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Mensagem do Presidente
Nós, do Grupo Sumitomo Rubber, consideramos os valores
consagrados no Espírito Empresarial Sumitomo, a saber:
“Integridade e Solidez”, “Respeito às Pessoas”, “Valorização
da Tecnologia” e “Contribuições para a Sociedade”, como a
pedra angular de todas as nossas atividades empresariais.
Sendo assim, sempre nos esforçamos para ganhar a
“Confiança” de todas as Partes Interessadas — dos nossos
clientes, acionistas, parceiros de negócios (fornecedores,
clientes etc.), funcionários e suas famílias para nossas
comunidades e sociedade em geral — em todas as áreas de
nossas atividades empresariais ao longo de nossa longa
história.
À medida que avançamos para o futuro, será de extrema
importância que todos que trabalham para o Grupo
Sumitomo Rubber compreendam plena e corretamente o
“Espírito Empresarial Sumitomo”, o “JEITO DE SER DA
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (SRI)” e nossa
“Missão Corporativa”, de modo que possam colocar esses
princípios em prática em seu dia-a-dia de trabalho.
Este “Código de Conduta Corporativa” foi instituído pela
primeira vez em fevereiro de 2003, com o objetivo de
estabelecer normas de conduta a serem seguidas por todos
os funcionários do Grupo Sumitomo Rubber. O Código foi
revisado pela primeira vez em outubro de 2009.
Desde então, além das inúmeras alterações em nossa
estrutura de negócios, o Grupo Sumitomo Rubber também
enfrentou diversas mudanças no ambiente de negócios
global, inclusive a promulgação de determinadas leis e
regulamentos e a revogação de outros, além de posições
cada vez mais rigorosas sobre ética corporativa pela
sociedade em geral. Para tornar nosso Grupo mais sensível a
essas mudanças internas e externas, decidimos atualizar
uma vez mais nosso “Código de Conduta Corporativa” e
distribuí-lo a todos os colaboradores do Grupo Sumitomo
Rubber para que cada pessoa que trabalha para o Grupo
entenda que nossos esforços para manter e aperfeiçoar
nosso desempenho de conformidade constituem a própria
base dos negócios do nosso Grupo.
Este “Código de Conduta Corporativa” visa estabelecer as
normas que os funcionários do Grupo Sumitomo Rubber

deverão seguir quando tomarem decisões, para que assim
possamos garantir que tomaram as decisões certas. Sempre
que você não tiver certeza sobre o que fazer em determinada
situação, consulte este “Código de Conduta Corporativa”
para manter uma mentalidade que não tolere
comportamentos inadequados e olhos atentos que não
ignorem potenciais escândalos.
Como presidente da Sumitomo Rubber Industries, espero que
cada funcionário do Grupo Sumitomo Rubber participe
exclusivamente de atividades que sejam abertas e
transparentes, norteadas pela coragem e pelo bom senso.
Paralelamente a isso, prometo ser proativo, aberto e justo ao
dar uma resposta a qualquer escândalo que possa surgir
envolvendo o nosso Grupo.
Que cada um de nós do Grupo Sumitomo Rubber trabalhe
para alcançar um nível cada vez maior de excelência.
1º de outubro de 2017.
IKUJI IKEDA
Presidente e Diretor Representante da
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
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Princípios do Grupo SRI e Posicionamento do
Código de Conduta Empresarial
Os princípios fundamentais que alicerçam as atividades comerciais do Grupo SRI são constituídos pela JEITO DE SER Sumitomo
Rubber, pela Filosofia da Empresa e pelo Código de Conduta.
JEITO DE SER Sumitomo Rubber abrange a filosofia da empresa, sua visão administrativa, seus valores e Princípios de Ação, e
deriva da posição básica e pensamento relativo à condução das atividades empresariais do Grupo SRI.
 A Filosofia da Empresa explica a razão de ser do Grupo SRI, e a visão em direção da qual trabalhamos.
 O Código de Conduta serve como guia para o “Certo e Errado da Conformidade”, fundado nos valores e Princípios de Ação
apresentados na ATITUDE Sumitomo Rubber acima, que define o código de conduta em que devemos nos basear para atingir a
conformidade, e direciona nossa visão administrativa, à medida que trabalhamos para realizar a filosofia da empresa.


