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1. 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: 1.416 billions BRL
6. Paid-in-Capital: 1.599 billions BRL
7. Capital Formation: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 100%
8. Start of Production: October/2013
9. Production Capacity: 18,500 tires/day

210. Total Area: 500,000 m

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: 1,416 bilhões BRL
6. Capital Integralizado: 1,599 bilhões BRL
7. Constituição do Capital: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 100%
8. Início da Produção: Outubro/2013
9. Production Capacity: 18.500 pneus/dia

210. Área Total do Terreno: 500.000 m
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2. President and Executive Industrial Director Message
Mensagem do Presidente e Diretor Executivo Industrial

Yoshinori Wakitani
SRB President Executive Director
Yoshinori WakitaniYoshinori WakitaniYoshinori WakitaniYoshinori WakitaniYoshinori WakitaniYoshinori Wakitani
Presidente e Diretor Executivo da SRB

 I am very pleased to be able to share with you all our 
2020 CSR Report. Based on SRB Management System and 
Sumitomo Rubber Group'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 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 started the production for tires of Truck & Bus, and 
increased the line for tires of Passenger car in 2019. It is our 
great challenge, and we believe SRB can contribute more to all 
of stakeholders' goodness.
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. Last but not least, please be informed that we are 
trying our best to prevent infections to COVID-19, and sincerely 
we wish the health of you all.

 Sinto-me lisonjeado em poder compartilhar com 
todos o nosso Relatório CSR de 2020. Baseado 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 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 as nossas atividades e aumentar o 
reconhecimento dos nossos colaboradores. As atividades do 
GENKI que são executadas proativamente pelos nossos 
colaboradores, são planejadas para garantir que as atividades 
alcancem todos os cantos e de maneira criativa praticarmos o 
CSR.

 Em 2019, demos início a produção de pneus para 
caminhão e ônibus e aumentamos a linha de pneus para carro 
de passeio. Isto representa um grande desafio, e acreditamos 
que a SRB pode contribuir mais para o bem-estar das partes 
interessadas.
Continuaremos contribuindo para a realização de uma 
sociedade sustentável e nos tornarmos uma empresa de 
confiança da sociedade.

 Este relatório fornece uma atualização das nossas 
atividades diárias e o que foi alcançado no ano passado. 
Espero que continuemos recebendo a confiança e o apoio 
inabalável das partes interessadas. Por último e não menos 
importante, informamos que estamos fazendo o nosso melhor 
para prevenir a contaminação do COVID-19 e desejamos a 
saúde de todos.
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3. SRB Integrated Management System
Sistema de Gestão Integrada SRB

IMS
SGI

QMS
Quality Management 
System

ISO9001 & IATF16949
Product Certification
Requirements
(INMETRO / ECE)

S&HMS
Safety & Health
Management 
System

Fire Prevention
Activities
OHSAS18001

EVMS
Environmental
Management System

ISO14001

EMS
Energy
Management System

ISO50001

OEM REQ.
OEM
Requirements

(VW / FCA / TOYOTA / 
HONDA)

REQ OEM 
Requisito
OEM

(VW / FCA / TOYOTA / 
HONDA)

SGA
Sistema de
Gestão Ambiental

ISO14001

SGE
Sistema de
Gestão de Energia

ISO50001

SGQ
Sistema de Gestão
da Qualidade

ISO9001 & IATF16949
Requisitos de
Certificação de Produto
(INMETRO / ECE)

SGSSO
Sistema de Gestão
de Segurança e
Saúde Ocupacional

Atividades de Prevenção
de Incêndio
OHSAS18001

Continous improvement to achieve 
stakeholders expectations 

Melhoria contínua para atingimento das 
expectativas das partes interessadas

Simple System
Sistema Simples

ISO9001 Base
Base ISO9001

Optimization
Otimização

 Effectiveness / Eficácia
 Efficiency / Eficiência
 Achieve all requirements / Atingir todos os requisitos
 Can be easily integrated to other systems/requirements
     Poder 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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3. SRB Integrated Management System
Sistema de Gestão Integrada SRB

 The IMS was present and active in 2019 through 
several activities, such as: standards interpretation training 
about ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 50001:2018 and VDA 6.3:2016, as well as 
training of internal auditors. Beside that new members were 
integrated to SRB emergency brigade and received the specific 
training required by fire and rescue authorities.

 The patrols and committees followed the annual 
schedule, as well as the IMS pilots and the internal audits, 
contributing to continue improvement and consolidation of 
integrated management system.

 In 2019 we went through a process of transition from 
the OHSAS 18001: 2007 safety and health standard to ISO 
45001: 2018 and the ISO 50001: 2011 energy efficiency 
standard to the new ISO 50001: 2018 version. In the same year, 
we recertified the Sumitomo factory at Fazenda Rio Grande / PR 
and the office in São Paulo at ISO 14001: 2015, maintaining the 
commitment to the environment and guaranteeing a product 
with the least environmental impact.

