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1. Name of the Company: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
2. Localization: Fazenda Rio Grande - PR, Brazil
3. Foundation: July/2011
4. Business Area: Production and sales or radial tires for passanger cars, 
                              trucks e 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. Land Total Area: 500,000m  
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1. Nome da Empresa: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.
2. Localização: Fazenda Rio Grande - PR, Brazil
3. Fundação: July/2011
4. Ramo de Negócios: Produção e venda de pneus radiais para carro de passeio,   
                                      caminhão e ônibus.
5. Investimento: 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. Capacidade de Produção: 18.500 pneus/dia

210. Área Total do Terreno: 500,000m  
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YOSHINORI WAKITANI
SRB President Executive Director

YOSHINORI WAKITANI
Presidente e Diretor Executivo da SRB

I am very pleased to be able to share 
with you all our 2021 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  a l l  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 
o u r  e m p l o y e e s  re c o g n i t i o n .  
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.

Sumitomo Rubber Group set new 
“Our Philosophy” and renewed “SRI-
WAY”. It emphasizes our interest to 
seeking Challenge and Respecting 
each other's individuality.
We think that is also important to 
contribute to SDG's and the 
realization of a sustainable society. 
We 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 
t rus t  and  suppor t  f rom 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.

Estou muito feliz em por poder 
compartilhar com todos vocês o nosso 
Relatório CSR 2021. Com base no 
Sistema de Gestão SRB e na filosofia do 
Grupo Sumitomo Rubber, a SRB 
promove várias atividades para mostrar 
às partes interessadas os nossos 
compromisso e responsabilidades.

Desde a fundação da SRB, a fábrica e os 
departamentos administrativos estão 
unidos na promoção de atividades de 
segurança, saúde, qualidade e meio 
ambiente. Organizamos vários comitês 
para apoiar todos os departamentos e 
colaboradores na busca por nossos 
objetivos, aderindo à nossa filosofia. 
Além disso, definimos também o mês da 
segurança, o mês da qualidade, o mês 
do meio ambiente, o mês da ética, etc., 
num esforço para fortalecer as atividades 
e aumentar o reconhecimento dos 
nossos colaboradores. As atividades do 
GENKI, que são executadas de forma 
proativa pelos colaboradores, são 
planejadas para garantir que as 
atividades alcancem todos os cantos e 
de maneira criativa praticarmos o CSR.

O Grupo Sumitomo Rubber estabeleceu 
uma nova “Nossa Filosofia” e renovou o 
“SRI-WAY”. Enfatiza nosso interesse em 
buscar o desafio e respeitar a 
individualidade de cada um.
Pensamos que também é importante 
contribuir para os ODS e a concretização 
de uma sociedade sustentável. Nosso 
objetivo é ser uma empresa de confiança 
da sociedade.

Este relatório fornece uma atualização 
sobre nossas atividades diárias e o que 
foi alcançado no ano passado. Espero 
que continuemos recebendo a confiança 
e o apoio inabalável das partes 
interessadas.
Por último, mas não menos importante, 
informamos que estamos fazendo o 
nosso melhor  para preven i r  a  
contaminação por COVID-19 e 
desejamos a saúde de todos.

I am very pleased to be able to share 
with you all our 2021 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  a l l  departments and 
employees pursue our goals while 
adhering to our philosophy. In 
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quality month, environment month, 
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that activities are spread in every 
corner in a creative way to achieve the 
realization of CSR.
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WAY”. It emphasizes our interest to 
seeking Challenge and Respecting 
each other's individuality.
We think that is also important to 
contribute to SDG's and the 
realization of a sustainable society. 
We 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 
t rus t  and  suppor t  f rom 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.

Estou muito feliz em por poder 
compartilhar com todos vocês o nosso 
Relatório CSR 2021. Com base no 
Sistema de Gestão SRB e na filosofia do 
Grupo Sumitomo Rubber, a SRB 
promove várias atividades para mostrar 
às partes interessadas os nossos 
compromisso e responsabilidades.

