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Company Profile
Perfil da SRB

End of 2016
Dados do final de 2016

1. Name of Company: Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda.

2. Localization: Fazenda Rio Grande – PR

3. Foundation: July/2011

4. Business area: Production and radial tire sales to 
passanger car

5. Investment: R$ 776 Million

6. Paid-in Capital: R$ 1,220 Million

7. Capital formation: Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd. 100%

8. Start of production: October/2013

9. Production Capacity: 15,000 tires per day

10. Total area: 500,000 m2

11. Number of Employees: 1272

 

 

 

1. Nome da Empresa: Sumitomo Rubber do Brasil 

Ltda.

2. Localização: Fazenda Rio Grande – PR

3. Fundação: Julho/2011

4. Área de negócios: Producão e venda de pneus 

radiais para carros de passeio

5. Investimento: R$ 776 Milhões

6. Capital Pago: R$ 1.220 Milhões

7. Formação de Capital: Sumitomo Rubber Industries, 

Ltd. 100%

8. Início da produção: Outubro/2013

9. Capacidade de Produção: 15.000 pneus por dia

10. Área total: 500.000 m2

11. Número de Funcionários: 1272
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It is a pleasure to disclose our Social & Environment Report 2017. 

Based on SRB management system and Sumitomo Rubber group’s CSR Philosophy, SRB is promoting 
variety of activities to reduce environmental impact of our business and also to contribute to the 
development of sustainable society.

So we increased the contents in this report to include more information about social contribution activity 
and some internal activity that we’re making efforts.

I hope this report will be a good communication tool for you to know more how SRB is acting for our all 
stakeholders.

É um prazer divulgar nosso Relatório Socioambiental 2017.

Baseado no sistema de gestão da SRB e na filosofia CSR do grupo Sumitomo Rubber, a SRB está 

promovendo uma variedade de atividades para reduzir o impacto ambiental de nossos negócios e 

também contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Com esse intuito, aumentamos o conteúdo deste relatório incluindo novas informações sobre atividades 

de contribuição social e outras atividades internas a qual estamos nos dedicando.  

Espero que este relatório seja uma boa ferramenta de comunicação para que todos tenham conhecimento 

sobre a atuação da SRB com todos os envolvidos em nosso negócio.

Shizuma Kubota

Yoshinori Wakitani

From the beginning of the startup of our factory, we made efforts to be a factory with conscious of safety 
& health and environment.

And we organized many internal committees as SRB Environment Committee to involve all departments 
and employees to promote cross-organizational activities.

We believe that all our efforts to contribute for our all stakeholders are the important responsibility to 
become an excellent factory and this report will show part of our activity.

Your supports are highly appreciated to do this.

Desde o início do startup da nossa fábrica, fizemos esforços para nos tornarmos uma empresa consciente 

em relação à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Organizamos vários comitês internos, como o Comitê do Meio Ambiente, com o propósito de envolver 

todos os departamentos e colaboradores para promover atividades interdepartamentais.

Acreditamos que todo o nosso empenho para contribuir, com todos os envolvidos, significa uma 

importante responsabilidade em busca de uma fábrica com excelência, e este relatório apresentará um 

pouco da nossa atividade.

Apreciamos o apoio de todos para chegarmos a essa conquista.
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Industrial Executive Director message
Mensagem do Diretor Industrial

/

President Message and Industrial 
Executive Director Message
Mensagens do Presidente e do Diretor Executivo Industrial2



Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. implemented 
and maintains in its processes  the Integrated 
Management System - IMS and consequently received 
the  certifications in ISO 14001 - Environmental 
Management System, ISO 50001 -  Energy 
Management Systems, OHSAS 18001 - Occupational 
Health and Safety Management System, ISO 9001 
- Quality Management System and, for automotive  
production and relevant spare parts organizations, 
ISO / TS 16949 - Quality  Management Systems. One 
of the requirements of compliance to these standards 
certified IMS is the  implementation of a general policy 
relating to the environment, energy, health,  safety and 
quality.

A Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. implementou 

e mantém em seus processos o Sistema de 

Gerenciamento Integrado – SGI e consequentemente 

recebeu as certificações da ISO 14001 – Sistema de 

Gestão Ambiental, ISO 50001 – Sistemas de Gestão de 

Energia, OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Saúde 

e Segurança Ocupacional, ISO 9001 – Sistema de 

Gestão da Qualidade e, para a produção automotiva  

e organizações relevantes de peças de reposição, 

ISO/TS 16949 – Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Um dos requisitos de conformidade para essas 

normas certificadas SGI é a implementação de uma 

política geral relativa a meio ambiente, energia, saúde, 

segurança e qualidade.

The IMS Policy of Sumitomo Rubber  do Brasil is 
consistent with the  general policy of Sumitomo 
Rubber  Industries Group and supports the  global 
guidelines on Safety, Health,  Quality, Environment 
and Energy. This  Policy expresses the commitment  
(SRB) with the preservation of the  environment, 
customer satisfaction,  continuous improvement of 

products  and processes, the practice of social  role 
as a company contribution to  society and to become 
a company  that is reliable.

A Política SGI da Sumitomo Rubber do Brasil é 

consistente com a política geral do Grupo Sumitomo 

Rubber Industries e apoia as diretrizes globais de 

Segurança, Saúde, Qualidade, Meio Ambiente e 

Energia. Essa Política expressa o compromisso (SRB) 

com a preservação do meio ambiente, a satisfação do 

cliente, a melhoria contínua de produtos e processos, 

a prática do papel social como uma contribuição 

da empresa para a sociedade e para se tornar uma 

empresa confiável.
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SRB Management Policy
Política de Gerenciamento da SRB3
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Certification of Approval
Certificados de Aprovação4
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 Gerenciamento Ambiental 

Aprovação Original: 

5 de Dezembro de 2007

Certificado Atual: 

5 de Dezembro de 2016

Data de Vencimento: 

4 de Dezembro de 2019

ISO 50001: 2011 
Energy Management System 
Original Approval: 
19 February 2015

Current Certificate: 
19 February 2015

Certificate Expiry: 
18 February 2018

ISO 50001: 2011 

Sistema de Gerenciamento Energético 

Aprovação Original: 

19 de Fevereiro de 2015

Certificado Atual: 

19 de Fevereiro de 2015

Data de Vencimento: 

18 de Fevereiro de 2018



The basic premise of SRB is to become a reliable 
company that contributes to the achievement of 
a sustainable society. For this purpose, it carries 
out activities to protect the environment, improving 
environmental performance and minimizing impacts, 
which can be proven through our Environmental 
Indicators.

A SRB tem como premissa básica tornar-se 

uma empresa confiável e que contribua para a 

concretização de uma sociedade sustentável. Para  

isso, desenvolve atividades de proteção ao meio 

ambiente, melhorando o desempenho ambiental e 

minimizando os impactos, o que pode ser comprovado 

por meio dos nossos indicadores ambientais

To ensure the well-being of its neighbors, SRB 
implemented a control system where controls and 
monitoring are carried out. The positive result of 
these activities was zero record of discomfort to 
the neighbors. SRB also works to reduce the water 
consumption, CO2 emission, VOC (Organic Volatile 
Compounds) and non-recyclable waste. In order 
to achieve this, improvements actions are defined 
and developed by the Environment Committee, 
such as: Activities to reduce electricity consumption 
and natural gas, as well as implementation of 
improvements in the productive process to reduce the 
waste generation and water consumption awareness 
activities.

These results are monitored through indicators, so 
the company guarantees the minimization of negative 
impacts related to its activities.

Para garantir o bem-estar de seus  vizinhos, a SRB 

implementou um sistema  de controle no qual são 

realizados controles e monitoramentos. O resultado 

positivo dessas atividades foi zero registro de 

desconforto aos vizinhos. A SRB também trabalha 

para reduzir o consumo de água, emissão de CO2 , 

VOCs (Compostos Voláteis Organicos) e resíduos  não 

possíveis de reciclagem. Para isso, ações de melhorias 

são definidas e desenvolvidas pelo Comitê de Meio 

Ambiente, como: atividades para reduzir o consumo 

de energia elétrica e gás natural, implementação 

de melhorias no processo produtivo para reduzir a 

geração de resíduos e atividades para o consumo 

consciente de água.

 Esses resultados são monitoradas por meio de 

indicadores, assim, a empresa garante a minimização 

dos impactos negativos  relacionados às suas 

atividades.  

Employee’s Voice
Voz do Colaborador

“Raise awareness and guide all employees about the 
importance of the correct destination of our waste, 
so that in the near future we can see the results of a 
better world.”