 About quality, the key performance indicators reached 
the proposal targets regarding the customer satisfaction in 
OEM and Rep/Exp markets. Also SRB has certified the TBR 
process in ISO 9001:2015 standard, the first step to get the 
certification in automotive standard IATF 16949:2016 which 
would allow SRB supply tires to truck and bus OEMs.

 In summary, several activities were conducted by IMS 
in 2019, always with focus in increase the awareness and the 
commitment with the quality of products, the health and safety 
of employees, the respect for the environment and the rational 
energy consumption. In 2020 new activities will be proposed so 
that the targets will be reached.

The IMS next steps are:
 Implementation of new systematic of change management;
 Update and follow up of improvement plans;
 Mitigation of new risks and opportunities inside of the 

processes;
 Adaptation to the new version of the FMEA manual;
  Inclusion of TBR process in IATF 16949:2016 certificate.

 O SGI esteve presente e atuante em 2019 através de 
inúmeras atividades, como por exemplo: treinamento de 
interpretação das normas ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 e VDA 
6.3:2016, como também a formação de auditores internos. 
Além disso, novos membros foram integrados à brigada de 
emergência da SRB e receberam o treinamento específico 
exigido pelo corpo de bombeiros.

 As patrulhas e comitês seguiram o cronograma anual, 
assim como as reuniões dos pilotos do SGI e as auditorias 
internas, contribuindo para a melhoria contínua e para a 
consolidação do sistema de gestão integrado. 

 Em 2019 passamos por um processo de transição da 
norma de segurança e saúde OHSAS 18001:2007 para ISO 
45001:2018 e da norma de eficiência energética ISO 
50001:2011 para a nova versão ISO 50001:2018. Neste 
mesmo ano recertificamos a fábrica da Sumitomo na Fazenda 
Rio Grande/PR e o escritório em São Paulo na ISO  
14001:2015, mantendo o compromisso com o meio ambiente  
e garantindo um produto com o menor impacto ambiental.

 No âmbito da qualidade, os indicadores de 
performance do processo atenderam os objetivos propostos 
referentes à satisfação dos clientes nos mercados OEMs e 
Rep/Exp. A SRB também conseguiu certificar o processo TBR 
na norma ISO 9001:2015, primeira etapa para a obtenção do 
certificado na norma automotiva IATF16949:2016 o que 
possibilitaria a SRB fornecer pneus para as montadoras de 
ônibus e caminhões.

 Em resumo, várias atividades foram conduzidas pelo 
SGI em 2019,  sempre com foco em aumentar  a 
conscientização e o compromisso com a qualidade dos 
produtos, a saúde e a segurança dos colaboradores, o respeito 
ao meio ambiente e o consumo racional de energia. Em 2020 
novas atividades serão propostas para que os objetivos sejam 
alcançados.

Os próximos passos do SGI são:
 Implementação da nova sistemática de gestão de 

mudanças;
 Atualização e seguimento dos planos de melhoria;
 Mitigação de novos riscos e oportunidades dentro dos 

processos;
 Adequação à nova versão do manual FMEA;
 Inclusão do processo TBR no certificado IATF 16949:2016.



CSR
REPORT

2020

06

4. 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.

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.

Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. carried out several actions in 2019, 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. 

Baseado nesta filosofia, a Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. realizou diversas ações em 2019 sempre 
focando no bem-estar dos colaboradores e na 
contribuição para a comunidade local e o meio 
ambiente. Neste relatório gostaríamos de compartilhar 
os destaques das nossas atividades do GENKI.

Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. carried out several actions in 2019, 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. 

Baseado nesta filosofia, a Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. realizou diversas ações em 2019 sempre 
focando no bem-estar dos colaboradores e na 
contribuição para a comunidade local e o meio 
ambiente. Neste relatório gostaríamos de compartilhar 
os destaques das nossas atividades do GENKI.

Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. carried out several actions in 2019, 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. 

Baseado nesta filosofia, a Sumitomo Rubber do Brasil 
Ltda. realizou diversas ações em 2019 sempre 
focando no bem-estar dos colaboradores e na 
contribuição para a comunidade local e o meio 
ambiente. Neste relatório gostaríamos de compartilhar 
os destaques das nossas atividades do GENKI.
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VERDE

GREEN



 In order to increase the awareness of employees 

and their families, preserve the environment and green areas 

of the company, and thus help in the sustainability of our 

planet, SRB, through the involvement of volunteers, carries 

out the planting tree action every year, where various types of 

trees and shrubs are planted. In 2019, more than 500 

seedlings were planted, achieving its goal once again.