A posição relativa dos três princípios acima pode ser ilustrada como segue:

SRI Way
Filosoﬁa da Empresa

Visão da Gestão

Valores
Princípio de Ação

Código de Conduta Empresarial
Como se observa acima, o Código de Conduta é uma compilação do “Certo e Errado da Conformidade” que ilustra claramente a
atitude e o pensamento do Grupo SRI sobre a condução de suas atividades. Como diz nosso presidente, o Sr. Mino, em sua
mensagem, os conselheiros, diretores e empregados do Grupo SRI devem seguir este Código como regra de tomada de decisão em
todas as suas atividades empresariais.
O “Código” é distribuído a todos os funcionários do Grupo Sumitomo Rubber. Portanto, pedimos que todos o leiam com atenção e
certifiquem-se de que o compreenderam inteiramente.

04
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Filosoﬁa da Empresa
A Sumitomo Rubber Industries, em suas ações para atingir sua missão pública, buscará o bem-estar de todos os seus empregados
e, como organização global que contribui para a comunidade e sociedade e merece sua confiança, atenderá às expectativas do
público continuando a criar novos valores, atraentes e gratificantes, para a vida.
1. Respeitar o princípio do “Valor Local” e satisfazer as expectativas dos clientes, sendo internamente responsável pela
oferta de produtos ainda melhores;
2. Inaugurar uma nova era, atendendo com flexibilidade às variadas necessidades das épocas, aproveitando nosso
sólido alicerce empresarial;
3. Promover nossa própria tecnologia e apoiar a Pesquisa e Desenvolvimento para identificar agressivamente as novas
necessidades;
4. Realizar atividades empresariais ambientalmente responsáveis e assegurar o desenvolvimento de tecnologia
ambientalmente adequada;
5. Criar um ambiente de trabalho atraente e uma vida próspera.

A Quem se Aplica
Este Código de Conduta foi desenvolvido com o objetivo de orientar todos aqueles que atuam junto à Sumitomo Rubber do Brasil,
como empregados diretos, prestadores de serviços, temporários, estagiários, fornecedores e distribuidores, dentre outros.
Aqui estão reunidas as principais regras de nosso negócio e através deste documento todos os membros do conselho, diretores e
empregados poderão esclarecer eventuais dúvidas e deverão embasar suas decisões e pautar sua conduta. Ao longo das próximas
páginas, sempre que utilizarmos a expressão colaboradores, estaremos nos referindo a todos esses públicos.
Cabe ressaltar que para os colaboradores das empresas prestadoras de serviço fixo que atuem no ambiente da Sumitomo Rubber
do Brasil, a orientação quanto a normas de conduta deve ser feita pela empresa contratada, respeitando os preceitos deste
Código.
A Sumitomo Rubber do Brasil compreende que seus parceiros, fornecedores e prestadores de serviço têm autonomia para
determinar suas próprias regras de conduta, porém possui a expectativa de que tais regras sejam compatíveis com o presente
Código de Conduta.

06
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Atividades Comerciais
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS.
A Sumitomo Rubber do Brasil colocará como primeira prioridade a oferta de produtos e serviços seguros e de alta qualidade.








É princípio básico das atividades da empresa não permitirmos que defeitos nos produtos causem dano à vida, ao bem-estar
físico ou a bens materiais.
Em suas ações para garantir a segurança dos produtos, a Sumitomo Rubber do Brasil levará em consideração a segurança em
todos os seus processos, começando com a pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos, passando pela fabricação e
processamento, até a distribuição e vendas.
Ao lançar seus produtos no mercado, a Sumitomo Rubber do Brasil realizará rigorosos testes de segurança para assegurar
que esses produtos estejam livres de quaisquer problemas.
Ao atender reclamações, os colaboradores devem ter plena compreensão da política da empresa e agir de acordo com as
normas e procedimentos estabelecidos. Se for recebida reclamação de qualquer produto, ocorrer um acidente ou houver
qualquer dúvida quanto à segurança de um produto, deverão informar imediatamente ao seu supervisor e à área de garantia
de qualidade.
Se ocorrer algum acidente relacionado ao produto, a segurança do cliente será a principal prioridade ao atender o incidente.
As informações e fatos relevantes sobre o incidente serão comunicados ao cliente com precisão e sinceridade pelo
responsável pelo contato, de forma que o cliente fique inteiramente satisfeito.

