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SOBRE O RELATÓRIO

Em 2019, a Sumitomo Chemical Brasil 
tornou-se signatária do Pacto Global das 
Nações Unidas (ONU). Ao assumir esse 
compromisso, a subsidiária brasileira 
vem reforçar o seu alinhamento à 
estratégia de sustentabilidade integrada 
aos negócios adotada pela matriz 
japonesa, signatária do compromisso 
global desde 2005.

A estratégia e os negócios do Grupo 
Sumitomo Chemical em sua matriz, no 
Japão, e em suas subsidiárias em todo 
mundo, estão alinhados aos 10 Princípios 
do Pacto Global e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS),  
da ONU.

A adesão ao Pacto, no Brasil, vem 
reiterar o firme propósito de adequar 
as atividades locais ao compromisso 
de garantir os direitos humanos; 
as condições de trabalho dignas; a 
promoção da agenda de diversidade e 
inclusão; a proteção ao meio ambiente;  
e a prevenção da corrupção.

Neste primeiro relatório de Comunicação 
de Progresso no Brasil (COP, na sigla 
em inglês), serão apresentadas a visão 

corporativa e as estratégias globais da 
empresa, assim como iniciativas e ações 
referentes à Companhia no Brasil. O 
conteúdo do relatório foi estruturado de 
acordo com os princípios que compõem 
o Pacto Global e apresentam a relação 
destes com os ODS.

Boa leitura! 

Esta é a nossa Comunicação sobre o 
Progresso na implementação dos 
princípios do Pacto Global das Nações 
Unidas e apoio aos objetivos mais amplos 
da ONU.

Comentários sobre o seu conteúdo são 
bem-vindos.COMUNICAÇÃO SOBRE 

O PROGRESSO
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DIREITOS HUMANOS TRABALHO MEIO AMBIENTE

As empresas 
devem apoiar 
a liberdade de 
associação e o 
reconhecimento 
efetivo do direito 
à negociação 
coletiva.

A abolição  
efetiva do 
trabalho infantil.

A eliminação de 
todas as formas 
de trabalho 
forçado ou 
compulsório.

Eliminar a 
discriminação  
no emprego.

As empresas 
devem combater 
a corrupção em 
todas as suas 
formas, inclusive 
extorsão e 
propina

ANTICORRUPÇÃO

As empresas 
devem apoiar 
uma abordagem 
preventiva  
aos desafios 
ambientais. 

Incentivar o 
desenvolvimento 
e difusão de 
tecnologias 
ambientalmente 
amigáveis.

Desenvolver 
iniciativas  
para promover 
responsabilidade 
ambiental.

As empresas 
devem apoiar  
e respeitar  
a proteção  
de direitos 
humanos 
reconhecidos.

Assegurar-se 
de sua não 
participação em 
violações desses 
direitos.

OS DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
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MENSAGEM DA LIDERANÇA

O Grupo Sumitomo 
Chemical tem um forte 

compromisso com 
as metas definidas 
pelos Objetivos do 
Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da ONU, 
em todos os seus setores 

de atuação no mundo.

Em linha com as diretrizes definidas por 
nossa matriz, no Japão, a Sumitomo Chemical 
no Brasil tem como propósito desenvolver 
um modelo de negócios que integre cada vez 
mais a geração de valor econômico, social 
e ambiental, em todas as suas atividades, 
produtos e serviços. Esse posicionamento 
é expresso em nossos princípios como 
Companhia e está refletido em nosso Plano 
de Negócios Corporativos, apresentado em 
abril de 2019, por nossa matriz.

Como resultado de nossa visão sobre a 
forma de conduzir os negócios, o Grupo 
Sumitomo Chemical tem, também, um forte 
compromisso com as metas definidas pelos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da ONU, em todos os seus setores de 
atuação no mundo.

Na América Latina, incluindo o Brasil, a 
Companhia reúne 160 funcionários em três 
divisões de negócio: Proteção de Cultivos, 
Saúde Ambiental e Nutrição Animal1. 
Além das operações no Brasil, a estrutura 
da América Latina inclui escritórios na 
Colômbia e no Chile.

A adesão ao Pacto Global, e aos seus 10 
Princípios, pela subsidiária brasileira, em 
2019, representa um passo importante 
no caminho de alinhar a nossa atuação 

 Q 1 Dados de dezembro de 2019.
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MENSAGEM DA LIDERANÇA

local e regional à agenda global de 
sustentabilidade corporativa. 

No Brasil, assim como na América Latina, 
o desenvolvimento da pauta de ações 
relacionadas aos compromissos do Pacto 
Global e dos ODS é liderado pelo nosso 
Comitê de Sustentabilidade. De caráter 
multidisciplinar e inclusivo, o Comitê 
reúne 12 participantes da subsidiária do 
Brasil, que representam os diferentes 
segmentos de negócio e as diversas áreas 
que compõem a empresa localmente. Inclui 
ainda um representante de cada uma das 
sucursais regionais da empresa na América 
Latina. A participação ativa nas ações 

promovidas pela Rede do Pacto Global no 
País é considerada de grande relevância pela 
Companhia. Ratificar esse compromisso com 
a apresentação deste primeiro Relatório de 
Comunicação de Progresso (COP, na sigla 
em inglês) foi definido como meta, atrelada 
à remuneração financeira de todos os 
membros do Comitê de Sustentabilidade.

Como Companhia, avaliamos que as soluções 
químicas desempenham um papel cada vez 
mais importante na busca por equacionar 
desafios relacionados às questões sociais e 
ambientais, entre elas, energia, mudanças 
climáticas e alimentos, incluídas nos ODS 
adotados pelas Nações Unidas em 2015. 

Acreditamos também que temos muito a 
contribuir com a ampliação das garantias aos 
direitos humanos e às condições de trabalho 
dignas; e com a busca por modelos inclusivos 
e políticas e práticas responsáveis de 
conduzir os negócios em nossos escritórios 
e na relação com clientes e parceiros. 
Nosso primeiro COP apresenta os passos já 
iniciados nesse caminho.

Juan Agustin Ferreira Espinosa 
Presidente
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QUEM SOMOS E  
COMO ATUAMOS
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A SUMITOMO CHEMICAL NO BRASIL E NO MUNDO

Sediada em Tóquio, no Japão, a Sumitomo 
Chemical está presente em cinco continentes 
e possui 184 empresas afiliadas, que empregam 
cerca de 32.500 funcionários ao redor do mundo. 

Com 104 anos de história no Japão, a Sumitomo 
Chemical está presente no Brasil há 44 anos. Na 
América Latina, a Companhia reúne cerca de 160 
funcionários, distribuídos em diversos países.

A Sumitomo Chemical no Brasil é sediada em 
São Paulo e possui filiais nos estados do Paraná, 
Pernambuco e Santa Catarina. O Brasil abriga 
também o Centro de Pesquisas da América 
Latina (LARC, na sigla em inglês). Localizado 
em Mogi Mirim (SP), o centro é operado pela 

sucursal brasileira e faz parte da estrutura 
regional da Companhia (saiba mais sobre o 
LARC no quadro, “Desenvolvimento tecnológico 
local”, na página 9).

No Brasil, a empresa reúne 100 funcionários, 
além de cerca de 10 representantes de vendas 
espalhados pelas diversas regiões do País.  
A regional da América Latina emprega outros 
cerca de 60 colaboradores.

Nos últimos oito anos, a Companhia viveu um 
período de amplo desenvolvimento na região, 
com aumento de 227% em totais de venda, além 
de um crescimento em número de funcionários 
de mais de 170%.

Em 2019, a subsidiária 
brasileira gerou  

US$ 209 milhões  
e, no total da América 
Latina, U$ 328 milhões 

em faturamento. 
Globalmente,  

a empresa obteve  
um faturamento  
anual de mais de  
US$ 20 bilhões.
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Inaugurado em novembro de 2016, o Centro 
de Pesquisas da América Latina (LARC, na 
sigla em inglês) é a primeira base de pesquisa 
e desenvolvimento da Sumitomo Chemical 
instalada no hemisfério sul.