Desde a fundação da SRB, a fábrica e os 
departamentos administrativos estão 
unidos na promoção de atividades de 
segurança, saúde, qualidade e meio 
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para apoiar todos os departamentos e 
colaboradores na busca por nossos 
objetivos, aderindo à nossa filosofia. 
Além disso, definimos também o mês da 
segurança, o mês da qualidade, o mês 
do meio ambiente, o mês da ética, etc., 
num esforço para fortalecer as atividades 
e aumentar o reconhecimento dos 
nossos colaboradores. As atividades do 
GENKI, que são executadas de forma 
proativa pelos colaboradores, são 
planejadas para garantir que as 
atividades alcancem todos os cantos e 
de maneira criativa praticarmos o CSR.

O Grupo Sumitomo Rubber estabeleceu 
uma nova “Nossa Filosofia” e renovou o 
“SRI-WAY”. Enfatiza nosso interesse em 
buscar o desafio e respeitar a 
individualidade de cada um.
Pensamos que também é importante 
contribuir para os ODS e a concretização 
de uma sociedade sustentável. Nosso 
objetivo é ser uma empresa de confiança 
da sociedade.

Este relatório fornece uma atualização 
sobre nossas atividades diárias e o que 
foi alcançado no ano passado. Espero 
que continuemos recebendo a confiança 
e o apoio inabalável das partes 
interessadas.
Por último, mas não menos importante, 
informamos que estamos fazendo o 
nosso melhor  para preven i r  a  
contaminação por COVID-19 e 
desejamos a saúde de todos.
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QMS
SGQ

QMS SGQ

EVMS
SGA

EVMS SGA

S&HMS
SGSSO

S&HMS SGSSO

OEM REQ
REQ OEM

OEM REQ REQ OEM

EMS
SGE

EMS SGE

Quality Management System
ISO9001 & IATF16949
Product Cetification Requirements
(INMETRO/ECE)

Sistema de Gestão da Qualidade
ISO9001 & IATF16949
Requisitos de Certificação de Produto
(INMETRO/ECE)Environmental Management System

ISO14001 

Sistema de Gestão Ambiental
ISO14001

Safety and Healh
Management System
Fire Prevention Activities
OHSAS18001

Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional
Atividades de Prevenção de Incêndio
OHSAS18001OEM Requirements

(VW/ FCA / TOYOTA / HONDA)

Requisito OEM
(VW / FCA / TOYOTA / HONDA)

Energy Management System
ISO50001

Sistema de Gestão de Energia
ISO50001

Continuous Improvement to achieve stakeholders expectations
Melhoria Contínua para atingimento das expectativas das partes interessadas

 Effectiveness / Eficácia

 Efficiency / Eficiência

 Achieve all requirements / Atingir todos os requisitos

 Can be easily integrated to other systems/requirements / Pode ser facilmente integrado com outros sistemas/requisitos

 IMS Manual / Policy / Procedures / Manual do SGI / Política / Procedimentos

 Common Internal Audits - Reduce resources and cost / Auditorias Internas e Comuns - Redução de recursos e custo

 Management review is unique for all requirements / Análise crítica é única para todos os requisitos

 High level structure (ISO9001) / Estrutura de alto nível

 Based on PDCA cycle / Baseado no ciclo PDCA

 Common and standard requirements / Requisitos comuns e padrão

Simple System
Sistema Simples

ISO9001 Base
Base ISO9001

Optimization
Otimização
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 Despite the restrictions caused by pandemic, the 
IMS was present and active in 2020 throught several 
activities. Some trainings were performed in order to 
integrate new members to SRB emergency brigate, 
understand the quality standard requirements with the ISO 
9001:2015, IATF 16949:2016 and VDA 6.3:2016, qualify 
new internal auditors according ISO19011:2018, as weel as 
meet the new OE customer specific requirements.

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

 Regarding external audits the result was 
considered positive, because we kept our current 
certifications, complying the expectation of our 
stakeholders. 

 About quality, the key performance indicators 
reached the proposal targets regarding the customer 
satisfaction in OEM and Rep/Exp markets. In addition we 
had a success in the Honda customer audits.

 In summary several activities were conducted by 
IMS in 2020, 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 2021 new activities 
will be proposed so that the targets will be reached.