CSR
REPORT

2020

5. Green
Verde

Tree Planting
Plantio de Árvores

September
Setembro

23 participants
23 participantes

 Com o objetivo de aumentar a conscientização dos 

colaboradores e seus familiares, preservar o meio ambiente 

e as áreas verdes da empresa, e assim, ajudar na 

sustentabilidade do nosso planeta, a SRB através do 

envolvimento dos voluntários, todos os anos realiza a ação 

de plantio de árvores, onde são plantados vários tipos de 

árvores e arbustos. Em 2019, foram mais de 500 mudas 

plantadas, conseguido alcançar mais uma vez o seu objetivo.
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 Sumitomo Rubber do Brasil Ltda continues striving to 
achieve the goal of “helping realize a sustainable society”, 
implementing environmental preservation activities and 
promoting activity to achieve environmental performance 
targets. 
 We preserve our duties with environmental 
preservation and minimize the adverse environmental impacts 
of our operations, establishing operational controls, training and 
seeking the best technologies to continue growth and 
sustainable development

 A Sumitomo Rubber do Brasil Ltda continua se 
esforçando para atingir a meta de “ajudar a construir uma 
sociedade sustentável”, implementando atividades de 
preservação ambiental e promovendo atividades para atingir as 
metas de desempenho ambiental. 
 Preservamos nossos deveres com a preservação 
ambiental e minimizamos os impactos ambientais adversos de 
nossas operações, estabelecendo controles operacionais, 
treinamentos e buscamos as melhores tecnologias para 
continuar o crescimento e desenvolvimento sustentável

Waste with Cost / Resíduo com CustoWaste with Cost / Resíduo com CustoWaste with Cost / Resíduo com Custo Water Consumption / Consumo de ÁguaWater Consumption / Consumo de Água

VOC Emission / Emissão de COVVOC Emission / Emissão de COV CO  Emission 2 / Emissão de CO2
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6. Ecology
Ecologia

Energy Saving Performance / Desempenho Energético

 In 2019, the Energy Saving Committee set a target of a 
reduction of 1.3% in electricity and 0.5% in natural gas.Through 
the development of improvements to reduce energy 
consumption, increase energy efficiency, reduce waste and 
raise awareness activities with the participation of all sectors of 
the plant, results are achieved as targets. (Electricity: -1.4% x 
Budget, Natural Gas: -1.7% x Budget).

 To achieve goals such as targets for reducing natural 
gas, several activities were implemented to reduce leaks, 
increase the efficiency of boilers and vulcanizers (reduce cycle 
time and increase availability).

 In order to contribute to the electricity KPI, 
improvements were made to the compressor management 
system and, as a result, the group's benchmarks in terms of 
efficiency in the generation of compressed air.

 In addition, several works were carried out to raise 
awareness of the use of air conditioning, which is one of the 
largest consumption of electrical energy in the SRB.

 Thanks to the continuous improvement implemented, 
after the year in all activities, in addition to improving energy 
performance, contributing to reducing the impact on the 
environment.

 Em 2019 o Comitê de Energy Saving traçou a meta de 
redução em 1,3% em energia elétrica e 0,5% em gás natural.
Através do desenvolvimento de melhorias para redução de 
consumo de energia, aumento de eficiência energética, 
redução de desperdícios e atividades de conscientização com 
a participação de todos os setores da fábrica, conseguimos 
superar as metas. (Energia elétrica: -1,4% x Budget, Gás 
Natural: -1,7%  x  Budget).

 Para atingirmos as metas para a redução de gás 
natural, foram implementadas várias atividades para redução 
de vazamentos, aumento da eficiência das caldeiras e 
vulcanizadoras (redução do tempo de ciclo e aumento de 
disponibilidade).

 Para contribuir com o KPI de energia elétrica, foram 
implementadas melhorias no sistema do gerenciador dos 
compressores e com isso, nos tornamos referência do grupo 
em eficiência na geração de ar comprimido.

 Ainda, foram realizadas diversos trabalhos de 
conscientização do uso do ar condicionado, que é um dos 
maiores consumidores de energia elétrica da SRB.

 Graças à melhoria contínua implementada ano após 
ano em todas atividades, além de melhorarmos o desempenho 
energético, contribuímos para redução do impacto no meio 
ambiente.

11
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Energy Saving Performance / Desempenho Energético

Electric Power Consumption / Consumo de Energia Elétrica

Natural Gas Consumption / Consumo de Gás Natural
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 Since 2014, the month of May has been promoted 

as Energy Saving Month. During this period, several activities 

are carried out with the involvement of employees in order to 

raise awareness of energy consumption, not only at SRB but 

also at homes. We also work to identify points for 

improvement that can contribute to energy efficiency and 

consequently CO  emissions.2

 Desde 2014, no mês de maio é promovido o Mês 

do Energy Saving. Durante este período são realizadas 

diversas atividades com o envolvimento dos colaboradores 

com o objetivo de elevar a consciência do consumo de 

energia, não somente na SRB como nas residências. 