Localizado em Mogi Mirim (SP), o centro  
de pesquisa é operado pela sucursal  
brasileira e faz parte da estrutura regional  
da Companhia. O local é responsável por 
conduzir ensaios de eficácia por meio de 
pesquisa, desenvolvimento e avaliação de 
produtos de proteção de culturas, entre  
outros relacionados às atividades agrícolas.

O LARC, por sua localização privilegiada, 
tem importante papel na aceleração do 

desenvolvimento dos produtos da empresa 
de acordo com as condições e aos requisitos 
climáticos e ambientais locais.  Por meio da 
realização de ensaios e pesquisas, consegue 
adequar as recomendações dos produtos 
especificamente para o mercado latino-americano. 

As instalações do LARC foram projetadas 
considerando critérios de sustentabilidade 
em sua arquitetura, tais como um sistema 
completo de reaproveitamento de água da 
chuva e a destinação correta de todo resíduo 
químico utilizado nas pesquisas e nos ensaios. 
No LARC também foi estabelecido um programa 
de reflorestamento, de modo a adequar as 
instalações à legislação brasileira e a contribuir 
para a conservação ambiental.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LOCAL

Vista geral do Centro 
de Pesquisas da 

América Latina, em 
Mogi Mirim (SP)   
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NOSSA PRESENÇA REGIONAL E LOCAL

W  44 anos de atuação

W Negócios em toda  
a América Latina

W 160 colaboradores

W  3 escritórios
Matriz localizada 
em São Paulo

Estação de P&D  
em Mogi Mirim (SP)

Colômbia

Chile

Brasil

Mogi-Mirim (SP)

Nos últimos 8 anos, 
obtivemos:

227%  
de aumento  
nas vendas 

Mais de 

170%  
de crescimento  
em headcount
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NOSSA HISTÓRIA

Fundada em 1915, a Sumitomo 
Chemical foi inicialmente  
criada para resolver um  
problema ambiental gerado pela 
operação de minas de cobre, 
no Japão. No início de suas 
operações, a empresa fabricava 
fertilizantes a partir do gás ácido 
sulfuroso contido na fumaça 
emitida pelas atividades de 
fundição na mina de cobre  
de Besshi, o que permitia 
contribuir, ao mesmo tempo,  
para melhorar a produtividade  
da indústria agrícola. 

A fábrica de fertilizantes, 
produzidos a partir de dióxido 
sulfúrico emitido das  
operações da mina de cobre, 
tinha como objetivos: 

W resolver um problema 
ambiental, ao reduzir a 
poluição; e

W apoiar o crescimento da 
produção agrícola da região.

No Brasil, a Sumitomo Chemical 
iniciou suas operações em 1975. 

Mina de cobre de Besshi 

Museu memorial da mina de cobre de Besshi
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NOSSA ATUAÇÃO

OBJETIVOS DA 
AGENDA 2030  
IMPACTADOS 
PELA ATIVIDADE 
DA SUMITOMO 
CHEMICAL  
NO BRASIL

Em seu portfólio mundial, a 
Sumitomo Chemical oferece 
produtos que estão concentrados 
em cinco grandes setores: produtos 
farmacêuticos; petroquímicos 
e plásticos; saúde e proteção 
de cultivos; produtos químicos 
relacionados à TI; e energia e 
materiais funcionais. 

Na América Latina e no Brasil, a 
atuação da Companhia concentra-
-se em três divisões de negócio, 
integradas aos setores globais: 
Proteção de cultivos, Saúde 
Ambiental e Nutrição Animal.

Nossos setores de atuação  
no mundo e sua participação  
nos negócios da Companhia

Petroquímicos e plásticos  29%

Produtos farmacêuticos  23% 

Produtos químicos  
relacionados com TI  18%

Saúde e proteção de cultivos  16%

Energia e materiais funcionais   11%
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NOSSA ATUAÇÃO

DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE CULTIVOS 
   
Linha de produtos, tecnologia e serviços em todos os estágios  
do cultivo com produtos químicos e biológicos.

Como atuamos:

W No plantio – Produtos para tratamento de sementes (inseticidas 
e reguladores de crescimento).

W No cultivo – Produtos para proteção de cultivos (inseticidas, 
fungicidas e herbicidas).

W Na pós-colheita – Produtos, tais como fungicidas, conservantes, 
agentes de revestimento e reguladores de crescimento; e serviços, 
que incluem tratamentos para pós-colheita e pré-embarque. 

Nossa presença no Brasil, nos três segmentos:

Orientação sobre Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) 
na Estação Experimental 

da Bejo Seeds, em 
Bragança Paulista (SP)
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DIVISÃO DE SAÚDE AMBIENTAL 
  
Inovações e segurança em produtos para controle de insetos  
que causam incômodos no ambiente doméstico, produtos para  
o mercado profissional (controle de pragas urbanas) e para saúde  
pública, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Como atuamos:

W Em Inseticidas Domésticos – inovação e desenvolvimento de ingredientes ativos 
sintéticos, piretrina natural, sinergistas e produtos para o mercado de inseticidas 
domésticos (inseticidas em aerossóis, repelentes de mosquitos, espirais etc.).

W No Mercado Profissional – desenvolvimento de soluções inovadoras para o 
mercado de controle profissional de pragas urbanas (baratas, formigas, cupins etc.) 
que causam danos ao patrimônio e contaminação de alimentos.

W Na Saúde Pública – desenvolvimento de tecnologias como larvicidas biológicos e 
químicos, adulticidas e mosquiteiros incorporados para o uso no controle de vetores 
causadores de doenças como dengue, chikungunya, zika, malária, entre outras.

Controle de dengue  
em Santos (SP) por 

aplicação de VectoBac 
WG por drone 
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 DIVISÃO DE NUTRIÇÃO ANIMAL
   
A metionina, aditivo fabricado pela Sumitomo Chemical, é um aminoácido 
essencial a todos os animais, mas que não é produzido por eles próprios,  
sendo, por isso, obtido por meio da alimentação. O teor de metionina nos 
ingredientes naturais é geralmente baixo, portanto, para atender aos  
requisitos dos animais, uma quantidade adicional de metionina sintética  
deve ser fornecida na alimentação como aditivo nutricional na ração.

Como aditivo para nutrição animal, o produto contribui para a nutrição eficiente, 
saudável e ambientalmente amigável da criação de animais, especialmente aves 
e suínos. A deficiência de metionina em animais pode causar atrofia muscular, 
crescimento lento, redução da resistência óssea e esteatose hepática.

Credibilidade, tradição e confiança são os principais componentes dos produtos  
da Sumitomo Chemical para nutrição animal.

Como atuamos:

W Na suplementação da nutrição animal, com as marcas:
SUMIMET-P (DL-Metionina, versão em pó)  e  
SUMIMET-L (Metionina Hidroxi-Análoga, versão líquida)  

Galinhas alimentadas 
com ração contendo  
DL-Metionina, em  
granja de postura 
comercial em Goiás

PACTO GLOBAL | COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO | 2019 15



NOSSO JEITO DE SER E DE ATUAR

A filosofia corporativa da Sumitomo Chemical – 
aplicada globalmente – é baseada nos Princípios de 
Negócios, na missão e nos valores da Companhia. 

Nossos compromissos institucionais incluem 
os Princípios Básicos para a promoção 
dasustentabilidade, que organizam de forma 
abrangente nosso posicionamento em relação  
à sustentabilidade; e a Carta de Conduta  
Empresarial da Sumitomo, que estabelece o  
código de comportamento que serve de base  
para o sistema de conformidade da empresa.