The IMS next steps are:

 Update and follow up of improvement plans;
 Mitigation of new risks and opportunities inside of 

processes;
 The qualification of new internal auditors in different 

standards with the objective to further integrate the 
audits;

 The qualification of more internal auditors by OE 
customers, as well as SRI, in order to conduct the self 
evaluations without the necessity of customer audits and 
additionally conduct the new supplier development 
audits as a support of SRI Group;

 Meet the requirement of new OE customers ( Honda), as 
well as the new requirements of current ones. 

 Apesar das restrições causadas pela pandemia, o 
SGI esteve presente e atuante em 2020 através de inúmeras 
atividades. Alguns treinamentos foram realizados de 
maneira a integrar novos membros à brigada de emergência 
da SRB, compreender os requisitos das normas de 
qualidade como a ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 e VDA 
6.3:2016, qualificar novos auditores internos de acordo 
com a ISO19011:2018, além de conhecer os novos 
requisitos específicos dos clientes OE.

 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 integrado de gestão.

 Em relação as auditorias externas o resultado foi 
considerado positivo, pois mantivemos as nossas 
certificações atuais, atendendo a expectativa das nossas 
partes interessadas.

 No âmbito da qualidade, os indicadores de 
performance do processo atenderam os objetivos 
propostos referentes a satisfação dos clientes nos 
mercados OEMs e Rep/Exp, além de obter sucesso nas 
auditorias do cliente Honda.

 Em resumo várias atividades foram conduzidas 
pelo SGI em 2020, sempre com foco em aumentar a 
conscientização e o compromisso com a qualidade dos 
produtos, a saúde e a segurança dos funcionários, o 
respeito ao meio ambiente e o consumo racional de energia. 
Em 2021 novas atividades serão propostas para que os 
objetivos sejam alcançados.

Os próximos passos do SGI são:

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

processos;
 A qualificação de mais auditores internos nas diferentes 

normas com o objetivo de integrar ainda mais as 
auditorias;

 A qualificação de mais auditores internos pelos clientes 
OE, bem como pela SRI, visando conduzir as auto 
avaliações sem a necessidade de auditorias de clientes, 
além de conduzir as auditorias de desenvolvimento de 
novos fornecedores como suporte ao grupo SRI 
respectivamente;

 Conhecer os requisitos de novos clientes OE ( Honda), 
como também os novos requisitos dos clientes atuais;

 Despite the restrictions caused by pandemic, the 
IMS was present and active in 2020 throught several 
activities. Some trainings were performed in order to 
integrate new members to SRB emergency brigate, 
understand the quality standard requirements with the ISO 
9001:2015, IATF 16949:2016 and VDA 6.3:2016, qualify 
new internal auditors according ISO19011:2018, as weel as 
meet the new OE customer specific requirements.

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

 Regarding external audits the result was 
considered positive, because we kept our current 
certifications, complying the expectation of our 
stakeholders. 

 About quality, the key performance indicators 
reached the proposal targets regarding the customer 
satisfaction in OEM and Rep/Exp markets. In addition we 
had a success in the Honda customer audits.

 In summary several activities were conducted by 
IMS in 2020, 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 2021 new activities 
will be proposed so that the targets will be reached.

The IMS next steps are:

 Update and follow up of improvement plans;
 Mitigation of new risks and opportunities inside of 

processes;
 The qualification of new internal auditors in different 

standards with the objective to further integrate the 
audits;

 The qualification of more internal auditors by OE 
customers, as well as SRI, in order to conduct the self 
evaluations without the necessity of customer audits and 
additionally conduct the new supplier development 
audits as a support of SRI Group;

 Meet the requirement of new OE customers ( Honda), as 
well as the new requirements of current ones. 

 Apesar das restrições causadas pela pandemia, o 
SGI esteve presente e atuante em 2020 através de inúmeras 
atividades. Alguns treinamentos foram realizados de 
maneira a integrar novos membros à brigada de emergência 
da SRB, compreender os requisitos das normas de 
qualidade como a ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 e VDA 
6.3:2016, qualificar novos auditores internos de acordo 
com a ISO19011:2018, além de conhecer os novos 
requisitos específicos dos clientes OE.