Trabalhamos também para identificar pontos de melhoria 

que possam contribuir com a eficiência energética e 

consequentemente a emissão de CO .2

13
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Energy Saving Month
Mês do Energy Saving

May
Maio

679 Participants
679 Participantes



 In the environmental month, all departments were 

engaged to build a more sustainable company. This year’s 

activities were focused on:

 Develop an environmental culture as part of the 

company’s processes and reinfornce SRI’s environmental 

policy;
 Involve all departments do publicize the interface between 

their processes and environmental area.

 No mês do meio ambiente todos os departamentos 

se engajaram para construir uma empresa mais sustentável. 

Neste ano as atividades foram focadas em:

 Desenvolver a cultura ambiental como parte dos 

processos da empresa e reforçar a política ambiental da 

SRI;
 Envolver todos os departamentos para divulgar a 

interface dos seus processos com a área ambiental.

14
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Environmental Month
Mês do Meio Ambiente

June
Junho

3333 Participants
3333 Participantes



nd On March 22 , the water day is celebrated. In 2019 

this date was celebrated with actions involving employees and 

their families.The purpose of this action was to increase the 

conscious consumption of water inside and outside the 

organization. During the event, there was a drawing contest 

“Water Drop Hero” in which the employees' family members 

participated, and the “Water Drop Challenge” contest with the 

objective of finding creative ways of conscious consumption.

 No dia 22 de março comemora-se o Dia da Água. 

Em 2019 esta data foi comemorada com ações envolvendo 

funcionários e seus familiares. O objetivo desta ação foi elevar 

o consumo consciente da água dentro e fora da organização. 

Durante o evento houve o concurso do desenho “Herói Gota 

d’Água“ onde participaram os familiares dos colaboradores, 

e o concurso “Desafio Gota d’Água“ com o objetivo de 

encontrar formas criativas de consumo.

15

CSR
REPORT

2020

6. Ecology
Ecologia

Water Day
Dia da Água

March
Março

1030 Participants
1030 Participantes



 This was a commitment to the sustainability of the 

planet. Share the ride with your colleagues and at the same 

time help to preserve the environment. The volunteers made 

a difference in order to change the future with small acts. 

Through this action, SRB contributed to the reduction of 

vehicle circulation on the day and also the emission of CO .2

 Este foi um compromisso com a sustentabilidade 

do planeta. Compartilhar a carona com os seus colegas e ao 

mesmo tempo ajudar na preservação do meio ambiente.Os 

voluntários fizeram a diferença com o intuito de mudar o 

futuro com pequenos atos. Através desta ação a SRB 

contribuiu para a redução da circulação de veículos no dia e 

também a emissão de CO . 2

16
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Car Sharing
Carona Solidária

June
Junho

39 Participants
39 Participantes



CSR
REPORT

2020

17

DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS PROJETOS

NEXT



CSR
REPORT

2020

7. Next
Desenvolvimento de Novos Projetos

Quality Month
Mês da Qualidade

November
Novembro

5,422 Participants
5.422 Participantes

 In November is celebrated the quality month. On this 

occasion, SRB received an external audit whose results were 

positive and the team was successful in its conduction. 

Concepts were recalled, competitions were held where all 

SRB employees participated and had a healthy time. And at 

the end of the campaign, the organizers' feeling was of duty 

accomplished with the company's policy, which is “Create 

the number one quality in the world”.

 Em novembro é comemorado o mês da qualidade. 

Nesta oportunidade a SRB recebeu a auditoria externa cujo 

resultado foi positivo e a equipe bem sucedida na sua condução. 

Foram relembrados conceitos, realizados competições onde 

todos os colaboradores da SRB participaram e se divertiram de 

maneira saudável. E ao final da campanha o sentimento dos 

organizadores foi a de dever cumprido com a política da 

empresa que é “Criar a qualidade número um do mundo”.
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Bem-estar

Safety Month
Mês da Segurança

April
Abril

13,129 Participants
13.129 Participantes

 Thirty days of orientation and awareness of the 

campany's values. So we spent April, with knowledge and 

moments of relaxation. This year, the “Safety Heroes” contest 

was held to promote, through the exemplary attitudes of 

employees, raising awareness of safety issues. With 

everyone's effort and participation in the proposed activities, 

SRB continues on the path to make the work environment 

increasingly safe.