A organização dos nossos compromissos 
institucionais pode ser entendida a partir do  
seguinte esquema:

Princípios  
de Negócio
Sumitomo

Princípios Básicos para a  
promoção da sustentabilidade

Filosofia de Negócio

Carta de Conduta Empresarial
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NOSSOS PRINCÍPIOS

O conceito tradicional 
japonês da “Jiri-Rita Koushi-
Ichinyo”2, relacionado ao 
budismo, inspira os Princípios 
de Negócios da Sumitomo, 
e propõe a harmonia entre 
o indivíduo, a nação e a 
sociedade, a partir da adoção 
de práticas de negócio 
responsáveis. 

A Sumitomo manifesta  
esse conceito buscando 

beneficiar não apenas seus 
próprios negócios, mas 
também a sociedade, por  
meio de suas ações, 
operações e projetos.  
A visão é expressa ainda na 
ênfase da Companhia em 
manter a harmonia entre  
seus interesses e os do 
público. Esses princípios  
são rigorosamente aplicados 
nas empresas do Grupo 
Sumitomo globalmente.

OS PRINCÍPIOS DE NEGÓCIOS DA SUMITOMO (O ESPÍRITO SUMITOMO) 

C
O

M
PR

O
M

IS
S

O
S

1. A Sumitomo deve alcançar prosperidade baseada 
em alicerces sólidos, colocando primordial 
importância na integridade e boa gestão na 
condução de seus negócios.

2. O interesse empresarial da Sumitomo deve estar 
sempre em harmonia com o interesse público; a 
Sumitomo deve adaptar-se a bons e maus momentos, 
mas nunca exercer qualquer atividade imoral.

 Q 2 “Jiri” e “rita” vêm de um conceito tradicional do budismo consagrado pelo tempo, “Jiri-Rita Koushi-Ichinyo”, que significa, como se aplica nos negócios da Sumitomo, que os negócios devem beneficiar a Companhia ( jiri) e,  
ao mesmo tempo, servir aos interesses da nação e da sociedade (rita). Esse ensinamento enfatiza a importância de manter a harmonia entre os interesses de uma empresa e os do público (koushi-ichinyo).
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A FILOSOFIA DE NEGÓCIOS DA SUMITOMO CHEMICAL

Nós nos  
comprometemos  
a criar valor com  

base na inovação.

1   
Trabalhamos para 
contribuir com a  

sociedade por meio  
da atividade de  

nossos negócios.

2   
Nós desenvolvemos 

uma cultura corporativa 
vibrante e continuamos a 

ser uma empresa em que a 
sociedade pode confiar.

3
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Nós, no Grupo Sumitomo Chemical, 
estamos comprometidos em promover a 
sustentabilidade, agindo de acordo com os 
seis princípios básicos, guiados pelo Espírito 
da Sumitomo e pela filosofia empresarial 
do grupo. Os princípios visam definir 
diretrizes para que a Companhia contribua 
para o estabelecimento de uma sociedade 
mais sustentável por meio do crescimento 
consciente dos negócios.

PRINCÍPIO 1: Criando valor econômico que 
ajuda a criar valor social (promovendo nosso 
credo “Nossos negócios devem beneficiar 
a sociedade em geral, não apenas nossos 
próprios interesses – baseados em “Jiri-Rita 
Koushi-Ichinyo3”).

Estamos comprometidos a promover a 
criação de valor econômico ( jiri), que ajuda a 
criar valor social (rita), oferecendo inovação 
tecnológica ou outra forma de inovação para 
que possamos continuar a crescer como um 
grupo de negócios que ganha credibilidade e a 
confiança da sociedade. 

PRINCÍPIO 2: Contribuição para resolver 
questões vitais globalmente 
Estamos comprometidos em contribuir para 
resolver diversas questões vitais globais, 
tais como estabelecer uma sociedade 
diversa e inclusiva e alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 
ONU, além de fazer negócios em conformidade 
com padrões e princípios universais aceitos, 

inclusive os relativos a direitos humanos, 
trabalho, segurança, meio ambiente e 
anticorrupção. 

PRINCÍPIO 3: Participação ativa  
em iniciativas globais 
Estamos comprometidos a desempenhar um 
papel de liderança em iniciativas multilaterais, 
participando ativamente de várias parcerias 
no País e no exterior com organizações 
internacionais, governos nacionais ou 
locais, empresas, associações industriais, 
universidades, círculos acadêmicos, 
comunidades cívicas.

PRINCÍPIO 4: Colaboração com  
as partes interessadas 

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA PROMOVER A SUSTENTABILIDADE 

 Q 3 Significado explicado na p. 18.
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Estamos comprometidos a trabalhar de perto 
com várias partes interessadas, promovendo 
a divulgação espontânea de informações e o 
diálogo aberto sobre os objetivos de nossas 
iniciativas de promoção da sustentabilidade e 
o progresso de sua implementação. 

PRINCÍPIO 5: Compromisso da alta 
administração e participação de todos 
Estamos comprometidos a realizar iniciativas 
para promover a sustentabilidade, lideradas por 
nossa alta gerência, assumindo compromissos 
firmes para esse fim e que serão promovidos por 
todos os executivos e funcionários, em todo o 
grupo Sumitomo Chemical, com um forte senso 
de missão e grande entusiasmo. 

PRINCÍPIO 6: Aprimorando a  
governança corporativa 
Estamos comprometidos a avaliar e melhorar 
nossas atividades de forma contínua e proativa 
para promover a sustentabilidade, revisando o 
progresso das atividades periodicamente e sob 
pontos de vista holísticos.

 Change and Innovation 3.0

For a Sustainable Future

Sustainability Data Book 2019

Para saber mais sobre os valores corporativos 
do Grupo e conhecer nosso Código de conduta, 
na íntegra, acesse nosso relatório global, 
referente ao ciclo 2019, no endereço:

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA PROMOVER A SUSTENTABILIDADE 
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NOSSOS COMPROMISSOS 
COM O PACTO GLOBAL 
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NOSSOS COMPROMISSOS COM O PACTO GLOBAL 
A Sumitomo Chemical tem um forte 
compromisso com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e com os dez princípios do Pacto 
Global, ambas iniciativas da ONU, tanto 
globalmente como em suas subsidiárias.

No Brasil, a empresa tornou-se signatária 
do compromisso em 2019. Integrar a  
Rede do Pacto Global no País permitirá 
ampliar ainda mais a reflexão sobre os 
impactos positivos e negativos dos 
negócios da empresa localmente. A 
abordagem na subsidiária brasileira 
considera as características da 

Companhia e de seus setores de atuação 
no País e na América Latina.

As diretrizes definidas nos dois 
compromissos anteriormente descritos 
são importantes direcionadores 
para a evolução dos negócios de 
forma integrada à responsabilidade 
socioambiental corporativa. No Brasil, 
esses vem sendo gradativamente 
incorporados às atividades, 
considerando a estrutura local, seus 
desafios e oportunidades, tanto nas 
operações internas, quanto na cadeia de 
valor, na região.

Materialidade e a agenda  
de sustentabilidade
Em abril de 2019, a Sumitomo Chemical 
lançou globalmente um novo plano de 
negócios corporativo trienal. De forma 
alinhada aos seus objetivos, foram definidas 
sete questões materiais, que refletem os 
desafios para atingir o compromisso de 
criar valor econômico e social de forma 
sustentável, a partir do negócio. 

A materialidade busca refletir os 
valores da Companhia, com a aplicação 
prática do conceito do equilíbrio entre 
o benefício de seus próprios interesses 
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e os interesses da sociedade, conforme 
dita o conceito jiri-rita4. O modelo ao lado 
explica essa relação:

 O estudo de materialidade analisou 
estrutura, políticas, processos, 
atividades de negócio, práticas de 
mercado, relacionamento com outras 
empresas e com a sociedade, dentre 
outros aspectos. A avaliação conjunta 
das fontes, acima descritas, permitiu 
identificar desafios e oportunidades  
para a Sumitomo Chemical, sob 
diferentes aspectos. 