 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 integrado de gestão.

 Em relação as auditorias externas o resultado foi 
considerado positivo, pois mantivemos as nossas 
certificações atuais, atendendo a expectativa das nossas 
partes interessadas.

 No âmbito da qualidade, os indicadores de 
performance do processo atenderam os objetivos 
propostos referentes a satisfação dos clientes nos 
mercados OEMs e Rep/Exp, além de obter sucesso nas 
auditorias do cliente Honda.

 Em resumo várias atividades foram conduzidas 
pelo SGI em 2020, sempre com foco em aumentar a 
conscientização e o compromisso com a qualidade dos 
produtos, a saúde e a segurança dos funcionários, o 
respeito ao meio ambiente e o consumo racional de energia. 
Em 2021 novas atividades serão propostas para que os 
objetivos sejam alcançados.

Os próximos passos do SGI são:

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

processos;
 A qualificação de mais auditores internos nas diferentes 

normas com o objetivo de integrar ainda mais as 
auditorias;

 A qualificação de mais auditores internos pelos clientes 
OE, bem como pela SRI, visando conduzir as auto 
avaliações sem a necessidade de auditorias de clientes, 
além de conduzir as auditorias de desenvolvimento de 
novos fornecedores como suporte ao grupo SRI 
respectivamente;

 Conhecer os requisitos de novos clientes OE ( Honda), 
como também os novos requisitos dos clientes atuais;
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Based on this philosophy, Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. 
carried out actions serveral actions in 2020, 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 2020 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.

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.

“

“
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Tree Planting
Plantio de Árvore

October
Outubro

57 Participants
57 Participantes

05
Green

Verde

 In 2020, the tree planting 
activity was different; the volunteers 
planted 515 seedlings during their 
break. 
Through this activity, SRB continues 
to increase the care for nature and the 
awareness of employees in relation to 
environmental protection.

 Em 2020, a atividade de plantio 
de árvores foi diferente, os voluntários 
fizeram o plantio de 515 mudas durante 
o seu intervalo.
Através desta atividade a SRB continua 
aumentando o cuidado com a natureza 
e a conscientização dos colaboradores 
em relação à proteção do meio 
ambiente.
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Energy Saving Performance
Desempenho Energético

20

 In 2020 we had a big challenge in the 
development of the Energy Saving activities due to 
the Covid pandemic, several actions were 
necessary to ensure the safety of our employees. 
 Even with several improvements such as 
replacing the steam traps in the utility steam 
system (for more efficient ones) and improvement 
in the thermal insulation of the pipes, unfortunately 
it was not possible to achieve our main energy 
objectives, which was to reduce 2.85% of the 
electric energy consumption and 0.82% that of 
Natural Gas in relation to the previous year, as we 
had the impact of several production stops during 
the year. 
 But even with these adverse situations, we 
managed to adapt and focus on increasing the 
awareness of Energy Efficiency, through the 
dissemination of information on how we can 
contribute in our factory and also in our homes. We 
can say that we had a great team work among the 
members of the Energy Saving Committee and all 
of our employees.

  Em 2020 tivemos um grande desafio 
no desenvolvimento das atividades de Energy Saving, 
já que devido a pandemia da Covid diversas ações 
foram necessárias para garantir a segurança de 
nossos colaboradores.
 Mesmo com diversas melhorias como troca 
dos purgadores do Sistema de vapor da utilidades 
(por mais eficientes) e melhoria nos isolamentos 
térmicos das tubulações, infelizmente não foi possível 
atingir nossos principais objetivos energéticos, que era 
reduzir em 2,85% do consumo de energia elétrica e 
0,82% o de Gás Natural em relação ao ano anterior, 
pois tivemos o impacto de diversas paradas de 
produção durante o ano. 
 Mas mesmo com estas situações adversas, 
nós conseguimos nos adaptar e focar no aumento da 
conscientização da Eficiência Energética, através da 
divulgação de informações de como podemos 
contribuir em nossa fábrica e também em nossas 
casas. Podemos dizer que tivemos um grande 
trabalho em equipe entre os membros do Comitê de 
Energy Saving e  todos os nossos colaboradores.