 Trinta dias de orientação e conscientização sobre os 

valores da empresa. Assim foi o mês de abril, com conhecimento 

e momentos de descontração. Neste ano foi realizado o concurso 

“Heróis da Segurança” para promover através das atitudes 

exemplares dos colaboradores elevarem a conscientização com 

as questões de segurança. Com esforço e participação de todos 

nas atividades propostas, a SRB segue no caminho para tornar o 

ambiente de trabalho cada vez mais seguro.
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Internal Soccer Championship
Campeonato Interno de Futebol

May
Maio

355 participants
355 participantes

 With 28 teams competing for the title of champion, 

the dispute was fierce and the Internal Footbal l 

Championship 2019 at SRB was governed by the 

competitive spirit between the teams. All the teams did their 

best and did their best in training and games. After more than 

one month of competition, the winning team celebrated the 

much disputed title.

 Com 28 times concorrendo ao título de campeão, a 

disputa foi acirrada e o Campeonato Interno de Futebol 2019 

na SRB foi regido pelo espírito competitivo entre as equipes.     

Todos os times deram o máximo de si e fizeram o melhor nos 

treinos e nos jogos. Depois de mais de um mês de 

competição, o time vencedor comemorou o tão disputado 

título. 

8. Kindness
Bem-estar
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Healthy Blitz
Blitz da Saúde

Jan, Feb, Mar, Oct and Sep
Jan, Fev, Mar, Out e Set

  Participants250
Participantes

 Better safe than sorry. SRB's health department 

carried out actions throughout the year to raise general 

awareness of personal health. With the partnership of 

professionals in the field, employees received important tips 

and information on how to take proper care to prevent various 

diseases and maintain a healthy life.

 Melhor prevenir do que remediar. O departamento 

de saúde da SRB realizou durante o ano ações para 

aumentar a conscientização geral sobre a saúde pessoal. 

Com a parceria de profissionais da área, os colaboradores 

receberam dicas e informações importantes de como tomar 

os devidos cuidados para se prevenir de várias doenças e 

conseguir manter uma vida saudável.

8. Kindness
Bem-estar
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Undokai
Undokai

September to November
Setembro a Novembro

111 participants
111 participantes

 An event of Japanese culture, similar to the 

gymkhana, commonly held in schools and companies that 

also took root in SRB. Since its first edition, the teams that 

participate in the competition, did not spare their efforts, in a 

very fun, creative and competitive way, the event has become 

increasingly attractive among employees.

 Um evento da cultura japonesa, similar à gincana, 

comumente realizados em escolas e empresas que criou 

raízes também na SRB. Desde a sua primeira edição, as 

equipes que participam da competição, não poupam os 

esforços, de maneira muito divertida, criativa e competitiva, o 

evento vem se tornando cada vez mais atrativo entre os 

colaboradores.

8. Kindness
Bem-estar
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Music Festval
Festival de Música

November
Novembro

9 participants
9 participantes

 Everyone has a hidden talent, and the SRB Music 

Festival was an opportunity for employees to show their own. 

The first edition was held between nine groups, which made 

presentations of various musical genres. The grand final held 

at SRB was attended by professional jurists and the winning 

group was given the opportunity to perform at the company's 

End of the Year Party.

 Todo mundo tem um talento escondido, e o Festival 

de Música da SRB foi a oportunidade para os colaboradores 

mostrarem o seu. A primeira edição realizada foi disputada 

entre nove grupos, que fizeram apresentações de vários 

gêneros musicais. A grande final realizada na SRB contou 

com a presença de juris profissionais e para o grupo 

vencedor foi dada a oportunidade de se apresentar na Festa 

de Final de ano da empresa.

8. Kindness
Bem-estar
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Family Day
Dia da Família

February, July and December
Fevereiro, Julho e Dezembro

151 Participants
 151 Participantes

 Project that consolidates company and family and 

an opportunity to show our efforts and our pride to our family. 

In 2019 there were three editions. In these events various 

activities were prepared for visitors. Participants were able to 

learn about the history of the Sumitomo group, have a special 

breakfast and make the long-awaited visit to the factory, 

having the opportunity to learn about SRB's modern tire 

manufacturing process.

 Projeto que consolida empresa e família e uma 

oportunidade de mostrar nossos esforços e nosso orgulho para 

nossos familiares. No ano de 2019 foram três edições. Nestes 

eventos foram preparadas várias atividades para os visitantes. 

Os participantes puderam conhecer a história do grupo 

Sumitomo, tomar um café da manhã especial e fazer a tão 

aguardada visita à fábrica, tendo a oportunidade de conhecerem 

o moderno processo de fabricação de pneus da SRB.