Crescimento sustentável dos negócios

C
ontribuição para a realização 

de um
a sociedade sustentável

Bene�cio para 
a empresa e a 

sociedade, a base 
do Espírito 
SumitomoAumentando o 

valor corporativo

rita

Valor econômico

Valor social

jiri

Escopo de 
criação de valor

 Q 4 Significado explicado na p. 18.
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TEMAS PRIORITÁRIOS

As sete questões materiais servirão 
como guias para o desenvolvimento 
das ações da empresa e consideram 
duas perspectivas: 

W a criação de valor social, que 
envolve iniciativas diretamente 
relacionadas aos negócios 
atuais da Sumitomo Chemical; 

W e a criação de valor futuro, que 
aborda iniciativas orientadas 
para as perspectivas de 
negócio da Companhia, nos 
próximos anos.

O diagrama, ao 
lado, apresenta 
a organização 
dos resultados 
da materialidade 
e os sete temas 
prioritários:

Para a criação de um futuro sustentável

Inovação  
digital

TIC

Meio ambiente

Criação de locais de  
trabalho que desenvolvem 

talentos diversos

Segurança,  
compliance e  

direitos humanos

(Tecnologias  
da Informação e 
Comunicação)

Saúde

A
lim

en
ta

çã
o 

 
e 

ag
ric

ul
tu

ra

CONTRIBUINDO ATRAVÉS DOS NEGÓCIOS

FORÇAS IMPULSIONADORAS DOS NEGÓCIOS

CONTRIBUINDO ATRAVÉS DOS NEGÓCIOS

FORÇAS IMPULSIONADORAS DOS NEGÓCIOS
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NOSSAS PRIORIDADES

 A partir do estudo de materialidade, 
descrito acima, foram definidas quatro áreas 
prioritárias para acelerar o desenvolvimento 
da próxima geração de negócios, na 
Sumitomo Chemical, no mundo:

W Saúde
W Meio ambiente
W Alimentação e agricultura
W TIC (Tecnologias da informação  
 e da comunicação)

No Brasil, a promoção da diversidade e 
inclusão, por meio da criação de locais 
de trabalho que desenvolvam talentos 
diversos, foi definido como tema prioritário 

para o planejamento das ações de 
sustentabilidade (saiba mais sobre a meta 
brasileira no item “Diversidade como meta”, 
neste relatório).

Ainda, para cada um dos temas materiais 
foram estabelecidas metas globais, 
refletidas nos negócios locais e regionais, 
que podem ser acessadas no link ao lado:

Conheça mais detalhes sobre o processo de 
definição da materialidade no relatório global da 
Companhia referente a 2019, no endereço:
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DIREITOS 
HUMANOS

Promover os direitos humanos e a diversidade 
e a inclusão são diretrizes que integram a carta 
corporativa de “Princípios básicos para promover 
a sustentabilidade” do Grupo Sumitomo 
Chemical. Esses temas são considerados 
prioritários na agenda de sustentabilidade, 
definida a partir da análise de materialidade.

A estrutura de governança da Companhia e 
as políticas corporativas aplicam os princípios 
e as diretrizes institucionais, ratificando o 
compromisso da empresa com as práticas 
responsáveis internamente e em sua cadeia de 
negócios, global e localmente. 

Nesse contexto, a empresa atua para garantir 
os direitos humanos por meio de uma 
gestão transparente, tanto interna quanto 
externamente. Durante a integração dos novos 
funcionários são apresentados a filosofia, as 
diretrizes, os códigos e as políticas que reforçam 
o combate às práticas discriminatórias e o 
respeito aos direitos humanos em todas as 
atividades da Sumitomo Chemical. 

A Companhia possui, ainda, uma hotline, a 
ouvidoria interna, exclusiva para a escuta de 
seus colaboradores. O canal recebe, de forma 
anônima, relatos e denúncias dos funcionários, 
sobre situações de potencial violação de seus 
códigos e valores. 

Conheça, a seguir, mais detalhes sobre nossa 
governança e sobre as nossas ações para a 
promoção dos direitos humanos.

As empresas devem 
apoiar e respeitar  
a proteção de 
direitos humanos 
reconhecidos.

Assegurar-se  
de sua não 
participação em 
violações desses 
direitos.

Saiba mais sobre nossa Política de Direitos 
Humanos, no endereço: 
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA NA 
AMÉRICA LATINA 

O diagrama,  
ao lado, ilustra  
nossa estrutura de 
governança regional:

Presidência

Comitê de Excelência Operacional

Comitê de  
Sustentabilidade

Áreas 
Corporativas

Proteção de 
Cultivos

Nutrição 
Animal

Saúde  
Ambiental

Comitê de  
Gestão de Crise

Comitê de  
Compliance
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COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
Criado em agosto de 2018, o Comitê 
de Sustentabilidade foi desenhado 
para disseminar a cultura e os 
compromissos da Sumitomo Chemical 
com a agenda global de responsabilidade 
socioambiental corporativa. 

Em 2019, após a adesão da subsidiária 
brasileira ao Pacto Global, o Comitê de 
Sustentabilidade passou também a ser 
o responsável pelo desenvolvimento 
de ações referentes ao compromisso 
da empresa com os dez princípios 
preconizados pelo Pacto. Com esse 
intuito, os membros do Comitê de 
Sustentabilidade da Sumitomo  
passaram a integrar cinco dos seis 

grupos temáticos organizados pela Rede 
do Pacto no País. São eles: Alimentos 
e Agricultura, Energia e Clima, Direitos 
Humanos e Trabalho, Anticorrupção, 
Engajamento e Comunicação e ODS 
(Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável). Nos grupos, o comitê 
participou dos debates e treinamentos 
promovidos, ao lado de diversas 
empresas que integram a rede. A ação 
é bastante relevante como meio de 
engajar e preparar as equipes internas 
da empresa para o desenvolvimento dos 
compromissos assumidos com a adesão 
ao Pacto Global.

Em sua estrutura, o Comitê de 
Sustentabilidade reúne 12 participantes 

da subsidiária nacional, que integram 
três diferentes segmentos de negócio 
no Brasil, assim como diversas áreas 
que compõem a empresa localmente 
(pesquisa e desenvolvimento, marketing, 
vendas, recursos humanos, finanças e 
suprimentos). Participam, também, do 
Comitê um representante das demais 
sucursais regionais da empresa na 
América Latina, provenientes do Chile e 
da Colômbia.

Ainda, a apresentação deste primeiro 
Relatório de Comunicação de Progresso 
(COP, na sigla em inglês) foi definida como 
meta, atrelada à remuneração financeira 
de todos os membros do Comitê de 
Sustentabilidade.
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COMITÊ DE GESTÃO DE CRISE 
A Sumitomo Chemical estabeleceu um 
comitê multidisciplinar para gestão de 
crise, com a missão de atuar de forma 
proativa e organizada em situações 
de crises reais ou potenciais em que 
o nome e/ou a imagem da empresa 
estejam envolvidos, com o objetivo de: 

W Proteger nome/ imagem  
 da empresa.
W Definir a extensão de uma crise.
W Determinar ações para evitar,  
 controlar e/ou mitigar as  
 implicações de uma crise.
W Aprovar as estratégias de  
 comunicação interna e  
 externa relacionadas a crises  
 potenciais ou reais.

COMITÊ DE COMPLIANCE  
E CÓDIGO DE ÉTICA
O Comitê de Compliance tem 
como função assegurar a conduta 
legal e ética dos negócios da 
empresa, em todos os seus 
relacionamentos. É constituído por 
oito representantes internos.

Já o Código de Ética define o 
compromisso da Sumitomo Chemical 
com a integridade e a ética. É 
apresentado a todos os funcionários 
no momento da integração e fica 
disponível na intranet. O documento 
aborda a prevenção ao assédio e 
a discriminação, assim como os 
conflitos de interesse na condução 
dos negócios na prática.

