível veriﬁcar que o SGI tem melhorado a cada ano de
acordo com os resultados das auditorias. Também é possível
veriﬁcar a melhoria do SGI nos resultados de auditorias de
OEM que começaram em 2014.
Os próximos passos do SGI são:
 Crescimento do SGI considerando novos requisitos
(TBR, AEO e OEM);
 Melhoria contínua da sistemática de riscos e
oportunidades;
 Implementação do sistema eletrônico de controle de
documentos;
 Melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade de
fornecedores;
 Realizar transição da OHSAS 18001 para a nova ISO
45001;
 Realizar a transição da ISO 50001 para a nova versão;
 Melhoria contínua para consolidar o SGI da SRB como
benchmarking para nossos clientes e para o nosso
grupo.
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Certiﬁcate of Approval
Certiﬁcado de Aprovação

Certiﬁcate of Approval
This is to certify that the Management System of:

Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
Rua Francisco Ferreira da Cruz, 4656, Fazenda Rio Grande, Parque Industrial, Curitiba, 83820293,
Brazil
has been approved by LRQA to the following standards:
ISO 50001:2011

Chris Koci - President, LRQA Americas
Issued By: Lloyd's Register do Brasil Ltda
for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current Issue Date: 29 September 2017
Expiry Date: 28 September 2020
Certiﬁcate Identity Number: 10060280

Original Approvals:
ISO 50001 – 19 February 2015

Approval Number(s): ISO 50001 – 0011445

The scope of this approval is applicable to:
Manufacturing and Distribution of Automobile Radial Tyres.

Lloyd's Register Group Limited, its afﬁliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective ofﬁcers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued By: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 6º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES,
United Kingdom
Page 1 of 1

ISO 14001:2015, JIS Q 14001:2015
Environmental Management System




Original Approval: 5 December 2007
Current Certiﬁcate: 5 December 2016
Certiﬁcate Expiry: 4 December 2019

ISO 14001:2015, JIS Q 14001:2015
Sistema de Gestão Ambiental




Aprovação Original: 5 de Dezembro de 2007
Certiﬁcado Atual: 5 de Dezembro de 2016
Data do Vencimento: 4 de Dezembro de 2019

ISO 50001:2011
Energy Management System




Original Approval: 19 February 2015
Current Certiﬁcate: 29 September 2017
Certiﬁcate Expiry: 28 September 2020

ISO 50001:2011
Sistema de Gestão Energético




Aprovação Original: 19 de Fevereiro de 2015
Certiﬁcado Atual: 29 de Setembro de 2017
Data do Vencimento: 28 de Setembro de 2020
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GENKI
GENKI

The Sumitomo Rubber Group’s GENKI
Activities are energetic contributions to the
environment and communities, focusing on
being both a trusted corporate and helping
achieve a sustainable society.

Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil Ltd. carried
out several actions in 2018, always focusing on the well-being of the
employees and the contribution to the local community and
environment. In this report we would like to share the highlights of
our GENKI activities held throughout the year.

As atividades do GENKI do Grupo
Sumitomo Rubber são contribuições
energéticas para o meio ambiente e as
comunidades, com foco em ser uma
corporação conﬁável e contribuir para a
conquista de uma sociedade sustentável.

Baseado nesta ﬁlosoﬁa, a Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. realizou
diversas ações em 2018 sempre focando no bem-estar dos
colaboradores e na contribuição para a comunidade local e o meio
ambiente. Neste reporte gostaríamos de compartilhar os destaques
das nossas atividades do GENKI.
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Green
Verde
Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. continually try to become a
company that contributes to achieve a sustainable
society. For this achievement, one of the objectives is to
improve the activities of the environment and raise the
awareness of employees.

A Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. busca continuamente
tornar-se uma empresa que contribua para a concretização
de uma sociedade sustentável. Para esta conquista, um dos
objetivos é aprimorar as atividades de meio ambiente e elevar
a consciência dos colaboradores.

During the year 2018 several awareness activities were carried
out including training, simulation, 3Rs Program and events for
important dates in the environmental calendar such as: Water’s
Day, Tree’s Day, River’s Day and a month of activities to
celebrate the World Environment Day.

Durante o ano de 2018 varias atividades de conscientização
foram realizadas, entre elas treinamentos, simulados,
Programa 3Rs e eventos para datas importantes no calendário
ambiental como: Dia da Água, Dia da Árvore, Dia do Rio e um
mês de atividades para celebrar o Dia Mundial do Meio
Ambiente.