8. Kindness
Bem-estar
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Children’s Month
Mês das Crianças

October
Outubro

36 Participants
36 Participantes

 The Children's Month of Genki was a very special 

moment, where employees were able to exchange 

experiences about their children's education, and also had 

the opportunity to learn a little about how to act in everyday 

situations, being more assertive and stimulating in children's 

lives. This event was unprecedented at Sumitomo and 

offered a great experience with a lot of learning to the 

participants.

 O Genki do Mês das Crianças foi um momento 

muito especial, onde os funcionários puderam trocar 

experiências entre si sobre a educação de seus filhos, e 

também tiveram a oportunidade de aprender um pouco 

sobre como agir em situações corriqueiras do dia a dia, 

sendo mais assertivo e estimulante na vida das crianças. 

Este evento foi inédito na Sumitomo e ofereceu uma ótima 

experiência com muito aprendizado aos participantes.

8. Kindness
Bem-estar
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Sumitomo Runners
Sumitomo Runners

Monthly
Mensal

84 participants
84 participantes

 The practice of physical exercise is essential for 

maintaining a healthy body. SRB encourages employees to 

practice activities through the action of Sumitomo Runners. 

The group of amateur runners, formed by employees of the 

company, participates in street racing events around the 

country, encouraging others and taking care of their physical 

and mental health.

 A prática de exercício físico é essencial para 

manutenção de um corpo saudável. A SRB incentiva o 

colaborador a prática de atividades através da ação do 

Sumitomo Runners. O grupo de corredores amadores, 

formado por colaboradores da empresa, participa de provas 

de corrida de rua ao redor de todo país incentivando aos 

outros e cuidando da saúde corporal e mental. 

8. Kindness
Bem-estar
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Dunlop Bike Team
Dunlop Bike Team

June, September and November
Junho, Setembro e Novembro

14 participants
14 participantes

 Always with attractive destinations, the Dunlop Bike 

Team cycling tours are attracting more and more employees 

to join the team. With routes of varying degrees of difficulty, 

the team is always very willing to reach their final destination 

enjoying beautiful views of the state of Paraná and enjoying 

an excellent moment of leisure outdoors.

 Sempre com destinos atrativos, os passeios 

ciclísticos do Dunlop Bike Team estão atraindo cada vez mais 

colaboradores para participar da equipe. Com trajetos de 

vários graus de dificuldade, o time sempre está com muita 

disposição para chegar ao seu destino final apreciando belas 

paisagens do estado do Paraná e desfrutando de um 

excelente momento de lazer ao ar livre.

8. Kindness
Bem-estar
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Dunlop Hikers
Dunlop Hikers

June
Junho

12 participants
12 participantes

 Whether professional or amateur, everyone is able 

to have fun and participate in a great day of adventure with 

the SRB mountaineering team. Enjoying beautiful 

landscapes, with much emotion the group has been 

exploring various trails in the state, and is gaining more and 

more followers of this modality that requires a lot of courage, 

willingness and determination.

 Seja profissional ou amador, todos conseguem se 

divertir e participar de um grande dia de aventura com a 

equipe de montanhismo da SRB. Apreciando lindas 

paisagens, com muita emoção o grupo vem desbravando 

várias trilhas do estado, e está ganhando mais e mais 

adeptos desta modalidade que exige muita coragem, 

disposição e garra.

8. Kindness
Bem-estar
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Mom and Dad’s Day
Gestação Saudável

March
Março

16 Participants
16 Participantes

 With the course for pregnant women, SRB tries to 

contribute a small gesture to the great gift that is on its way. 

Raising a child involves responsibility and knowledge. In this 

action, medical professionals gave instructions and tips on 

how to receive the new family member through a theorical 

lecture and practical teachings. This learning will be taken 

into the daily life of the future dads and moms.

 Com o curso de gestantes, a SRB tenta contribuir 

com um pequeno gesto para o grande presente que está a 

caminho. A criação de um filho envolve responsabilidade e 

conhecimento. Nesta ação, profissionais da área médica 

passaram instruções e dicas de como receber o novo 

membro da famíl ia através de palestra teórica e 

ensinamentos práticos. Este aprendizado será levado à vida 

cotidiana dos futuros papais e mamães.

8. Kindness
Bem-estar
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End of the Year Party
Festa de Final de Ano

December
Dezembro

1033 participants
1033 participantes

 Celebrating another year of hard work together with 

the team is what motivates employees to participate in the 

End of Year Party at SRB. The feeling of belonging was what 

prevailed throughout the time that the company looked back 

on the past year, and also renewed everyone's energy to face 

the new year to come.

 Celebrar mais um ano de muito trabalho junto com a 

equipe é o que motiva os colaboradores a participarem da 

Festa de Final de Ano da SRB. O sentimento de 

pertencimento foi o que prevaleceu durante todo o momento 

em que a empresa relembrava o ano que passou, e também 

renovou a energia de todos para enfrentar o novo ano que 

estava por vir. 