“Conscientizar e orientar todos os colaboradores 

sobre a importância da destinação correta de nossos 

resíduos, para que em um futuro próximo possamos 

ver os resultados de um mundo melhor.”
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 
DESEMPENHO AMBIENTAL5

Sandro Franco Coelho 
Administrative Assistant 
General Affairs 
Assistente Administrativo 
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Sumitomo Rubber do Brasil defines annual activities with the objective of promoting environmental education 
within the company, thus raising awareness in each employee.

Affirming our commitment to society, the company also carries out external activities. In 2016 we gave lectures in 
public schools and participated in a forum on solid waste.

With these activities it is possible to enrich external and internal communication and develop awareness about the 
responsibility we have in relation to environmental preservation.

A Sumitomo Rubber do Brasil define atividades anuais com o objetivo de promover a educação ambiental dentro 

da empresa, elevando assim a conscientização em cada colaborador.

Firmando nosso compromisso com a sociedade, a empresa também realiza  atividades externas. Em 2016 

ministramos palestras em escolas públicas e participamos de fórum sobre resíduos sólidos.

Com essas atividades, é possível enriquecer a comunicação externa e interna e desenvolver a consciência sobre a 

responsabilidade que temos em relação à preservação ambiental.

ENVIRONMENT ACTIVITIES
ATIVIDADES AMBIENTAIS 5

Water Day:  Exhibition and disclosed information.

Dia da Água:  Exposição e divulgação de informações.

Blitz Ambiental

Concurso de objetos reutilizando material reciclado

Competição entre funcionários

Exposição: objetos reutilizando material reciclado

Palestra em Escola Pública Fórum Ambiental

Lecture In Public School Environment Forum

Environment Blitz Employees Competition

Making objects reusing recyclable material Exhibition: objects reusing recyclable material
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Aiming the continoues improvement regarding our 
factory energy efficience and to reduce environmental 
impacts, SRB has increased the rhythm of Energy 
Saving activities and spread even more the 
informations for awareness increase.

Visando à melhoria contínua do desempenho 

energético e também à redução de impactos 

ambientais, a SRB aumentou o ritmo do 

desenvolvimento das atividades de Energy Saving e 

divulgou ainda mais informações para o aumento da 

conscientização.

In 2016, the Energy Saving Committee set a very 
challeging target wich was to reduce 8,5% in Natural 
Gas and 12,5% at Electrical energy in comparison to 
2015 results. With several activities to increase the 
awareness of our factory and the development of 
improvements, we were able to achive a reduction of 
20% at Electrical energy results and 11% of Natural 
Gas.

Em 2016, o Comitê de Energy Saving criou uma meta 

desafiadora para redução de 8,5% do uso de Gás 

Natural e 12,5% do uso de energia elétrica em relação 

a 2015. Com inúmeras atividade de conscientização 

e desenvolvimento de melhorias, nós conseguimos 

reduzir 20% do consumo em energia elétrica e 11% do 

de Gás Natural.

Activities and events
Atividades e eventos 

In 2016/May was celebrated the 2nd Energy Saving 
month. One more time, the activity helped the 
Committee to increase the Energy awareness in all 
factory levels through Workshops, and Energy Saving 

game and some practical demonstrations.

Em maio de 2016, foi celebrado o 2º Mês do Energy 

Saving. Mais uma vez, as atividades ajudaram o comitê 

a aumentar a conscientização de toda a fábrica com 

de Workshops, jogo de energy saving e algumas 

demonstrações práticas.
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ENERGY SAVING        
ECONOMIA DE ENERGIA6
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Natural gas
Gás natural

If the boiler feed water have a higher temperature, the 
equipment will  use less fuel (natural gas) to generate 
steam to the proccess. Considering this, the utility 
team continued an improvement started in 2015 and  
increased the water from 88°C to 91°C wich reduced 

almost 0.5% of our natural gas consumption.

Se água de alimentação da caldeira estiver com uma 

temperatura alta, o equipamento utilizará menos 

combustível para gerar vapor. Considerando isso, o 

time de Utilidades deu continuidade nas melhorias 

iniciadas em 2015 e aumentou de 88 °C para 91°C a 

temperatura da água, o que gerou uma redução de 

aproximadamente 0,5% em nosso consumo de gás 

natural.