SRB also has the Environment Committee that is responsible
for the continuous improvement of the Environmental
Management System, with the purpose of improving
environmental performance and accompanying the action plan
of the activities.

A SRB também possui o Comitê de Meio Ambiente que é
responsável pela melhoria contínua do Sistema de Gestão
Ambiental, com a ﬁnalidade de melhorar o desempenho
ambiental e acompanhar o plano de ação das atividades.

Environmental Indicators / Indicadores Ambientais
Waste with Cost / Resíduos com Custo
150

Water Consumption / Consumo de Água
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Green
Verde
Tree Planting / Plantio de Árvores
December / Dezembro
25 paticipants / 25 participantes
The tree planting was an activity created to
preserve the environment and the local green
areas, and so, help the sustainability of our
planet. Through the involvement of SRB
volunteers, every year is planted several types of
trees and bushes.
And in 2018, the volunteers put into practice their
contribution to the environment. Through this
activity SRB continues to increase the care with
nature and together it was planted more than 600
seeds.

O plantio de árvores foi uma atividade
criada para preservar o meio ambiente e as áreas
verdes locais, e assim, ajudar na
sustentabilidade do nosso planeta. Através do
envolvimento dos voluntários da SRB, todos os
anos são plantados vários tipos de árvores e
arbustos.
E em 2018, os voluntários colocaram em prática
a sua contribuição ao meio ambiente. Através
desta atividade, a SRB continua aumentando
cada vez mais o cuidado com a natureza e juntos
foram plantadas mais de 600 mudas.
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Ecologia
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Ecology
Ecologia
Energy Saving Perfomance / Desempenho Energético
In 2018 the Energy Saving Committee set the
target of reducing 2% in electricity and 1% in natural gas.
With the development of improvements to
reduce energy consumption, waste reduction and
awareness activities integrating all sectors of the factory,
we achieved the goals.
In order to achieve the reduction of natural gas,
several activities were carried out to control leaks, in
addition to improving the thermal insulation of the steam
lines. We also improved the efﬁciency of the boilers,
where we take advantage of the temperature of the
steam that returns from the processes to heat the water
that feeds the boilers.
Another improvement activity implemented this
year was the manager of the compressors, equipment
that uses electric energy to generate the compressed air
that we use in various processes throughout the plant.
With the manager, we reduced the consumption of
compressors by 8%, which resulted in a reduction of
0.8% of our target for the year.
Thanks to continuous improvement
implemented year after year in all activities, in addition to
improving energy performance, we contribute to
reducing the impact on the environment.

Em 2018 o Comitê de Energy Saving traçou a
meta de redução em 2% em energia elétrica e 1% em
gás natural.
Com o desenvolvimento de melhorias para
redução de consumo de energia, redução de
desperdícios e atividades de conscientização
integrando todos os setores da fábrica, conseguimos
atingir as metas.
Para atingirmos a redução de gás natural, foram
realizadas várias atividades para controle de
vazamentos, além de melhorar o isolamento térmico das
linhas de vapor. Melhoramos também a eﬁciência das
caldeiras, onde aproveitamos a temperatura do vapor
que retorna dos processos para aquecer a água que
alimenta as caldeiras.
Outra atividade de melhoria implementada
neste ano foi o gerenciador dos compressores,
equipamentos que utilizam energia elétrica para gerar o
ar comprimido que utilizamos em vários processos em
toda a planta. Com o gerenciador, reduzimos 8% o
consumo dos compressores, o que resultou numa
redução de 0,8% da nossa meta do ano.
Graças a melhoria contínua implementada ano
após ano em todas atividades, além de melhorarmos o
desempenho energético, contribuímos para redução do
impacto no meio ambiente.
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Energy Saving Perfomance / Desempenho Energético
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Ecology
Ecologia
Energy Saving Month / Mês do Energy Saving
May / Maio
3138 participants / 3138 participantes
As in all years, in May the Energy Saving
Month was held. In it, we reinforced the
importance of involving everyone in maintaining
continuous improvement. All this through
lectures, exhibitions of new energy solutions
available in the market, gymnastics, training,
interviews, quiz questions and more throughout
the month.