Nossas políticas e códigos estão disponíveis na intranet 
corporativa, acessíveis a todos os nossos colaboradores. 

Compliance

W Política de Compliance
W Código de Ética
W Política de Atuação Responsável  
 (descrita no subcapítulo “Trabalho”)
W Política Antissuborno
W Política Antitruste
W Política de Segurança da Informação

Stewardship
W Manejo responsável de produtos em todo  
 o seu ciclo de vida (saiba mais no subcapítulo  
 “Meio ambiente”)

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS
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O código de ética da Companhia 
apresenta a todos os funcionários as 
ações e os princípios de conduta que 
orientam o compromisso da Sumitomo 
Chemical com a integridade em suas 
práticas e em seus relacionamentos 
internos e externos. O documento é 
apresentado durante o processo de 
integração e está disponível em nosso 
relatório global e em nossa rede interna, 
acessível a todos os funcionários. 

A Sumitomo Chemical busca melhorar e 
aprimorar continuamente seu sistema de 
avaliação e gerenciamento de riscos. O 
processo visa detectar, em estágio inicial, 
riscos que tenham possibilidade de 
interferir no atingimento dos objetivos de 
negócio. Permite, ainda, que a empresa 
atue sobre os riscos identificados, de 
modo a impedir ou minimizar possíveis 
danos à sociedade e à empresa.
Como parte de suas atividades, cada 
uma das organizações do Grupo atua 
no gerenciamento adequado dos 
riscos associados às suas operações 
comerciais. Cabe ao Comitê de Controle 

Interno deliberar sobre a Política de 
Gerenciamento de Riscos Prioritários 
no grupo globalmente e apoiar a 
implementação das medidas definidas em 
cada organização. Esse comitê também 
supervisiona a implementação das 
medidas tomadas com base na política.

Avaliação de riscos prioritários 
Anualmente, cerca de 120 relevantes 
organizações que integram o Grupo 
Sumitomo e a Sumitomo Chemical, na 
matriz japonesa e em suas subsidiárias, 
realizam um processo de avaliação de 
riscos. São analisados a probabilidade 

TRANSPARÊNCIA  
NAS RELAÇÕES

GESTÃO 
DE RISCOS
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de ocorrência e o impacto potencial 
de vários riscos relacionados 
aos negócios e às operações. Os 
resultados das análises são então 
integrados para criar um mapa de 
riscos prioritários para todo o grupo.

Com base no mapa, o Comitê 
de Controle Interno identifica 
riscos prioritários para os quais 
são elaborados planos de ação, 
disseminados nas estruturas 
corporativas, regionais e locais.  
São ainda elaborados regularmente 
relatórios sobre o progresso 
das ações, indicando os passos 
necessários para melhor gerenciar os 
riscos identificados.

RISCOS 
AVALIADOS 
PARA A 
COMPOSIÇÃO 
DO MAPA

ACIDENTES E RISCO  
DE DESASTRES

 R
IS

C
O

S 
DE

 C
O

M

PL
IANCE

E 
DE

 LE
G

IS
LA

ÇÃO  RISCO
S DE

 RISC
O

S D
E SEG

U
RAN

ÇA

RISCOS POLÍTICOS

NEG
Ó

CIO

D
IG

ITA
L (TI)

E SOCIAIS

RISCOS FINANCEIROS

E TRIBUTÁRIOS

RI
SC

O
S 

TR
A

BA
LH

IS
TA

S 
E 

DE
 G

ES
TÃ

O
 D

E 
PE

SS
O

A
S

PACTO GLOBAL | COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO | 2019 31



O Grupo Sumitomo Chemical tem 
como compromisso construir relações 
mutuamente benéficas e sólidas com 
seus parceiros de negócio. Nossa diretriz 
global de compras responsáveis enfatiza 
o cumprimento e o respeito aos direitos 
humanos e busca incentivar nossos 
fornecedores a também desenvolver 
atividades de responsabilidade 
socioambiental corporativas. 

Os Princípios Básicos de Compras e os 
Padrões de Compras de Negócios do Grupo 
Sumitomo fornecem as diretrizes para as 
atividades operacionais de compras para as 
empresas do grupo no Japão e nas demais 
subsidiárias, incluindo a sucursal brasileira. 

No Brasil, a gestão de fornecedores será 
reforçada a partir de 2020 pela integração à 
Plataforma Ecovadis. Por meio do sistema, 
a Companhia convidará seus fornecedores 

a responder a um questionário composto 
por 21 indicadores, referentes aos temas 
meio ambiente, trabalho e direitos 
humanos, ética e compras sustentáveis. 
A metodologia da plataforma Ecovadis 
é baseada em padrões internacionais de 
responsabilidade social corporativa, que 
incluem a Global Reporting Initiative (GRI), 
o Pacto Global (ONU) e a ISO 26000.

Na primeira fase do projeto, serão  
avaliados os fornecedores de matérias-
-primas, relacionados aos produtos 
comercializados pela Companhia, e os  
de embalagens. Em uma segunda fase,  
serão incluídos os fornecedores de 
armazenagem e de transporte.

GESTÃO DE FORNECEDORES
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A Sumitomo 
Chemical tem 
em sua filosofia a 
preocupação com 
o meio ambiente e 
a sociedade em que 
está inserida, além 
de seus negócios. 
“Fórmula do Bem” é o programa 
de Responsabilidade Social 
Corporativa da Sumitomo Chemical 
na América Latina e no Brasil. Por 
meio dele a Companhia promove 
ações atreladas aos programas 
globais de Responsabilidade Social 
Corporativa, além de definir sua 
atuação local. 

FÓRMULA DO BEM

Imagens do Projeto Plante Vida, que incentiva a criação e o cultivo de hortas 
em Mogi Mirim (SP)

Imagens do Projeto Mãos à Obra, que apoiou 
reformas a residência em Guarulhos (SP)
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Em 2019, as atividades realizadas 
pelo programa Fórmula do  
Bem beneficiaram mais de  
2.500 pessoas. Conheça  
algumas das ações e dos  
projetos realizados, a seguir: 

W Em Movimento – Atividade  
de engajamento e fortalecimento 
de grupo (team building),  
realizada durante a Convenção 
Anual de 2019, propôs a 
construção de 30 bicicletas,  
que foram doadas às crianças  
da comunidade local. A 
convenção, que aconteceu em 
Embu das Artes (SP), reuniu 100% 
dos funcionários da subsidiária 
latino-americana.

W Projeto Domingo Feliz –  
Oferecimento de day use em hotel, 
com café da manhã, almoço,  
recreação e distribuição de kits  
de material escolar e higiene  
pessoal para 50 crianças, que  
vivem em comunidades em  
situação de risco social.

W Sopão do Bem – Em agosto  
de 2019 foram distribuídas  
100 refeições (sopa + pão) a 
moradores de ruas, na região  
central da capital paulista.

W Dia das crianças – Em ação de 
voluntariado corporativo, a equipe 
de Mogi Mirim (SP) participou da 
elaboração das refeições distribuídas 

na festa de Dia das Crianças em uma 
comunidade local. 

W Outubro Rosa – Arrecadação de 
85 lenços para o Instituto Amor em 
Mechas, localizado em São Paulo 
(SP), que direciona as doações a 
mulheres em tratamento de câncer 
de mama.

W Projeto Plante Vida – O projeto, 
realizado com a participação  
de voluntários da empresa, 
promoveu aulas teóricas e  
práticas sobre criação e cultivo  
de horta, em instituição  
localizada em Mogi Mirim (SP). Os 
voluntários ofereceram as aulas e 
prepararam o café da manhã para 

as 80 crianças participantes do 
encontro.

W Novembro Azul – Doação de  
R$ 10.000,00 para hospital 
especializado em tratamento de 
câncer de próstata.