Electric power 
Energia elétrica

It is known that LED lamps have a higher efficience 
than commom lamps. Considering this SRB continued 
the replacement of metal halide lamps at Primary for 
LED lamps, wich reduced 60% of area consumption.

Já é sabido que lâmpadas de LED têm uma eficiência 

maior que lâmpadas comuns. Considerando isso, a 

SRB deu continuidade na substituição das lâmpadas 

de vapor metálico da área do Primary por LED, o que 

causou uma redução de 60% no consumo referente à 

iluminação dessa área fabril.

A very strong winter hit SRB factory on 2016/
June (with 6ºC lower than 2015). That created an 
opportunity  to turn off Building area air conditioning 
system and reduced ~6% of electrical consumption.

Sistema de ar-condicionado: um inverno rigoroso 

atingiu a região da SRB em Junho/2016 (média de 

6 ºC menor que 2015). Isso criou uma oportunidade 

de desligar o sistema de ar-condicionado da área do 

Building e gerou uma redução de aproximadamente 

6% no consumo de energia elétrica geral da fábrica.

Employee’s Voice
Voz do Colaborador

“Contributing to the global environment through 
energy performance is one of the goals of SRB Energy 
Saving Committee. Avoid energy waste and identify 
improvement  opportunities are part of our daily 
activities.”

“Contribuir com o meio ambiente global por meio 

do desempenho energético é  um dos objetivos 

do Comitê de Energy Saving da SRB. Evitar os 

desperdícios de energia e identificar as oportunidades 

de melhoria faz parte de nossas atividades diárias.”

Guilherme dos Santos 
Project Analyst
Utility
Analista de Projetos

Utilidades 
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The concern and importance with social issues have 
always been present in the company’s culture. Since 
2014, through GENKI, Sumitomo Rubber do Brasil 
has been practicing actions that invest in the human, 
social and environmental connection, seeking through 
them the involvement of employees and society in the 
various activities developed. And this is our purpose: 
to increasingly interact and reinforce the perception 
of a more sustainable and collaborative society where 
people can live in harmony.

A preocupação e a importância com as questões 

sociais sempre estiveram presentes na cultura 

da empresa. Desde 2014, por meio do GENKI, a 

Sumitomo Rubber do Brasil vem praticando ações 

que investem no elo humano, social e ambiental, 

buscando com elas o envolvimento dos colaboradores 

e da sociedade nas diversas atividades desenvolvidas. 

E esse é nosso propósito: interagir e reforçar cada 

vez mais a percepção para uma sociedade mais 

sustentável e colaborativa onde as pessoas possam 

viver em harmonia.

GENKI’s Philosophy
Filosofia do GENKI

The GENKI’s philosophy is all about ENERGY. Through 
actions involving Green, Ecology, Next, Kindness and 
Integrity, the GENKI aims to leave its legacy to future 
generations.

O GENKI tem tudo a ver com ENERGIA. Através 

das ações de Meio ambiente, Ecologia, Novos 

Desenvolvimentos, Bem-estar e Integridade, o GENKI 

visa deixar seu legado para as futuras gerações.

Green (verde)

Ecology (ecologia)

Next (desenvolvimento de novos processos)

Kindness (bem-estar)

Integrity (integridade)

Employee’s Voice
Voz do Colaborador

“GENKI for me means to direct my ENERGY to the 
benefit of the community and the environment we  live. 
GENKI is important because we can certainly make a 
better world through our actions.”

“O GENKI para mim significa direcionar minha 

ENERGIA em prol da comunidade e do meio ambiente 

em que vivemos. O GENKI é importante pois podemos 

ter a certeza de que podemos fazer um mundo melhor 

por meio de nossas ações.”