Como em todos os anos, em Maio foi
realizado o Mês do Energy Saving. Nele,
reforçamos a importância do envolvimento de
todos para mantermos a melhoria contínua.
Tudo isso através de palestras, exposições de
novas soluções energéticas disponíveis no
mercado, gincanas, treinamentos, entrevistas,
quiz de perguntas e muito mais ao longo de todo
o mês.
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Ecology
Ecologia
Environment Month / Mês do Meio Ambiente
June / Junho
2079 participants / 2079 participantes
The Environment Month is dedicated to
rethink on our actions and behaviors regarding
the attitudes with the nature. How can we
change our mind and be more aware about the
environment we live on?
To increase environmental awareness, the
environment team, together with GENKI, has
created several activities for the entire month.

O Mês do Meio Ambiente é dedicado a
repensarmos em nossas ações e
comportamentos em relação às atitudes com a
natureza. Como podemos mudar nossa mente e
sermos mais conscientes sobre o ambiente em
que vivemos?
Para aumentar a consciência ambiental, a
equipe de Meio Ambiente, juntamente com o
GENKI, criou 8 atividades para todo o mês.
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Ecology
Ecologia
Car Sharing Day / Carona Solidária
October / Outubro
40 participants / 40 participantes
This was one commitment with the
sustainability of our planet. Share the ride with
your colleagues and also help the planet.
The volunteers made a difference with the
objective to change the future with small acts.
Through this action SRB contributed to the
reduction of vehicles on the action day and also
the CO2 emission on the planet. After this action,
some employees keep the car sharing until today.

Este foi um compromisso com a
sustentabilidade do nosso planeta. Compartilhar
a carona com seus colegas e ao mesmo tempo
ajudar o planeta.
Os voluntários ﬁzeram a diferença com o intuito
de mudar o futuro com pequenos atos. Através
desta ação a SRB contribuiu para a redução de
veículos no dia da ação e também a emissão de
CO2 no planeta. Após esta ação, alguns
colaboradores mantiveram a carona solidária e a
realizam até hoje.
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Next
Desenvolvimento de Novos Projetos
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Next
Desenvolvimento de Novos Projetos
Quality Month / Mês da Qualidade
November / Novembro
5119 participants / 5119 participantes
November is celebrated the Quality
Month and the GENKI group brought new
activities to encourage employees to participate
and increase the awareness on quality, seeking
for the number one quality of the world.
Since the top management until employees,
work together in order to improve the quality of
activities, products and services.

Novembro é comemorado o Mês da
Qualidade e o grupo do GENKI trouxe novas
atividades para incentivar os colaboradores a
participarem e aumentarem a conscientização
sobre qualidade, buscando a qualidade número
um do mundo.
Desde a alta gestão até os funcionários,
trabalham juntos no sentido de melhorar a
qualidade das atividades, produtos e serviços.
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Kindness
Bem-Estar
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Kindness
Bem-estar
Family Day / Dia da Família
February, April, September and December / Fevereiro, Abril, Setembro e Dezembro
216 participants / 216 participantes
The Family Day is one of the most awaited
event in SRB. In this opportunity, the employees
can bring their families to show our plant and
have a nice morning with them.
In February was organized a special edition to
2017 year’s volunteers. in April , September and
December were opened inscriptions to all
employees.
The Family Day happened on Saturday morning
with factory tour, special breakfast, institutional
lecture, among others.

O Dia da Família é um dos eventos mais
aguardados da SRB. Nesta oportunidade, os
funcionários podem trazer suas famílias para
mostrar nossa planta e passar uma agradável
manhã com elas.
Em fevereiro foi organizado uma edição
especial para os voluntários do ano de 2017.
Em abril, setembro e dezembro foram abertas
inscrições à todos os funcionários.
O Dia da Família aconteceu no sábado de
manhã com o tour na fábrica, café da manhã
especial, palestra institucional, entre outros.
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Kindness
Bem-estar
Safety Month / Mês da Segurança
May / Maio
3626 participants / 3626 participantes
Safety is one of the priorities in SRB. The
company’s goal is to achieve zero accident in our
plant, and so, it was created a special month
dedicated to this.
So, the safety department promoted the Safety
Month. During this month, several activities were
carried out to increase employee awareness on
this important issue, reaching an excellent
number of participants.

A segurança é uma das prioridades na
SRB. O objetivo da companhia é atingir zero
acidente em nossa planta e, portanto, foi criado
um mês especial dedicado a isso.
Assim, o departamento de segurança promoveu
o Mês de Segurança. Durante este mês, várias
atividades foram realizadas para aumentar a
conscientização dos funcionários sobre este
importante tema, alcançando um excelente
número de participantes.

21

2019
9.