 In 2020 we had a big challenge in the 
development of the Energy Saving activities due to 
the Covid pandemic, several actions were 
necessary to ensure the safety of our employees. 
 Even with several improvements such as 
replacing the steam traps in the utility steam 
system (for more efficient ones) and improvement 
in the thermal insulation of the pipes, unfortunately 
it was not possible to achieve our main energy 
objectives, which was to reduce 2.85% of the 
electric energy consumption and 0.82% that of 
Natural Gas in relation to the previous year, as we 
had the impact of several production stops during 
the year. 
 But even with these adverse situations, we 
managed to adapt and focus on increasing the 
awareness of Energy Efficiency, through the 
dissemination of information on how we can 
contribute in our factory and also in our homes. We 
can say that we had a great team work among the 
members of the Energy Saving Committee and all 
of our employees.

  Em 2020 tivemos um grande desafio 
no desenvolvimento das atividades de Energy Saving, 
já que devido a pandemia da Covid diversas ações 
foram necessárias para garantir a segurança de 
nossos colaboradores.
 Mesmo com diversas melhorias como troca 
dos purgadores do Sistema de vapor da utilidades 
(por mais eficientes) e melhoria nos isolamentos 
térmicos das tubulações, infelizmente não foi possível 
atingir nossos principais objetivos energéticos, que era 
reduzir em 2,85% do consumo de energia elétrica e 
0,82% o de Gás Natural em relação ao ano anterior, 
pois tivemos o impacto de diversas paradas de 
produção durante o ano. 
 Mas mesmo com estas situações adversas, 
nós conseguimos nos adaptar e focar no aumento da 
conscientização da Eficiência Energética, através da 
divulgação de informações de como podemos 
contribuir em nossa fábrica e também em nossas 
casas. Podemos dizer que tivemos um grande 
trabalho em equipe entre os membros do Comitê de 
Energy Saving e  todos os nossos colaboradores.

General Natural Gas Consumption (GJ/ton)*
Consumo Geral de Gás Natural (GJ/ton)*
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*As of 2020, the main energy KPIs that were divided between TBR / PCR were unified. 
Although the monitoring continues to be done by areas, it was not possible to unify the history of past years.
*A partir de 2020, os principais KPIs de energia que eram divididos entre TBR / PCR foram unificados. 
Apesar do monitoramento continuar sendo feito por áreas, não foi possível unificar o histórico de anos passados.
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General Electricity Consumption (kWh/ton)*
Consumo Geral de Energia Elétrica (kWh/ton)*
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Indicadores Ambientais
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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 
tecnolog ias para cont inuar  o cresc imento e 
desenvolvimento sustentável.

 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 
tecnolog ias para cont inuar  o cresc imento e 
desenvolvimento sustentável.
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Energy Saving Month
Mês do Energy Saving

May
Maio

Participants
Participantes

Environment Month
Mês do Meio Ambiente

July
Julho

428 Participants
428 Participantes

06
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Ecologia
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ECOLOGY

Ecologia

 Due to the pandemic, the 
Energy Saving actions of the month 
were carried out through internal 
communications at the SRB and 
videos that were aired in front of the 
restaurant to general ly raise 
awareness among employees about 
the  cor rec t  consumpt ion  o f  
electricity.

 Devido à pandemia, as ações 
do mês do Energy Saving foram 
realizadas por meio de comunicados 
internos na SRB e vídeos que foram 
veiculados em frente ao restaurante 
para conscientizar de maneira geral os 
colaboradores sobre o consumo correto 
de energia elétrica.

 To increase environmental 
awareness, the Environment team 
prepared internal communications at 
SRB with contents about the 
importance of our environment that 
were released throughout the month.

 Para aumentar a consciência 
ambiental, a equipe de Meio Ambiente 
elaborou comunicados interno na SRB 
com conteúdos sobre a importância do 
nosso meio ambiente que foram 
divulgados ao longo do mês.

Illustrative picture Imagem ilustrativaIllustrative picture Imagem ilustrativa
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Fire Prevention Week
Semana da Prevenção de Incêndio

August
Agosto

Participants
Participantes
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 In August, a week was 
chosen to raise awareness about fire 
prevention. Internal communications 
and videos were posted in front of the 
SRB cafeteria so that everyone could 
have access to the contents.