GESTÃO E PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES
A Sumitomo Rubber do Brasil tratará todas as informações obtidas em transações comerciais com seus clientes e
fornecedores, todas as informações privadas de seus clientes e fornecedores, e todas as informações tecnológicas e
comerciais detidas pelas empresas do Grupo como bem importante e valioso, tratando, gerenciando e protegendo todas as
informações de forma adequada e em conformidade com as leis, regulamentos e normas empresariais aplicáveis.
Os colaboradores devem tomar especial cuidado para evitar cometer qualquer dos atos abaixo em relação às informações de
seus clientes e fornecedores detidas pela empresa:
 Guarda inadequada das informações, resultando em divulgação a pessoas que não têm direito legítimo sobre elas.
 Divulgação ou vazamento de informações privadas a qualquer terceiro dentro ou fora da empresa, sem uma razão
válida para fazê-lo.
 Aproveitar-se de informações privadas para seu benefício pessoal.
 Copiar, alterar, manipular, ou descartar informações sem uma razão válida.
 Disposição de informações que não são mais necessárias sem seguir os procedimentos adequado para descarte.
 Sempre há o risco de a informação vazar de forma inesperada. Portanto, é necessário pensar na segurança ao usar
dispositivos de informação/comunicação e ter cuidado ao falar em locais públicos.
 As informações relacionadas aos colaboradores são consideradas informações confidenciais por lei, e devem ser tratadas da
mesma forma que as informações privadas relacionadas a clientes e outros terceiros. Os colaboradores terão o cuidado de
não tratar inadequadamente as informações simplesmente porque dizem respeito aos colaboradores.
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Atividades Comerciais
PROMOVER A LEALDADE NA CONCORRÊNCIA COMERCIAL E COM CONCORRENTES
A Sumitomo Rubber do Brasil cumprirá as leis, normas e regras locais relativas a monopólio, concorrência e comércio leais,
bem como de todos os países e regiões do mundo, e não agirá de forma a desrespeitá-las.








Os colaboradores não discutirão nem farão acordos com concorrentes (p. ex., cartéis, fraude de licitação) para restringir
deslealmente as atividades de livre comércio relacionadas a preços de vendas (varejo), fatia de mercado ou região de
mercado.
Os colaboradores não deverão impor os preços de vendas (varejo) aos clientes para obrigá-los a honrar tais preços
(manutenção de preço de revenda).
Os colaboradores não tirarão proveito de sua posição favorável nem forçarão os clientes a aceitar termos comerciais
desfavoráveis e não exigirão descontos inadequados ou restringirão os negócios dos clientes com outras partes (abuso de
posição vantajosa).
Os colaboradores não estipularão preços discriminatórios para clientes específicos, nem estabelecerão preços
excessivamente baixos para excluir concorrentes ou se recusarão a realizar negócios.
Em suas informações sobre produtos ou em catálogos, os colaboradores não violarão as leis contra propaganda enganosa,
inclusive publicidade ou declarações que possam enganar os clientes.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
A Sumitomo Rubber do Brasil incentivará a criação e a proteção eficaz da propriedade intelectual, que é um importante ativo
do negócio, e não infringirá os direitos de qualquer terceiro.
Se qualquer terceiro infringir qualquer propriedade intelectual detida pela Sumitomo Rubber do Brasil, a empresa, de acordo
com os procedimentos legais, fará tudo para fazer valer seus direitos na proteção dessa propriedade intelectual.
 A Sumitomo Rubber do Brasil fará com que a propriedade intelectual criada no decorrer das atividades de trabalho pertença à
empresa, remunerando adequadamente a pessoa que a criou. Sempre que uma propriedade intelectual for criada no decorrer
das atividades empresariais, será apresentado um relatório à empresa.
 Os colaboradores respeitarão os produtos ou projetos criados por terceiros como propriedade intelectual desse terceiro. Os
colaboradores não infringirão os direitos de propriedade de qualquer terceiro pela produção, venda ou
exportação/importação de produtos que sejam cópias ou imitações de produtos desse terceiro ou que contenham declaração
de que copiam ou se parecem com produtos ou negócios desse terceiro.
 Os colaboradores não obterão segredos comerciais de qualquer terceiro pelo uso de meios ilícitos. Quaisquer segredos
comerciais obtidos por força de contrato serão usados em consonância com tal contrato.