W Festa de Natal – Doação de 
panetones para 100 famílias do Jardim 
Nova Itupeva, no interior de São Paulo.

W Projeto Mãos à Obra –  
Voluntários da empresa participaram 
da reforma da residência de uma 
família de 10 pessoas na comunidade 
São José, em Guarulhos (SP). Foram 
ainda doadas 28 cestas básicas para 
a comunidade local.

AÇÕES PARA A COMUNIDADE
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TRABALHO
As relações e a gestão de pessoas da Sumitomo Chemical são 
baseadas em sua filosofia e em seus princípios corporativos, 
que reforçam o compromisso com o engajamento e o diálogo 
com funcionários, clientes e parceiros de negócio.

Lançado em 2019, o Plano de Negócios Corporativo da 
Companhia estabelece como prioridades a contratação, 
o treinamento e o incentivo aos recursos humanos, com 
o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos negócios de 
forma responsável. Com base nessa diretriz, a empresa 
busca fortalecer as capacidades de recrutamento, assim 
como reforçar o engajamento e o treinamento dos atuais 
funcionários, de acordo com a filosofia da Sumitomo.

A premissa acima prevê o respeito e a igualdade de 
tratamento no momento do recrutamento e uma 
política de avaliação de desempenho profissional com 
critérios e processos claros e objetivos.  

As empresas devem 
apoiar a liberdade 
de associação e o 
reconhecimento 
efetivo do direito à 
negociação coletiva.

 A abolição efetiva 
do trabalho infantil.

A eliminação de 
todas as formas de 
trabalho forçado ou 
compulsório.

Eliminar a 
discriminação  
no emprego.
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O Departamento de Recursos 
Humanos Corporativo trabalha de 
forma colaborativa com as áreas de 
gestão de pessoas das subsidiárias 
locais, dos setores de negócio e  
das sedes regionais com o objetivo 
de promover e implementar a 
filosofia, as estratégias e os 
programas globais. 

Dentre os programas implementados 
com o intuito de engajar a 
força de trabalho na agenda de 
sustentabilidade, destaca-se o projeto 
“Nossa árvore sustentável”, descrito 
em detalhes neste capítulo.

Ainda, o Manual de Políticas e 
Procedimentos de Recursos Humanos 

(RH) estabelece uma plataforma 
única de gestão de pessoas 
para as sucursais da Sumitomo 
Chemical na América Latina. O 
documento descreve as diretrizes, 
os procedimentos operacionais e os 
controles que devem ser adotados de 
forma uniforme na região.

A gestão de pessoas da Sumitomo 
Chemical considera também 
prioritário para a continuidade do 
negócio garantir um ambiente de 
trabalho saudável, seguro, diverso 
e inclusivo. Esse compromisso é 
colocado em prática, entre outras 
atividades, por meio do programa de 
saúde e segurança e da política de 
atuação responsável. 

GESTÃO DE PESSOAS NA 
SUMITOMO CHEMICAL NO BRASIL

Relações duradouras
W 50% dos funcionários estão na  
 Companhia há mais de 5 anos
W 2% é a média de saídas voluntárias  
 nos últimos 5 anos

Desenvolvimento de pessoas
W Feedback estruturado e transparente
W Programa de reconhecimento  
 de funcionários
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Lançado pela matriz da Companhia no 
Japão em 2016, o projeto “Nossa árvore 
sustentável” tem o propósito de incentivar 
os colaboradores da Sumitomo em todo 
o mundo a refletir sobre como as suas 
atividades na empresa podem ajudar a 
promover a sustentabilidade. 

Nos primeiros anos do projeto, os 
funcionários foram convidados a refletir 
sobre o alinhamento das suas atividades 
aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da ONU. Já no ciclo mais 
recente, em 2019, a proposta foi avaliar a 
correlação com os sete temas materiais da 
Companhia (os temas são apresentados no 
item “Materialidade”).

O projeto é organizado e disseminado por 
meio de uma plataforma on-line global 
aberta a 100% dos colaboradores do Grupo. 
No ambiente digital, os funcionários têm 
disponível um quiz por meio do qual podem 
aprofundar os conhecimentos a respeito de 
cada um dos temas prioritários. 

Os colaboradores são convidados, após 
realizar o quiz, a enviar mensagens 
apresentando as suas propostas 
sobre como poderão contribuir para o 
desenvolvimento dos temas por meio de 
seu trabalho ou de atividades realizadas 
no ambiente profissional.  As mensagens 
ficam armazenadas na plataforma, que 
reúne os posts enviados, e forma um 

grande painel de possibilidades de alinhar 
na prática a sustentabilidade  
aos negócios.

O Brasil foi destaque no projeto em  
2019, com 97% de participação dos  
seus funcionários. Com base em seus  
bons resultados de engajamento, o País 
garantiu a terceira colocação em  
número de posts no mundo.

Além do quiz e dos posts, a plataforma do 
projeto traz mais informações sobre os sete 
temas prioritários, sobre o conceito jiri rita5  
e os ODS (ONU). Também é possível ler e 
curtir  
os posts de colegas da mesma companhia, 

CULTIVANDO A AGENDA DE SUSTENTABILIDADE

 Q 5 Significado explicado na p. 18.
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ATUAÇÃO RESPONSÁVEL 
(RESPONSIBLE CARE)

A Sumitomo Chemical está comprometida 
com a condução do negócio de acordo 
com os regulamentos e objetivos 
relacionados à segurança, ao meio 
ambiente e à qualidade do produto. 

Essas diretrizes pressupõem a atenção 
às políticas e a adoção de procedimentos 
de modo a garantir acidentes zero, nas 
operações internas e em de parceiros; 
melhorar continuamente a satisfação dos 
clientes; reduzir reclamações sobre os 
produtos; e diminuir o impacto ambiental 
nos escritórios.

W Segurança: Tendo como meta zerar os 
acidentes relacionados às suas atividades, 

a Companhia acompanha os processos de 
transporte de matéria-prima e de aplicação 
de seus produtos e zela pela segurança dos 
seus empregados e contratados.

Para garantir o compromisso com a 
segurança e a meta de acidente zero 
também em seus parceiros de negócio, 
são realizadas auditorias in loco. Durante 
as visitas são verificadas as estruturas 
da empresa parceira e suas condições de 
trabalho, incluindo a análise dos riscos de 
trabalho análogo ao escravo e/ou infantil.

Como parte da política global de atuação 
responsável,  todo acidente ocorrido 
com colaboradores internos ou externos 
deve ser reportado à matriz, no Japão. Os 
acidentes são reportados também a todas 

as companhias do Grupo. Em 2019, não 
foram registrados acidentes no Brasil.

No Brasil também, a Sumitomo Chemical 
disponibiliza um contato 24 horas para 
o reporte de intoxicações durante o 
manuseio e aplicação de produtos e um 
serviço de emergências 24 horas para 
atendimento a ocorrências durante o 
transporte de produtos perigosos.

W Clientes: Na relação com seus clientes,  
a Companhia definiu como meta a  
melhoria de 10% ao ano nos resultados  
das pesquisas de satisfação. Para atingi-
-la, a empresa investe em ações que 
aprimorem a pontualidade de entrega e 
reduzam o tempo de respostas para as 
consultas técnicas. 
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W Produtos: A Sumitomo Chemical no 
Brasil assume como meta ter 0% de 
reclamações legais procedentes sobre 
qualidade de produtos quando procedente, 
incluindo embalagem e produto final. 

De modo a garantir a melhoria  
contínua da qualidade de seus  
produtos, foram definidas como 
prioridades globais, até 2021:

1) Revisar e aprimorar as medidas de 
padrão e os sistemas de garantia da 
qualidade em cada nível da organização, 
e ampliar a utilização do TI na gerência 
de informação da qualidade.

2) Promover atividades preventivas 
de análise e estabelecer medidas de 

correção para problemas e riscos 
de qualidade, e compartilhar as 
informações para a implementação  
em toda a companhia.