 Em agosto, uma semana foi 
e s c o l h i d a  p a r a  s e r  f e i t a  a  
conscientização sobre prevenção de 
incêndios. Comunicações internas e 
vídeos foram divulgados em frente ao 
refeitório da SRB para que todos 
tivessem acesso aos conteúdos.

Illustrative picture Imagem ilustrativa
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Quality Month
Mês da Qualidade

November
Novembro

3536 Participants
3536 Participantes

07
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 In November, Quality Month 
is celebrated and the QA area brought 
new act iv i t ies  to  encourage 
employee participation and raise 
awareness of Quality throughout the 
company.

 Em novembro é comemorado o 
Mês da Qualidade e a área de QA trouxe 
novas atividades para incentivar a 
participação dos colaboradores e 
aumentar a conscientização sobre a 
Qualidade em toda empresa.
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Family Day
Dia da Família

February
Fevereiro

131 Participants
131 Participantes

Safety Month
Mês da Segurança

April
Abril

2106 Participants
2106 Participantes

08
Kindness

Bem-Estar
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 2020 was an unusual year, as 
we held only one Family Day event in 
February.
The employees took the opportunity 
to bring their family members to visit 
SRB and spend a very pleasant 
morning getting to know the latest 
technology in tire manufacturing.

 2020 foi um ano incomum, pois 
realizamos apenas um evento do Dia da 
Família em fevereiro.
Os colaboradores aproveitam para 
trazer seus familiares para visitar a SRB e 
passar uma manhã muito agradável 
conhecendo o processo de tecnologia 
de ponta de fabricação de pneus.

 The security area promoted 
the Safety Month at the SRB. During 
this month, several activities were 
carried out to raise the employees' 
awareness of this important topic.

 A área de segurança promoveu 
o mês de Segurança na SRB. Durante 
este mês, várias atividades foram 
r e a l i z a d a s  p a r a  a u m e n t a r  a  
conscientização dos colaboradores 
sobre este importante tema.
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Christmas Kit
Kit de Natal e Sorteio de Brindes

December
Dezembro

1594 Participants
1594 Participantes

 In 2020, due to the pandemic, 
the traditional End of the Year Party 
was canceled, but the SRB presented 
all its employees with a Christmas Kit 
and also held a prize draw so that 
everyone could have a pleasant end 
of the year with their families.

 Em 2020 devido à pandemia, a 
tradicional festa de Final de ano foi 
cancelada, porém a SRB presenteou 
todos os seus colaboradores com um 
Kit de Natal e também realizou um 
sorteio de prêmios para que todos 
pudessem ter um final de ano agradável 
com os seus familiares

00CSR Report
2021

CSR Report
2021 37

Illustrative picture Imagem ilustrativa

08
Kindness

Bem-Estar



CSR 
REPORT

2021

CSR Report
202138

09

00CSR Report
2021

CSR Report
2021 0039

CSR 
REPORT

2021

Integrity
Integridade



CSR 
REPORT

2021

CSR Report
202140 00CSR Report

2021
CSR Report

2021 41

CSR 
REPORT

2021

Christmas Kit Donation
Doação de Kit Natalino

Month
Mês

Participants
Participantes

SRI Way Month
Mês do SRI Way

Month
Mês

Participants
Participantes

09
Next

Desenvolvimento
de Novos
Projetos

09
Next

Desenvolvimento
de Novos
Projetos

 Some Christmas Kits left over 
after delivery to employees were 
donated to the nursing home located 
in Quitandinha, a region close to the 
SRB, 18 elderly people benefited from 
this donation and could have a 
happier Christmas.

 Alguns Kits de Natal que 
sobraram após a entrega aos 
colaboradores, foram doados para o lar 
de idosos localizado em Quitandinha, 
região próxima à SRB, 18 idosos foram 
beneficiados com esta doação e 
puderam ter um Natal mais feliz.