RESTRIÇÕES QUANTO A BRINDES, PRESENTES E CORTESIAS
A Sumitomo Rubber do Brasil não se desviará das boas práticas no que diz respeito a brindes, presentes e cortesias.
Os colaboradores devem seguir os procedimentos da empresa e evitar conflitos de interesse ao oferecer brindes e cortesias a
clientes ou aceitá-los de fornecedores. Sempre que receberem brindes ou presentes não adequados, devem informar seus
superiores.
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Atividades Comerciais
RELAÇÕES COM AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS
A Sumitomo Rubber do Brasil proíbe o oferecimento de cortesias ou presentes a funcionários públicos ou autoridades de
governo.
Os colaboradores não oferecerão benefícios inadequados, festas ou presentes a autoridades ou ex- autoridades de
instituições públicas como órgãos público-governamentais.
 Os colaboradores não oferecerão benefícios inadequados, festas ou presentes a funcionários públicos de quaisquer países
estrangeiros.


PROIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
Nenhum colaborador da Sumitomo Rubber do Brasil se envolverá em atividades que possam prejudicar a lisura dos mercados
de capitais pelo uso impróprio de informações privilegiadas* sobre as empresas do Grupo ou de outras organizações, obtidas
no decorrer das atividades empresariais.
*“Informações privilegiadas” são informações importantes e não públicas da empresa que podem afetar as decisões de
investimento dos investidores, inclusive informações sobre produtos, finanças, movimentos de capital, alianças comerciais etc.
Os colaboradores não divulgarão informações privilegiadas obtidas no decorrer das atividades empresariais a qualquer
terceiro de dentro ou de fora da empresa, até que essas informações se tornem públicas.
 Os colaboradores que obtiverem informações privilegiadas sobre a empresa ou outras organizações externas no decorrer do
trabalho evitarão negociar ações ou outros valores mobiliários comercializáveis com informações privilegiadas da empresa
em questão até que tais informações privilegiadas sejam tornadas públicas. O mesmo se aplica a familiares e amigos desses
colaboradores. Note-se que o envolvimento em negociações com informações privilegiadas é uma violação da legislação
pertinente e está sujeito a multas, penalidades e/ou prisão.
 Os colaboradores de departamentos que lidam com informações privilegiadas devem ter especial cuidado ao lidar com essas
informações, e devem assegurar que nenhum membro do conselho, diretor ou empregado que não esteja envolvido tenha
acesso a tais informações.
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Relações Empresa/Empregado
RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
O colaborador da Sumitomo Rubber do Brasil deverá agir conforme este Código de Conduta e será responsável por seus atos
praticados em nome da empresa.
A atuação na Sumitomo Rubber do Brasil requer a observação de diferentes aspectos de nossa atividade. Devemos considerar a
qualidade de nossos produtos, a satisfação de nossos consumidores, o bem-estar dos colaboradores e a sociedade na qual
estamos inseridos. Dessa maneira, todas as ações e decisões que tomamos devem estar embasadas nos seguintes princípios:






Atuar de acordo com este Código de Conduta e com a legislação vigente;
Respeitar as pessoas e atuar na construção de um ambiente saudável;
Agir de acordo com os objetivos da empresa e na prevenção de conflitos de interesse;
Ter compromisso com os resultados da empresa e com suas decisões tomadas em nome do negócio;
Buscar a precisão de registros no oferecimento de informações.

RESPEITO PELA VIDA E GARANTIA DE SEGURANÇA
A Sumitomo Rubber do Brasil terá o máximo respeito pela vida de seus colaboradores e oferecerá um ambiente de trabalho
seguro e pacífico.