3) Garantir a segurança dos  
produtos em todo o grupo a partir  
de avaliações completas e medidas  
de redução de riscos.

4) Revisar e aprimorar o sistema 
educacional de garantia de qualidade 
existente, e investir no desenvolvimento 
de recursos humanos.

DIREITOS E LIBERDADE  
DE ASSOCIAÇÃO

A Sumitomo Chemical desenvolve  
suas atividades em consonância com  

as entidades de classe e os sindicatos  
dos setores nos quais atua, e segue  
as determinações das convenções e 
acordos coletivos.  

É premissa da Companhia assegurar o 
cumprimento dos acordos realizados 
entre sindicatos dos empregados e das 
empresas em todas as suas unidades de 
negócio no Brasil.  As relações entre a 
empresa e seus funcionários são pautadas 
pelo diálogo e pela escuta transparentes. 
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A Sumitomo Chemical definiu como meta para a América Latina, 
incluindo as operações no Brasil, aumentar o número de mulheres 
em seus quadros funcionais nas áreas de negócios.

 A meta, aprovada pelo Comitê de Excelência Operacional, 
define ter, até 2025, pelo menos 30% das posições de negócios 
ocupadas por mulheres. Atualmente esse número é de 26%.

A construção da meta considerou uma análise demográfica 
e a avaliação interna de cargos e posições. Para alcançar a 
meta, líderes de áreas de negócio e equipes de RH reforçarão 
a sua atuação e o foco na escolha de profissionais diante 
das oportunidades oferecidas na empresa. O compromisso 
assumido com a meta de diversidade está alinhado aos 
princípios e à filosofia do grupo Sumitomo Chemical que 
prioriza, desde a sua fundação, a harmonia entre seus 
interesses e os da sociedade.

DIVERSIDADE COMO META

W Doses de Inspiração 
Realizado em novembro de 2019, na 
sede em São Paulo, o evento Doses de 
Inspiração apresentou conteúdos e 
insights focados especialmente no tema 
“Diversidade e inclusão”, considerado 
material pela Companhia. O encontro 
recebeu a executiva Atsuko Hirooka, 
líder global dos negócios das divisões de 
Saúde Ambiental e Nutrição Animal, que 
falou sobre sua trajetória profissional, 
seus principais desafios e aprendizados, 
com o objetivo de inspirar mulheres 
em seu desenvolvimento de carreira. 
Participaram também do encontro Andrea 

Oliveira, diretora de RH, e Juan Ferreira, 
presidente da Companhia, que chancela o 
tema e está comprometido com o desafio 
de aumentar a porcentagem de mulheres 
nas áreas de negócios da empresa.

W Copa do Mundo de Futebol Feminino
Assim como sempre ocorre durante os 
jogos do Brasil na Copa do Mundo de 
Futebol Masculino, em 2019, a Sumitomo 
Chemical disponibilizou um espaço com 
TV, totalmente decorado e preparado 
para que os funcionários pudessem 
acompanhar os jogos da seleção feminina 
e torcer pelo Brasil.

ESTIMULANDO UM AMBIENTE INCLUSIVO
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Diversidade 
(por cargo e gênero, no Brasil)

Diretoria Gerência Coordenação Técnico/ 
Especialista Analistas Assistente/ 

Auxiliar Total geral

Quantidade 8 20 9 25 16 22 100
Por gênero               
Mulher 12,50% 35% 66,5% 20% 69% 55% 42%
Homem 87,50% 65% 33,5% 80% 31% 45% 58%
Por idade - - - - - - -
Até 29 anos 0 % 0% 0% 12% 25% 50% 18%
30 a 49 anos 37,50% 60% 100% 84% 75% 41% 66%
50 anos ou + 62,50% 40% 0% 4% 0% 9 % 16%
Por raça
Amarela 37,50% 20% 11% 4% 12,50% 14% 14%
Branca 62,50% 75% 89% 84% 68,75% 63% 74%
Indígena 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1%
Parda 0% 0% 0% 12% 12,50% 14% 8%
Preta 0% 0% 0% 0% 6,25% 9% 3%
Não informado - - - - - - -

PERFIL DOS COLABORADORES (DADOS RELATIVOS AO ANO DE 2019)

COL ABORADORES  
NO BRASIL

COL ABORADORES  
NA AMÉRICA L AT INA

TA X A DE  
ROTATIV IDADE                100 60 5%

10% A MAIS DO QUE EM 2018
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A Companhia possui um sistema de 
Gestão de Desempenho com os objetivos 
principais de alinhar as pessoas à 
estratégia organizacional e reconhecer 
e valorizar resultados eficientes. Busca 
ainda formar talentos, ao identificar 
e desenvolver profissionais de alto 
potencial, bem como atuar sobre os 
gaps de competências técnicas e 
comportamentais. 

Os gaps são tratados a partir de um 
programa estruturado de treinamento, 
formação e capacitação. Mapear 
potenciais sucessores para posições 
estratégicas da organização também é 
considerado prioritário.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
A remuneração e os benefícios oferecidos 
aos colaboradores são definidos a partir de 
pesquisa realizada periodicamente, com 
o intuito de desenvolver uma estratégia 
alinhada ao mercado. 

VIVER BEM VIVER MAIS
O programa Viver Bem Viver Mais promove 
a qualidade de vida dos funcionários da 
Sumitomo Chemical na América Latina e 
no Brasil. Tem como objetivos disseminar 
informações pertinentes ao tema saúde 
e qualidade de vida aos colaboradores da 
empresa; estimular o cuidado com a saúde 
e a prática de hábitos saudáveis; e reforçar 
a importância do equilíbrio entre trabalho 
e vida pessoal.
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MEIO AMBIENTE
Contribuir para a redução do impacto ambiental representa uma questão 
prioritária na agenda corporativa de sustentabilidade da Sumitomo 
Chemical. Considerando a natureza de seus produtos, serviços e 
operações, as ações integram o eixo de criação de valor social (veja mais 
detalhes no item “Materialidade”, neste relatório) e têm como foco: 

W  Mitigar as mudanças climáticas; 
W  Contribuir por meio de produtos e tecnologias; 
W  Garantir o uso eficiente de energia e recursos; 
W  Contribuir para a reciclagem de recursos plásticos.

Para cada um dos focos acima foram definidas metas globais 
concretas, relacionadas ao negócio, que servem de diretrizes para as 
ações do Grupo, em todas as suas subsidiárias.

As empresas devem 
apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios 
ambientais. 

Incentivar o 
desenvolvimento e 
difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis.

Desenvolver iniciativas  
para promover 
responsabilidade 
ambiental.

As metas corporativas da Sumitomo Chemical para reduzir os impactos ambientais 
podem ser acessadas no link: 
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RESPONSABILIDADE PELOS 
PRODUTOS (STEWARDSHIP)
A Sumitomo Chemical tem como premissa 
conduzir de maneira responsável e ética 
a gestão de seus produtos, seja nos 
segmentos relacionados às atividades 
agropecuárias, especialmente no 
segmento de protetores de cultivos, 
que melhoram a qualidade agrícola, 
seja naqueles utilizados nos ambientes 
urbanos. Os cuidados observam os riscos 
desde o desenvolvimento até o uso e o 
descarte final de qualquer resíduo ou 
embalagem utilizada. 

SEGURANÇA NA CADEIA
Para garantir a segurança em todas as 
etapas do ciclo de vida, os produtos 
da Sumitomo Chemical passam por 

um processo rigoroso de análise de 
impactos e de riscos, referentes ao seu 
desenvolvimento, uso e descarte. Durante a 
concepção, são realizadas etapas extensas 
de testes e ensaios, antes da decisão pela 
comercialização de cada novo produto.

Com o objetivo de garantir a segurança 
ambiental e humana, a Companhia aplica 
e incentiva que todos os funcionários 
estejam engajados na cultura de gestão 
responsável (stewardship). 