CSR
Report

Kindness
Bem-estar
Internal Soccer Championship / Campeonato Interno de Futebol
May / Maio
385 participants / 385 participantes
Promote the practice of physical
activities, teamwork and wellness. The
participants had moments of joy though a healthy
competition among teams.
This was the second edition of the
championship. Held on 4 Saturdays with 26
competitive teams, SRB ﬁnally had a team twice
champion, that with great dedication could lift the
trophy and celebrate.

Promover a prática de atividades físicas,
o trabalho em equipe e o bem-estar. Os
participantes tiveram momentos de alegria
através de uma competição saudável entre os
times.
Esta foi a segunda edição do campeonato.
Realizado em 4 sábados com 26 competitivas
equipes, a SRB ﬁnalmente teve uma equipe duas
vezes campeã, que com muita dedicação
conseguiu levantar o troféu e comemorar.
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Kindness
Bem-estar
World Cup / Copa do Mundo
June and July / Junho e Julho
2389 participants / 2389 participantes
2018 was the World Cup year, and the
Brazilians love soccer. To promote the wellness
to employees, the GENKI group organized a
special structure so the employees could watch
the Brazil team’s games.
The structure was organized inside SRB and all,
together, cheered for Brazil team. The yellow and
green took over the environment along with the
popcorn and soda.

2018 foi o ano da Copa do Mundo, e os
brasileiros são apaixonados por futebol. Para
promover o bem-estar aos funcionários, o grupo
do GENKI organizou uma estrutura especial para
que todos pudessem assistir aos jogos do Brasil.
A estrutura foi organizada dentro da SRB e todos
juntos, torceram muito pelo Brasil. O verde e
amarelo tomou conta do ambiente junto com a
pipoca e o refrigerante.
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Bem-estar
Sumitomo Runners / Sumitomo Runners
Monthly / Mensal
20 participants / 20 participantes
This activity incentives life quality through
the race. The members can share friendship
among colleagues and practice health.
And the Sumitomo Runners Group continues in
full speed; since its beginning could count on
employees dedicated in this activity.

Esta atividade incentiva a qualidade de
vida através da corrida. Os participantes podem
compartilhar a amizade com os colegas e
praticar saúde.
E o Grupo Sumitomo Runners continua em
velocidade máxima; desde o seu início conta
com funcionários dedicados a esta atividade.
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10. Integrity
Integridade
Solidary Easter / Páscoa Solidária
April / Abril
127 participants / 127 participantes
A Christian event in Brazil, is represented
by the exchange of chocolates. In 2018 the
GENKI group organized the chocolates donation
campaign to donate to Fazenda Rio Grande
Municipal Centers’ children.
Thus, with the collaboration of the employees,
several items were collected and we could made
the Easter of the children happier.

Evento cristão no Brasil, é representado
pela troca de chocolates. Em 2018, o grupo do
GENKI organizou a campanha de doação de
chocolates para doar às crianças dos Centros
Municipais de Educação Infantil (CEMEI) da
Fazenda Rio Grande.
Assim, com a colaboração dos funcionários,
vários itens foram arrecadados e pudemos
tornar a Páscoa das crianças mais feliz.
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Integridade
Come on! Project / Projeto Come on!
May and July / Maio e Julho
16 participants / 16 participantes
In its 6th Edition, the Come On! continues
providing good moments of reﬂection for young
people of Fazenda Rio Grande, with the purpose
of helping in the professional orientation.
This activity aims to offer the direction to the
teenagers in choosing their professional carriers,
and is organized by the SRB’s psychologists, that
share important orientations and knowledge
through interactive and dynamic tools.

Em sua 6ª edição, o Come On! continua a
proporcionar bons momentos de reﬂexão para
os jovens da Fazenda Rio Grande com o objetivo
de auxiliar na orientação proﬁssional.
Esta atividade visa oferecer uma direção para os
adolescentes na escolha da sua carreira
proﬁssional, e é organizada pelas psicólogas da
SRB, que compartilham importantes
orientações e conhecimentos através de
ferramentas interativas e dinâmicas.
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Integridade
Winter Campaign / Campanha de Inverno
July / Julho
11 participants / 11 participantes
The GENKI group made a campaign to
collect winter clothes, blankets, heater, shoes,
among others, with the purpose of heat the
people in need. In our city the winter comes cold
and this becomes an opportunity to practise the
solidarity.
The donations were delivered to the homeless
center (Centro POP Fazenda Rio Grande).