A Sumitomo Rubber do Brasil colocará a segurança acima de tudo e evitará acidentes no local de trabalho instalando
sistemas e equipamentos de segurança para seus colaboradores.
•Como colaborador, não só insistimos para que você observe as regras estabelecidas e certifique-se de que está utilizando
todo o equipamento de segurança necessário, mas também o encorajamos, quando as regras estiverem sendo estabelecidas,
a participar ativamente das ações para aumentar a segurança, inclusive na identificação dos problemas e nas propostas de
medidas para saná-los.
Para assegurar a saúde de nossos colaboradores, é importante criar um local de trabalho que leve em consideração o
ambiente de trabalho. Além disso, recentemente está se dando mais atenção a considerações de saúde mental. Ainda que
seja fundamental que os colaboradores entendam que são responsáveis por sua própria saúde e segurança, tal compreensão
deve abranger ainda o reconhecimento de que todos devem trabalhar juntos para proteger a saúde e segurança de seus
colegas e subordinados.
Os colaboradores não devem ingerir bebidas alcoólicas, bem como portar ou fazer uso de drogas ilícitas no ambiente da
Sumitomo, bem como a seu serviço.
É igualmente proibido o porte de armas nas dependências da empresa, exceto para os profissionais treinados e previamente
designados para esse fim.
Em confraternizações internas de qualquer natureza, no local de trabalho, não será permitido o uso de bebidas alcoólicas e
drogas ilícitas.
•Em consonância com a legislação vigente e normas internas, não se permitirá aos colaboradores o uso, o porte e a
comercialização de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas em suas dependências, dentro e fora do horário de expediente e/ou
apresentar-se sob efeito delas, bem como utilizá-las durante o exercício do trabalho externo.
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Relações Empresa/Empregado
 RESPEITO PELA INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE DOS COLABORADORES
A Sumitomo Rubber do Brasil respeitará a individualidade, a identidade e a privacidade de todos os seus colaboradores. A
empresa manterá ainda um ambiente de trabalho seguro, em que ninguém seja submetido a assédio ou discriminação em
virtude de seus pensamentos, crenças, religião, raça, cor, nacionalidade, idioma, origem social, gênero, orientação sexual,
identidade de gênero, idade, deficiência física etc.
Qualquer situação que possa ser considerada assédio ou discriminação deve ser comunicada ao Canal da Ética Sumitomo.
A Sumitomo Rubber do Brasil não causará, permitirá nem tolerará o assédio sexual de qualquer natureza, e agirá para
assegurar que nenhum colaborador sofra por linguagem ou importunação sexual no local de trabalho.
 A Sumitomo Rubber do Brasil também se compromete a evitar o abuso de poder, em que um desrespeite a personalidade ou a
dignidade de outro se prevalecendo de seu cargo ou posição, e não causará, permitirá ou tolerará abuso de poder de qualquer
natureza.
 Decisões relacionadas ao emprego serão baseadas em competência e desempenho profissionais.



MANIFESTAÇÕES PESSOAIS
A Sumitomo Rubber do Brasil respeitará seus colaboradores e sua forma de se expressar.
A empresa garante liberdade de expressão, entretanto ressalta que roupas, adereços ou objetos que façam referência à política,
ao esporte ou à religião devem ser evitados na medida em que sejam motivo de desconforto para outros no ambiente de trabalho.
O e-mail e outros recursos da empresa não devem ser empregados na disseminação de conteúdos não relacionados ao trabalho,
especialmente para a manifestação de opiniões pessoais relacionadas a esses temas.
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Sempre que haja a possibilidade de existir um conflito de interesses devido a laços afetivos entre colaboradores, a empresa
tem a expectativa de ser comunicada.
A Sumitomo Rubber do Brasil não fará oposição a relacionamentos afetivos entre colaboradores, desde que estes não
representem conflito de interesses. Caso ocorra essa situação, os colaboradores envolvidos devem informar a empresa para que
esta possa deliberar a respeito. Em qualquer hipótese, esses colaboradores não poderão seguir atuando em uma mesma área ou
em atividades que em conjunto possam significar conflito de interesses.
CONFLITOS DE INTERESSE
A existência de conflitos de interesse deverá ser prevenida por todos aqueles que atuam na Sumitomo Rubber do Brasil.
É fundamental que através do desempenho de suas atividades profissionais, cada colaborador possa contribuir com um ambiente
livre de conflitos de interesse. Para tanto, abaixo estão listados alguns exemplos de situações que devem ser evitadas. Sempre que
estas ou quaisquer outras situações que puderem caracterizar um conflito de interesses ocorrerem, suas atividades devem ser
interrompidas e seu gestor comunicado:






Possibilidade de prejuízo para a Sumitomo Rubber do Brasil;
Existência de vínculos pessoais com fornecedores ou potenciais fornecedores da empresa ou com seus concorrentes.
Possibilidade de obtenção de vantagens pessoais em qualquer negociação realizada em nome da empresa;
Atendimento a interesses próprios em detrimento dos interesses da empresa;
Haja conflito entre suas atividades particulares e profissionais.
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Relações Empresa/Empregado
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO JUSTOS, DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
A Sumitomo Rubber do Brasil deve avaliar cada colaborador com justiça e imparcialidade e apoiá-lo no desenvolvimento de
suas habilidades, permitindo que desenvolvam ao máximo o seu potencial.
A Sumitomo Rubber do Brasil deve avaliar cada colaborador com justiça e imparcialidade, para que o empregado considere
seu trabalho gratificante e o realize com alto nível de motivação.
 A Sumitomo Rubber do Brasil promoverá sistemas de gestão e tratamento de pessoal que ofereçam oportunidades de
trabalho a pessoas diversas, permitindo a cada empregado considerar seu trabalho realmente gratificante e desafiante.
 A Sumitomo Rubber do Brasil visará aperfeiçoar as habilidades de seus colaboradores com vários treinamentos internos e
eventos educativos, treinamentos externos, aulas e simpósios, além de outras oportunidades de autodesenvolvimento.


PROTEÇÃO DOS BENS DA EMPRESA
Todos os colaboradores da Sumitomo Rubber do Brasil usarão os bens corporativos para maximizar o lucro da Sumitomo
Rubber do Brasil, protegerão esses bens de perda, dano ou roubo, e evitarão seu uso ilegal.
Os recursos financeiros e bens da Sumitomo Rubber do Brasil, inclusive equipamentos, veículos, máquinas, móveis, software
etc. somente podem ser usados na medida em que forem necessários ao trabalho a ser realizado. O uso do telefone ou e-mail
para fins pessoais não é permitido, nem esses bens podem ser usados para fins que não de trabalho, exceto com autorização
da empresa.
 Para evitar danos, roubo e/ou uso ilegal, deve haver sistemas em operação para gerir o registro em livros, armazenamento em
cofres, acesso a chaves etc., para assegurar que os bens da Sumitomo Rubber do Brasil sejam tratados com cuidado e bem
empregados.
 Os colaboradores que deixarem a Sumitomo Rubber do Brasil deverão devolver todos os bens da empresa e
informações/dados relevantes ao seu trabalho. Os colaboradores que se demitirem não poderão usar esses bens ou
informações após sua saída sem prévio consentimento da empresa.


IMAGEM E MARCA
A Sumitomo Rubber do Brasil valoriza sua imagem e marca e todos os seus colaboradores deverão agir por sua preservação.
Zelar pela proteção de nossa imagem e marca é não apenas cuidar de nossa comunicação, mas principalmente adotar uma
postura alinhada aos nossos valores. Dentre os cuidados que devemos ter, destaca-se:






A condução de veículos da companhia deve refletir a preocupação que temos com a segurança de nossos produtos e nossa
postura deve ser respeitosa no trânsito.
Ao tomarmos qualquer decisão que signifique influência no negócio, devemos estar embasados neste Código de Conduta e
qualquer situação que não esteja aqui descrita deve ser esclarecida através de nosso canal de comunicação.
Uniformes requerem nossa especial atenção e seu uso representa uma responsabilidade. Sempre que estivermos
uniformizados devemos ter cuidado com nossas condutas.
Quaisquer brindes, objetos, materiais promocionais ou até documentos que levem nossa marca devem ser armazenados e,
quando necessário, descartados da forma correta.
Não emitir opiniões pessoais em nome da Companhia e/ou contra a mesma e agir com cautela na utilização de redes sociais.
Em qualquer manifestação pessoal devem ser preservados o nome e a imagem da Sumitomo Rubber do Brasil, pois para isso
você pode usar o Comitê de Ética Corporativa, a linha Direta ou o site do Comitê.
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Relações Empresa/Empregado
PROTEÇÃO DOS RELATANTES
A Sumitomo Rubber do Brasil não penalizará qualquer colaborador que tenha procurado orientação ou informado à empresa
qualquer infringência das regras, salvo se tal informação for dada para fins ilegais.
As informações e solicitações de orientação serão feitas pelos canais disponibilizados pela empresa.
Essas informações e pedidos de orientação serão mantidos em sigilo. A privacidade da pessoa que busca orientação, do
relatante ou das pessoas que cooperarem com a apuração dos fatos será inteiramente protegida e essas pessoas não
sofrerão prejuízo em decorrência de seu apoio.
 Observe-se que o abuso do sistema para dar informações que visam somente prejudicar uma determinada pessoa, difamá-la
ou caluniá-la é terminantemente proibido.
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Relações Empresa/Sociedade
COMPORTAMENTO DE ACORDO COM A LEI E NORMAS SOCIAIS
A Sumitomo Rubber do Brasil cumprirá e respeitará todas as leis, normas e regras sociais.
Os colaboradores devem compreender que a conformidade com as leis e normas e a observância das normas sociais são
importantes premissas das atividades empresariais e que todos temos que manter isso em mente em nosso trabalho diário.
 Ao enfrentar crítica ou comentários de outros, os colaboradores os aceitarão com humildade e trabalharão para seu
aperfeiçoamento e melhoria.
 Os colaboradores terão especial cuidado no cumprimento das leis e normas de trânsito, uma vez que a principal linha de
produtos da empresa é de pneus.