Por meio de suas políticas, 
procedimentos e projetos, a Sumitomo 
Chemical busca altos padrões industriais 
em todas as operações, considerando o 
ciclo de vida de seus produtos, no campo 
e nas cidades.

MANEJO RESPONSÁVEL DOS PRODUTOS  
AO LONGO DO CICLO DE VIDA

Armazenagem,  
transporte e distribuição

Descoberta e  
desenvolvimento

Uso correto  
e seguro

Manejo e descarte de  
estoques obsoletos

Manejo de  
embalagens vazias

Fabricação

Manejo integrado  
de pragas
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Desenvolver novas tecnologias 
é um fator essencial para a 
sustentabilidade dos negócios 
da Sumitomo Chemical. Além de 
fazer parte do plano estratégico, o 
desafio está integrado na agenda 
de sustentabilidade da Companhia 
como um tema prioritário. 

Como reflexo de seu 
comprometimento, a Companhia 
é a quarta empresa no setor 
agroquímico em número de patentes, 
somando 219 produtos registrados, 
ao longo de sua história6.  

Dentre os exemplos de produtos 
desenvolvidos pela empresa, 
destacam-se:

Q 1953 - Lançamento do primeiro 
inseticida piretroide, fundamental 
para o combate a insetos e pragas. 

Q 1966 - Pioneira na sintetização da 
metionina, aminoácido essencial 
para alimentação animal.

Q 2002 - Lançamento da rede 
mosquiteira OlysetNet, produto 
que é um dos meios mais efetivos 

no combate à malária em regiões 
endêmicas no mundo. O produto 
protege cerca de 800 milhões 
de pessoas desde 2002.  São 30 
milhões de redes produzidas por 
ano e 8 mil empregos gerados 
com a instalação de fábrica na 
Tanzânia, na África. 

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO COMO PONTOS DE PARTIDA

Saiba mais sobre a tela OlysetNet 
no link abaixo: 

 Q 6 Dados da Ag Chem Base - Agronova, referentes ao período de 2008 a 2016.
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EMBALAGENS
Garantir a destinação correta das 
embalagens dos produtos que comercializa 
é um tema relevante para a Sumitomo 
Chemical, em especial nos segmentos 
voltados aos setores agrícola, de produtos 
profissionais e saúde pública. 

No Brasil, a Companhia segue rigorosamente 
os requisitos da Lei 9.974/00, que define as 
condições e procedimentos para destinação 
das embalagens de agrotóxicos e afins no País. 

A logística reversa das embalagens 
relacionadas ao segmento agrícola, no 
Brasil, é organizada por meio de um acordo 
setorial de parceria, estruturado pela 

Associação Nacional de Defesa Vegetal 
(Andef) e coordenado pelo Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias (InpEV). O programa estabelece 
a responsabilidade compartilhada entre 
todos os agentes envolvidos na cadeia, da 
indústria ao produtor rural. 

Já no segmento de produtos profissionais, 
o processo de recolhimento e devolução 
das embalagens é realizado pelas 
empresas distribuidoras, intermediárias 
entre a Sumitomo Chemical do Brasil e os 
revendedores finais. No caso dos produtos 
voltados à saúde pública, o retorno das 
embalagens é acordado diretamente com 
os representantes do poder público.

 Q 7 Mais informações sobre o programa de Logística reversa estão no site: www.inpev.org.br.
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De acordo com dados do InpEV, em 
2018, o Brasil recolheu e processou 

cerca de 94% das embalagens 
plásticas primárias comercializadas 

em todo o país7
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PREVENÇÃO À 
CORRUPÇÃO

Devido à sua atuação global, a Sumitomo Chemical 
considera a prevenção à corrupção, em todas as suas 
formas, como uma das mais relevantes questões para 
garantir a conformidade de seus negócios. 

A Companhia busca aprimorar sua organização 
interna para responder adequadamente aos riscos de 
corrupção, de modo a evitar a sua ocorrência.

A Política de Compliance, assim como a Política Global 
de Compras Responsáveis, os Princípios Básicos de 
Compras e os Padrões de Compras de Negócios do Grupo 
definem condutas, comportamentos e ações que têm 
como objetivo prevenir todas as formas de corrupção nas 
relações comerciais e na cadeia de fornecedores.

Todos os nossos funcionários, em especial aqueles 
que atuam na área de suprimentos, são treinados 

anualmente nas políticas anticorrupção e de 
compliance da Companhia.

NOSSA ABORDAGEM  
DE GESTÃO E DE NEGÓCIOS

Focada no Brasil majoritariamente na comercialização 
de produtos B2B, a Sumitomo Chemical tem o respeito 
aos clientes e parceiros de negócio como um valor, 
representado no índice de 95% de satisfação de seus 
clientes8 corporativos.

A Companhia reforça em todas as localidades onde atua 
o seu compromisso com o cumprimento de normas 
globais de compliance, em suas práticas de negócio, 
sociais e ambientais, assim como com o combate e à 
prevenção à corrupção em todos os seus contratos. 
Possui também a certificação ISO 9001, que demonstra 
o compromisso com a qualidade das operações. 

As empresas devem 
combater a corrupção 
em todas as suas 
formas, inclusive 
extorsão e propina.

 Q 8 Dados de pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente.  Os dados se referem ao ano de 2016. 
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O processo de homologação de fornecedores 
avalia, in loco, aspectos legais, regulatórios, 
financeiros e de prevenção à corrupção.

COMITÊ DE CONFORMIDADE ANTITRUSTE 

E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Em 2012, a Companhia lançou o Comitê de 
Conformidade Antitruste e Prevenção da 
Corrupção (presidido pelo presidente global 
da empresa) com o objetivo de estabelecer 
e gerenciar sistemas anticorrupção para 
as empresas do Grupo no Japão e em suas 
subsidiárias. O Comitê atua sob a orientação e 
supervisão do Conselho de Administração e do 
Conselho de Auditores Corporativos. 

É responsável também por definir a política e 
os compromissos relacionados à prevenção 

de todas as formas de corrupção, incluindo 
suborno de funcionários públicos por 
executivos ou funcionários da administração 
e doação de presentes, conluio, peculato e 
violações de confiança. 

Um processo de Due Diligence foi 
implementado como parte dessa política, 
com o objetivo de estabelecer controles para 
evitar a prática de corrupção na cadeia de 
fornecedores e clientes. O processo consiste 
em uma verificação antes da contratação 
de quaisquer parceiros comerciais que 
venham a ter relações com o governo, em 
algum nível, durante o período do contrato 
com a Sumitomo Chemical. Dessa forma, a 
Companhia busca garantir um olhar minucioso 
para a sua cadeia, a fim de minimizar riscos de 

contratos com as diversas organizações com 
as quais se relaciona.

A Sumitomo Chemical possui um Manual 
de Conformidade para Prevenção de 
Subornos que apresenta regras detalhadas 
anticorrupção. O manual foi divulgado a 
todas as empresas do Grupo no mundo e está 
disponível na intranet corporativa. Sessões 
de treinamento periódicas são realizadas para 
garantir o seu cumprimento pelos funcionários. 

Além disso, a Companhia realiza avaliações 
de regulamentos anticorrupção e riscos de 
corrupção nos países onde possui operações. 
Com base nos resultados dessas avaliações, 
são estabelecidas políticas de prevenção à 
corrupção, localmente, se necessário.
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EXPEDIENTE

Realização
Comitê de Sustentabilidade Sumitomo  
Chemical Brasil e América Latina

Consultoria, redação e edição de textos   
Società Consultoria
www.societaconsultoria.com.br  

Projeto gráfico e diagramação
Marcio Penna

Revisão
Kátia Shimabukuro

Av. Paulista, 854 – 11º andar
Bela Vista - São Paulo, SP 

CEP: 01310-913
Tel.: (11) 3174-0360/0355
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