GENkI7

Erick F. de Lima
Operator Leader 
Production 
Operador Líder 

Produção
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GENkI7

Next 
(desenvolvimento de

novos processos)

Quality Month

Mês da Qualidade

Participants: 2,780

Kindness 
(bem-estar)

Family Day

Dia da Família

Participants: 81

Integrity 
 (integridade)

SRI Way Month

Mês do SRI Way

Participants: 819

Ecology
(ecologia)

Energy Saving Month

Mês do Energy Saving

Participants: 507

Kindness 
(bem-estar)

Undokai

Undokai

Participants: 161

Integrity 
 (integridade)

Book Donation

Doação de Livros

Participants: 226

Integrity 
 (integridade)

Compliance Month

Mês da Ética

Participants: 743

Ecology
(ecologia)

Environment Month

Mês do Meio Ambiente

Participants: 698

Kindness 
(bem-estar)

Library Project

Biblioteca Interna

Participants: 77

Integrity 
 (integridade)

Professional Orientation

Orientação Profissional

Participants: 10

Integrity 
 (integridade)

Solidary Christmas

Natal Solidário

Participants: 296

Green
(verde)

Tree Planting

Plantio de Árvores

Participants: 33

Kindness 
(bem-estar)

Runners Team 

Time de Corrida

Participants: 12

Kindness 
(bem-estar)

End of Year Party

Festa de Final de Ano

Participants: 742

In 2016, several actions were carried out with the support of the GENKI volunteer group. Check it out:

No ano de 2016 foram realizadas diversas ações que contaram com o apoio do grupo de voluntariado do GENKI. Confira:



Acting with ethics, integrity and transparency is a fundamental principle in 
our company.

In terms of business, considering the current moment in Brazilian politics and 
economy, the time has come for corporate environments to invest their efforts 
in the elaboration of Codes of Conduct capable of making their employees 
aware of the importance of business ethics.

Keeping a perennial company, walking in the paths of sustainability, 
determines internal mechanisms for prevention and detection of internal 
irregularities, such as fraud, bribery, corruption and other problems in the 
legal system.

At SRB we have a Channel that allows employees, former employees, 
suppliers, and others to make complaints about non-compliance with 
legislation, internal policies and work environment. The Ethics Channel can 
be accessed in two different ways: through the Internet through the website 
www.canaldaeticasumitomo.com.br, managed by Ernest Young, or by the 
telephone number 0800 605 0607.

In addition, in 2016, SRB created the ethics and compliance standards 
procedure, which explains the Ethics Committee’s responsibility, its 
composition and the frequency of meetings among its members.

In order to raise the awareness of the general public of Sumitomo Rubber 
do Brasil Ltda., Legal Department and Human Resources Department are 
dedicating the month of October to honor the Compliance in our company. 
The purpose of this homage is to use communication as an essential support 
to the foundations of Compliance.

Effective communication adopts peculiar formats, language and approach to 
adequately cover the internal public. As a result, in October 2016, lectures 
were given to managers, internal communiqués issued by the management 
during the “choreis” and interactive games for the company’s three shifts, 
with the participation of 743 employees.

These games were a successful new addition implemented in 2016 and a fun 
way, with an easy-to-understand language, to talk about Compliance at SRB. 
We hope that success will continue for years to come.

Agir com ética, integridade e transparência é um princípio fundamental na 

nossa empresa. 

No âmbito dos negócios, considerando o atual momento da política e da 

economia brasileira, chegou o momento de os ambientes corporativos 

investirem seus esforços na elaboração de Códigos de Conduta capazes de 

conscientizar seus colaboradores para importância  da ética nos negócios.

Manter uma empresa perene, trilhando os caminhos da sustentabilidade, 

determina criar mecanismos internos de prevenção e detecção de 

irregularidades internas, como fraudes, suborno, corrupção e outras ilicitudes 

previstas no arcabouço legal. 

Na SRB contamos com um Canal que possibilita que colaboradores, 

ex-colaboradores, fornecedores, e outros possam fazer denúncias sobre 

desrespeito à legislação, políticas internas e ambiente de trabalho. O Canal 

de Ética pode ser acessado de duas formas diferentes: pela internet através 

do site www.canaldaeticasumitomo.com.br, gerenciado pela Ernest Young, ou 

pelo número telefônico 0800 605 0607. 

Além disso, no ano de 2016 a SRB criou o procedimento sobre normas de 

ética e conformidade, que explica a responsabilidade do Comitê de Ética, sua 

composição e a periodicidade de reuniões entre seus membros.

De modo a conscientizar o público em geral da Sumitomo Rubber do Brasil 

Ltda., o Departamento Jurídico e o Departamento de Recursos Humanos 

destina o mês de outubro para homenagear o Compliance em nossa 

empresa. O objetivo dessa homenagem é utilizar a comunicação como 

sustentação essencial aos alicerces do Compliance. 