INGERÊNCIA* DO CRIME ORGANIZADO NA VIDA CIVIL; COMO LIDAR COM OUTRAS FORÇAS ANTISSOCIAIS.
O posicionamento da Sumitomo Rubber do Brasil com respeito a organizações criminosas, quadrilhas empresariais e outras
forças antissociais e intromissões do crime organizado na vida civil é não ceder às suas exigências, não empregar seus
serviços, e não temer esses grupos; todo e qualquer negócio com eles em nossas atividades empresariais ou outras está
desautorizado.
*Define-se ingerência do crime organizado na vida civil como qualquer ato de organização criminosa ou grupo similar para obter
lucro ilegal por interveniência, na forma de violência ou ameaças, em conflitos entre pessoas como mediadores extrajudiciais,
cobradores profissionais ou quadrilhas empresariais.
Quanto à ingerência do crime organizado na vida civil e outras forças antissociais, a Sumitomo Rubber do Brasil adota como
regra básica rejeitar as exigências desses grupos, dando uma resposta sistemática e pedindo orientação à polícia já de início,
quando tais exigências são feitas. A Lei Societária estipula que a mera tentativa de um acionista de obter favor especial já
constitui crime.
 Quando abordados por essas forças antissociais, os colaboradores devem relatar imediatamente o contato a seus superiores
que, por sua vez, estão instruídos a relatá-lo à área de Recursos Humanos. A Área de Recursos Humanos atuará como
interlocutora entre as partes externas e internas em questão para tratar de tais grupos.


RELAÇÕES COM POLÍTICOS
A Sumitomo Rubber do Brasil cumprirá a Legislação Eleitoral, especialmente quanto aos Fundos Partidários e aos Partidos
Políticos.
Salvo se expressamente permitido por lei ou norma, os colaboradores estão proibidos de fazer doações políticas ou apoiar
campanhas eleitorais de políticos ou seus partidos em nome da empresa.
 Se for solicitada colaboração como empresa, informe ao Departamento de Recursos Humanos e Assuntos Gerais e aja de
acordo com as instruções do departamento.
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Relações Empresa/Sociedade
COMPROMISSO PARA COM A SOCIEDADE, A COMUNIDADE E O MEIO AMBIENTE
A Sumitomo Rubber do Brasil promoverá ativamente medidas para contribuir para a comunidade e a sociedade e para
preservar o meio ambiente global, como boa empresa cidadã.
Com base em sua Filosofia Básica das Atividades, a Sumitomo Rubber do Brasil contribuirá para a criação de uma sociedade
sustentável e trabalhará para se tornar um grupo empresarial que merece a confiança da sociedade.
 Os colaboradores devem trabalhar para fazer contribuições sociais que se coadunem com as necessidades da comunidade,
para assegurar que a Sumitomo Rubber do Brasil seja bem recebido pela comunidade em que atua.
 A Sumitomo Rubber do Brasil não apenas respeitará as leis e normas relativas às questões ambientais, como também fará o
máximo para reduzir o impacto de suas atividades empresariais, produtos e serviços sobre o meio ambiente global.


CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OUTROS PAÍSES
A Sumitomo Rubber do Brasil e seus colaboradores têm plena consciência de fazerem parte de uma sociedade global e se
esforçarão para entender e cumprir adequadamente as normas de outros países.
Todos devemos levar em conta as condições sociais e leis locais e realizar nossas atividades comerciais com plena
consideração pela cultura, costumes e religião de cada região.
 A Sumitomo Rubber do Brasil visará dar apoio às atividades sociais e culturais dos escritórios regionais e seus colaboradores
e promover a compreensão mútua e comunicação com os colaboradores locais.
 É proibido oferecer benefícios ou entretenimento e/ou presentes inadequados a autoridades governamentais de qualquer
país estrangeiro.


RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
A Sumitomo Rubber do Brasil é uma referência na comunidade em que está inserida e seus colaboradores deverão agir de
maneira a preservar a empresa e sua imagem.
A imagem pessoal de cada colaborador está diretamente associada à Sumitomo Rubber do Brasil e suas atitudes, ainda que fora
do ambiente corporativo, possuem reflexos para a empresa. Dessa maneira, é fundamental que cada colaborador aja com
responsabilidade e que suas ações estejam sempre de acordo com este Código de Conduta:
Não devem ser empregados recursos ou bens da empresa em iniciativas que não sejam oficialmente conduzidas pelos
departamentos designados.
 Sempre que abordados por qualquer membro da comunidade para tratar de assuntos relacionados à empresa e ao papel da
Sumitomo Rubber do Brasil na comunidade, os colaboradores devem indicar a área de Recursos Humanos como responsável
por tratar desse assunto.
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Relações Empresa/Sociedade
RELACIONAMENTO COM ORGANIZAÇÕES SINDICAIS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS
A conciliação e o diálogo serão as principais características de nossa relação com organizações sindicais e entidades
representativas.
Sempre que a Sumitomo Rubber do Brasil interagir com organizações sindicais e entidades representativas, agirá pautada pelo
diálogo e seu objetivo será o de buscar a conciliação.
A empresa estabelece que qualquer contato ou negociação a ser feito, deve sempre ser conduzidos pela área de Recursos
Humanos.
RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E COM A MÍDIA
Sempre que procurados pela mídia, os colaboradores da Sumitomo Rubber do Brasil deverão contatar os profissionais
previamente designados para interagir com a imprensa e com a mídia.
A Sumitomo Rubber do Brasil busca sempre contribuir com a imprensa e com a mídia. Para que possa oferecer informações
atualizadas e precisas, a empresa estabelece que sempre que um colaborador seja procurado para oferecer qualquer opinião em
relação à empresa, deve informar a área de Marketing e Vendas, única autorizada a emitir opiniões em relação ao nosso negócio.
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Gestão do Código de Conduta
A Gestão do Código de Conduta é de responsabilidade do Comitê de Ética, que tem como função assegurar a compreensão deste
documento, gerenciar manifestações de não conformidade aos princípios e valores da Sumitomo Rubber do Brasil e esclarecer
dúvidas.
Sempre que forem identificados casos de descumprimento deste Código, eles devem ser reportados ao Canal para que recebam
tratamento adequado, pautado pela conduta moral da organização. O canal garante sigilo, preservação da identidade do relatante
e encaminhamento das manifestações recebidas por meio dos seguintes canais:



Canal on-line: www.canaldaeticasumitomo.com.br
Telefone: 0800 605 0607

Para acompanhar o status da manifestação, utilize o código de acesso que é gerado no momento do seu contato.
O Canal permite receber relatos 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, os relatos são feitos de forma segura, com
garantia de proteção à identidade ou mesmo sem se identificar. Uma estrutura especializada permite o recebimento de
manifestações anônimas.
A Sumitomo Rubber do Brasil possui ainda diversas políticas para que especificidades possam ser administradas dentro de um
padrão de conduta alinhado a este Código, e seu descumprimento também pode caracterizar desvio de conduta.
Se surgirem dúvidas no decorrer de seu trabalho quanto a qualquer das disposições do Código de Conduta, não deixe de consultar
antecipadamente seu superior e a área de Recursos Humanos.


Vigência:

Este Código de Conduta passa a vigorar a partir da data de sua publicação.
Fazenda Rio Grande, 01 de outubro de 2020.
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Declaração de Ciência e Compromisso

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO TOTAL COM O
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL DA SRB

Declaro ter recebido e lido o Código de Conduta Empresarial da SRB, assumindo o
compromisso de respeitá-lo e aplicá-lo em todas as minhas atividades internas e de
representação da empresa.

__________________, _____ de ____________ de __________

Nome: ___________________________________ Matrícula:_________

Assinatura: _______________________________