 I n  S e p t e m b e r ,  w e  
remembered the va lues and 
behaviors that are part of the 
Sumitomo Group's philosophy - the 
SRI Way.
By reinforcing good practices, SRB 
employees can move in the same 
d i rec t ion ,  w i th  respect  and  
integration between people.

 Em setembro, lembramos os 
valores e comportamentos que fazem 
parte da filosofia do Grupo Sumitomo - o 
SRI Way.
Por meio do reforço das boas práticas, 
os colaboradores da SRB podem seguir 
na mesma direção, com respeito e 
integração entre as pessoas.

Illustrative picture Imagem ilustrativa
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Compliance Month
Mês da Ética

Month
Mês

Participants
Participantes

Donation Campaign
Campanha de Doação

Month
Mês

Participants
Participantes

09
Next

Desenvolvimento
de Novos
Projetos

09
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Desenvolvimento
de Novos
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 October is the Compliance 
Month at the SRB. This year, a lecture 
was given to leaders on “Corporate 
Compliance as a tool to face the 
pandemic”. This month, the SRB 
reinforces the importance of ethical 
values and rules of conduct.

 Outubro é o mês do Mês da 
Ética na SRB. Este ano foi ministrado 
uma palestra para as lideranças sobre 
“Compl iance Corporat ivo como 
ferramenta para enfrentar a pandemia”. 
Neste mês, o SRB reforça a importância 
dos valores éticos e regras de conduta.

 During the pandemic period, 
the SRB maintained a campaign to 
collect food and clothing to benefit 
vulnerable residents of Fazenda Rio 
Grande. The action supported five 
entities and the donations collected 
made it possible to assemble 3,085 
food baskets.

 D u r a n t e  o  p e r í o d o  d a  
pandemia, a SRB manteve uma 
campanha de arrecadação de alimentos 
e roupas para beneficiar moradores da 
Fazenda Rio Grande em situação de 
vulnerabilidade. A ação apoiou cinco 
entidades e as doações arrecadadas 
possibilitaram a montagem de 3.085 
cestas básicas.

Illustrative picture Imagem ilustrativa
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Laundry Machine Donation
Atividade

Month
Mês

Participants
Participantes

Tire Donation
Doação de Pneus

Month
Mês

Participants
Participantes

09
Next

Desenvolvimento
de Novos
Projetos

09
Next

Desenvolvimento
de Novos
Projetos

 In December, SRB donated 
50 tires to a municipal school located 
in FRG to build a playground for 
students using these tires.
This school has more than 800 
children who are sure to enjoy the 
new leisure space.

 Em dezembro a SRB doou 50 
pneus para uma escola municipal 
localizada na Fazenda Rio Grande para 
construírem um playground para os 
alunos com esses pneus.
Esta escola tem mais de 800 crianças 
que com certeza irão aproveitar muito o 
novo espaço de lazer.

 In early 2020, SBR donated 
two washing machines to a nursing 
home located in the city of 
Quitandinha, a region close to the 
SRB, with this donation eight elderly 
people were benefited.

 No início de 2020, a SBR doou 
duas máquinas de lavar para um asilo 
localizado na cidade de Quitandinha, 
região próxima à SRB, com esta doação 
oito idosos foram beneficiados.



Glossary of Technical Terms
Glossário de Termos Técnicos

 CSR - Corporate Social Responsibility
 CSR - Corporate Social Responsibility

 EVMS - Environmental Management System
 SGA - Sistema de Gestão Ambiental

 IMS - Integrated Management System
 SGI - Sistema de Gestão Integrado

 OEM - Original Equipment Manufacturer
 OEM - Original Equipment Manufacturer

 OEM REQ. - Original Equipment Manufacturer Requirements
 REQ. OEM - Requisito Original Equipment Manufacturer

 QMS - Quality Managemente System
 SGQ - Sistema de Getão da Qualidade

 S&HMS - Safety and Health Management System
 SGSSO - Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional

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

 SRB - Sumitomo Rubber do Brasil
 SRB - Sumitomo Rubber do Brasil

 TBR - Truck Bus Radial
 TBR - Truck Bus Radial (pneu para caminhão e ônibus)

 PCR - Passenger Car Radial
 PCR - Passenger Car Radial (pneu para carro de passeio)
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