8. Kindness
Bem-estar
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9. Integrity
Integridade

Compliance Month
Mês da Ética

October
Outubro

1149 Participants
1149 Participantes

 Acting with ethics, integrity and transparency is a 

fundamental principle of Sumitomo. In the “Ethics Month” of 

2019, we reinforced the importance of ethical behavior on a 

daily basis, and in addition to the lecture about the new 

LGPD, departments were invited to develop a sentence 

demonstrating their commitment to ethics. The winning 

phrase was “With good practices and maintaining ethics, we 

will have a safe and reliable environment to work”.

 Agir com ética, integridade e transparência é princípio 

fundamental da Sumitomo. No “Mês da Ética” de 2019 

reforçamos a importância de comportamentos éticos no dia a 

dia, e além da palestra sobre a nova LGPD os departamentos 

foram convidados para desenvolverem uma frase 

demonstrando seu compromisso com a ética. A frase 

vencedora foi “Com boas práticas e mantendo a ética teremos 

um ambiente seguro e confiável para se trabalhar”.
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SRI Way Month
Mês do SRI Way

September
Setembro

2322 Participants
2322 Participantes

 In the SRI Way month, that every year happens in 

September, 2,322 people participated in the proposed 

activities with the aim of remembering the foundation that 

Sumitomo considers to be the most important for its 

business, and that all employees must know. These are 

indispensable values and behaviors, so that everyone can 

follow the same path and make Sumitomo a reliable 

company.

 No mês do SRI Way, que todos os anos ocorre no 

mês de setembro, 2.322 pessoas participaram das 

atividades propostas com o objetivo de relembrar o 

fundamento que a Sumitomo considera como mais 

importante para o seu negócio, e que todos os colaboradores 

devem conhecer. São valores e comportamentos 

indispensáveis, para que todos possam seguir no mesmo 

caminho e fazer da Sumitomo uma empresa de confiança. 

9. Integrity
Integridade
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Solidary Easter
Páscoa Solidária

April
Abril

438 participants
438 participantes

 In 2019, the spirit of solidarity was present 

throughout the action, with the partnership of collaborators, 

distributors and suppliers, SRB managed to reach a record 

number of chocolate collections, and with that delivered a 

sweeter Easter and a moment of joy and relaxation in the 

midst of daily difficulties, for more than a thousand needy 

children in the metropolitan region of Curitiba.

 No ano de 2019, o espírito de solidariedade esteve 

presente durante toda a ação, contando com a parceria de 

colaboradores, distribuidores e fornecedores, a SRB 

conseguiu atingir um número recorde de arrecadação de 

chocolates, e com isso levar uma páscoa mais doce e um 

momento de alegria e descontração em meio às dificuldades 

do dia a dia, para mais de mil crianças carentes da região 

metropolitana de Curitiba.

9. Integrity
Integridade
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Come on! Project (Professional Orientation)

Projeto Come on! (Orientação Profissional)

May to August
Maio a Agosto

24 Participants
 24 Participantes

 The Come On! is a vocational orientation project 

carried out with SRB apprentices and high school students 
thfrom Fazenda Rio Grande public schools, it is in its 7  edition 

and so far 82 young students have been benefited. With 

commitment and dynamism, in this project the teenagers had 

the opportunity to receive information about the job market 

and discover personal skills and interests.

 O Come On! é um projeto de orientação vocacional 

que é realizado com os aprendizes da Sumitomo e estudantes 

do ensino médio das escolas públicas da região da Fazenda 

Rio Grande, está em sua 7ª edição e até o momento 82 jovens 

foram beneficiados. Com muito comprometimento e 

dinamismo, neste projeto os jovens tiveram a oportunidade de 

receber informações sobre o mercado de trabalho e descobrir 

habilidades e interesses pessoais.

9. Integrity
Integridade
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Donation to Hospital
Doação para Hospital

August and September
Agosto e Setembro

137 participants
137 participantes

 With the union of SRB volunteers from various 

departments, distributors and suppliers, it was possible to 

donate toothpaste, toilet paper, towel, sheet, pillowcase and 

geriatric diaper to a public hospital in the region.  And with this 

action, SRB aims to contribute to the well-being of patients.

 Com a união dos voluntários da SRB de vários 

departamentos, distribuidores e fornecedores, foi possível 

fazer a doação de pasta de dente, papel higiênico, toalha, 

lençol, fronha e fralda geriátrica para um hospital público da 

região. E com esta ação a SRB visa contribuir para bem-estar 

dos pacientes. 