O grupo do GENKI realizou campanha
para arrecadar roupas de inverno, cobertores,
aquecedores, calçados, entre outros. Em nossa
cidade, o inverno é rigoroso e isso se torna uma
oportunidade para praticarmos a solidariedade.
As doações foram entregues ao centro de
desabrigados (Centro POP Fazenda Rio
Grande).
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SRI Way Month / Mês do SRI Way
September / Setembro
712 participants / 712 participantes
In September, we remember the values
and behaviors that are part of Sumitomo
Group’s philosophy - the SRI Way. The four
values of the SRI Way are: Integrity &
Soundness, Communication, Set the Bar
Higher, Cultivate People.
Through the reinforce of the good practices,
SRB’s employees can follow it in the same
direction, with respect and integration among
people.

Em setembro, lembramos os valores e
comportamentos que fazem parte da ﬁlosoﬁa do
Grupo Sumitomo - o SRI Way. Os quatro valores
do SRI Way são: Integridade e Solidez,
Comunicação, Alto Nível de Expectativas,
Desenvolvimento Pessoal.
Através do reforço das boas práticas, os
colaboradores da SRB podem seguir na
mesma direção, com respeito e integração
entre as pessoas.
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Integridade
Children’s Day / Dia das Crianças
October / Outubro
86 participants / 86 participantes
The GENKI group organized the sweet
donation campaign to make the Children’s Day
of one of the Fazenda Rio Grande’s Municipal
Center happier.
These children in need together with their
families, had the opportunity to celebrate this
special date with joy and a lot of sweets.

O grupo do GENKI organizou a
campanha de doação de doces, com o objetivo
de tornar mais feliz o Dia das Crianças de um dos
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI)
da Fazenda Rio Grande.
Estas crianças carentes, juntamente com suas
famílias, tiveram a oportunidade de celebrar esta
data especial com alegria e muitos doces.
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Compliance Month / Mês da Ética
October / Outubro
711 participants / 711 participantes
October is celebrated the Compliance
Month in SRB. The main purpose is to reinforce
the compliance rules among employees
through lectures, internal communications,
games, etc.
In 2018 was carried out a special lecture to the
leadership, with Deltan Dallagnol - the republic
prosecutor. In this month, SRB reinforces the
importance of ethical values and the rules of
conduct.

Outubro é celebrado o Mês da Ética na
SRB. O objetivo principal é reforçar as regras de
compliance entre os funcionários através de
palestras, comunicados internos, jogos, etc.
Em 2018 foi realizada uma palestra especial para
a liderança, com Deltan Dallagnol - promotor da
república. Neste mês, a SRB reforça a
importância dos valores éticos e das regras de
conduta.
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Solidary Christmas / Natal Solidário
December / Dezembro
159 participants / 159 participantes
In 2018, the GENKI group organized the
toys donation campaign to beneﬁt the children
of a public school of Fazenda Rio Grande.
The Christmas is the time to practice the
solidarity through helping others. And SRB
keeps the commitment to involve the
employees in order to exercise the solidarity
with the local community.

Em 2018, o grupo do GENKI organizou a
campanha de doação de brinquedos para
beneﬁciar as crianças de uma escola pública da
Fazenda Rio Grande.
O Natal é o momento de praticarmos a
solidariedade através da ajuda ao próximo. E a
SRB mantém o compromisso de envolver os
funcionários para exercermos a solidariedade
junto a comunidade local.
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Glossary of Technical Terms
Glossário de Termos Técnicos
 3Rs: Reduce, Reuse and Recycle
 3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar
 AEO: Authorized Economic Operator
 AEO: Authorized Economic Operator
 CSR: Corporate Social Responsability
 CSR: Corporate Social Responsability
 EMS: Energy Management System
 SGE: Sistema de Gestão de Energia
 EVMS: Environmental Management System
 SGA: Sistema de Gestão Ambiental
 IMS: Integrated Management System
 SGI: Sistema de Gestão Integrada
 OEM: Original Equipment Manufacturer
 OEM: Original Equipment Manufacturer
 OEM REQ.: Original Equipment Manufacturer Requirements
 REQ. OEM: Requisito Original Equipment Manufacturer
 QMS: Quality Management System
 SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade
 S&HMS: Safety and Health Management System
 SGSSO: Sistema de Gestão de Segurança Ocupacional
 SRB: Sumitomo Rubber do Brasil
 SRB: Sumitomo Rubber do Brasil
 TBR: Truck and Bus Radial
 TBR: Truck and Bus Radial
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