A comunicação eficaz adota formatos, linguagem e abordagem peculiares 

para abranger, adequadamente, o público interno. Diante disso, em outubro 

de 2016 foram realizadas palestras para os gestores, comunicados internos 

divulgados pela gestão durante os “choreis” e também jogos interativos para 

os três turnos de trabalho da empresa, que contaram com a participação de 

743 funcionários.

Esses jogos foram uma novidade bem-sucedida implementada em 2016 e 

uma forma divertida, com uma linguagem de fácil compreensão, de se falar 

sobre Compliance na SRB. Esperamos que o sucesso se perpetue para os 

próximos anos.

Employee’s Voice
Voz do Colaborador

During October 2016, I realized that SRB’s employees trust in the Sumitomo 
Ethics Channel and are looking for more information about its operation. 
I believe that this posture elevates the company’s social conscience and 
makes us have a more critical and responsible public in compliance with 
legislation, internal policies and in the search for a healthy and promising 
corporate environment.

Durante o Mês de Outubro de 2016, percebi que os colaboradores da SRB 

confiam no Canal de Ética da Sumitomo e que buscam informações sobre 

seu funcionamento. Acredito que essa postura eleva a consciência social da 

empresa e faz com que tenhamos um público mais crítico e mais responsável 

no respeito ao cumprimento da legislação, políticas internas e na busca de 

um ambiente corporativo saudável e promissor.
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8 CORPORATIVE COMPLIANCE
ÉTICA CORPORATIVA

Fernanda Lustosa

Legal Supervisor

Supervisora do Jurídico 



Segurança

To create a comfortable and safe working environment 
for all employees, SRB develops technical and 
medical activities to raise the safety culture.

Para criar um ambiente de trabalho confortável 

e seguro para todos os colaboradores, a SRB  

desenvolve  atividades técnicas e médicas para elevar 

a cultura de segurança.

Seeking to promote the formation of “Safe Person” in 
various aspects, allowing employees to return to their 
families happy to have fulfilled their work day, SRB 
aims at zero occupational accidents and zero 

occupational diseases. For this, health and safety 
actions are carried out promoting the well-being and 
health of our employees.

Raise awareness to educate
with the participation of all employees, safety and 
health should be the basis of all activities. The 
Department of Occupational Health and Safety 
together with the main committee and other 
subcommittees promote activities with the aim of 
encouraging all employees to always raise the level 
of safety by becoming person with a high safety 
awareness. Through lectures, illustrative posters, 
educational phrases, simulations, alerts and safety 
patrols, SRB believes that it is possible to teach our 
employees about the risks they are exposed and 
through open dialogue ways to eliminate and / or 
reduce these risks.

Buscando promover a formação de “Pessoas  

seguras” sob vários aspectos, permitindo aos 

colaboradores retornar para suas famílias felizes por 

terem cumprido sua jornada de trabalho, a SRB tem 

como meta zero acidentes de trabalho e zero 

doenças ocupacionais. Para isso, são realizadas 

ações de saúde e segurança promovendo o bem-estar 

e a saúde de nossos colaboradores.

Conscientizar para educar
Com a participação de todos os colaboradores, 

segurança e saúde devem ser a base de todas as 

atividades. O  departamento de Saúde e Segurança 

do Trabalho, em conjunto com o comitê principal 

e demais subcomitês, promovem atividades com 

o objetivo de incentivar todos os colaboradores a 

sempre elevar o nível de segurança, tornando-se 

pessoas com alta consciência de segurança. Por meio 

de palestras, cartazes ilustrativos, frases educativas, 

simulações, alertas e patrulhas de segurança, a SRB 

acredita que é possível ensinar nossos colaboradores 

sobre quais são os riscos a que estão expostos e, com 

um dialogo aberto, apontar formas de eliminar e/ou 

reduzir estes riscos.

Employee’s Voice
Voz do Colaborador

“We work to develop the culture of safe behavior 
for all employees and eliminate risks in our work 
environment”.

“Trabalhamos para desenvolver a cultura de 

comportamento seguro para todos os funcionários e 

eliminar os riscos em nosso ambiente de trabalho”.
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9 SAFETY 
SEGURANÇA

Gerson Bispo
Safety Technician HSE
Téc. de Segurança HSE



Av. Francisco Ferreira da Cruz,  
4656 • Eucaliptos  

Fazenda Rio Grande • Paraná