9. Integrity
Integridade
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Blood Donation (Sao Paulo Office)

Doação de Sangue (Escritório de São Paulo)

August
Agosto

18 Participants
18 Participantes

 In August was carried out the campaign on 

Awareness of Blood Donation, where some communications 

were disclosed, in order to demonstrate the importance of 

this act. After that, a QUIZ was done of alternative questions 

and answers about related situations, and finally it was 

conducted a raffle of personalized mugs. It was an interactive 

campaign, demonstrating the importance of blood donation 

to everyone.

 No mês de agosto foi realizada a campanha sobre a 

Conscientização da Doação de Sangue, onde foram 

enviados alguns comunicados sobre o tema com o intuito de 

demonstrar a importância deste ato. Posteriormente a isso, 

foi realizado um QUIZ de perguntas e respostas alternativas 

sobre situações relacionadas, e por fim um sorteio de 

canecas personalizadas. Foi uma campanha interativa, 

demostrando a importância do ato de doação de sangue. 

9. Integrity
Integridade
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Winter Campaign
Campanha de Inverno

July
Julho

96 participants
96 participantes

 The winter in Curitiba is harsh, and the group of 

GENKI volunteers did their best to warm up the winter for 

those most in need. The action managed to collect a record 

number of more than 2,600 pieces that were delivered to 

needy people in the metropolitan region of Curitiba. This 

campaign is an excellent opportunity to practice solidarity 

and love for others.

 O inverno em Curitiba é rigoroso, e o grupo de 

voluntários do GENKI fez o seu melhor para conseguir 

aquecer o inverno dos mais necessitados. A ação conseguiu 

arrecadar um número recorde de mais de 2.600 peças que 

foram entregues às pessoas carentes da região 

metropolitana de Curitiba. Esta campanha é uma excelente 

oportunidade para praticar solidariedade e amor ao próximo.

9. Integrity
Integridade
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Solidary Christmas
Natal Solidário

December
Dezembro

333 participants
333 participantes

 Christmas is the time to practice charity by helping 

others. SRB is committed to involving employees to exercise 

solidarity with the social community. The solidary Christmas 

brought a lot of joy to the needy children in the region, with the 

donation of toys collected at the company, many families 

were able to have a happier end of the year.

 O natal é o momento de praticarmos a caridade 

através da ajuda ao próximo. A SRB mantém o compromisso 

de envolver os colaboradores para exercer a solidariedade 

junto à comunidade social. O natal solidário levou muita 

alegria para as crianças carentes da região, com a doação 

dos brinquedos arrecadados na empresa muitas famílias 

conseguiram ter um final de ano mais feliz.

9. Integrity
Integridade
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Elderly Home Maintenance
Manutenção de Lar para Idosos

October
Outubro

11 Participants
11 Participantes

 SRB volunteers joined forces and got their hands 

dirty. This action was not only intended to make the 

environment in which the elderly in vulnerable situations live 

more pleasant, but also to demonstrate companionship, 

affection and gratitude for these people who have struggled 

so much throughout their lives and deserve all our respect.

 Os voluntários da SRB uniram as forças e 

colocaram a mão na massa. Esta ação tinha além do objetivo 

de tornar mais agradável o ambiente que vivem os idosos em 

situação de vulnerabi l idade, a demonstração de 

companheirismo, carinho e gratidão para essas pessoas que 

tanto batalharam durante toda a vida e merecem todo o 

nosso respeito. 

9. Integrity
Integridade

41



CSR
REPORT

2020

42

Glossary of Technical Terms
Glossário de Termos Técnicos

 3Rs: Reduce, Reuse and Recycle
 3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar

 AEO: Authorized Economic Operator
 OEA: Operador Econômico Autorizado

 CSR: Corporate Social Responsibility
 CSR: Responsabilidade Corportativa Social

 EVMS: Environmental Management System
 SGA: Sistema de Gestão Ambiental

 IMS: Integrated Management System
 SGI: Sistema de Gestão Integrado

 KPI: Key Performance Indicator
 KPI: Indicador-Chave de Desempenho

 LGPD: General Data Protection Law
 LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados

 OEM: Original Equipment Manufacturer
 OEM: Fabricante de Equipamento Original

 OEM REQ.: Original Equipment Manufacturer Requirements
 REQ. OEM: Requisito de Fabricante de Equipamento Original

 PCR: Passenger Car Radial
 PCR: Pneu para Carro de Passeio

 QMS: Quality Management System
 SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade

 S&HMS: Safety and Health Management System
 SGSSO: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

 EMS: Energy Management System
 SGE: Sistema de Gestão de Energia

 SRB: Sumitomo Rubber do Brasil
 SRB: Sumitomo Rubber do Brasil

 SRI: Sumitomo Rubber Industries
 SRI: Sumitomo Rubber Industries

 TBR: Truck Bus Radial
 TBR: Pneu para Caminhão e Ônibus

 Technical Term
 Termo Técnico
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