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Sobre este relato
Pelo terceiro ano consecutivo, a Sumitomo Chemical 
apresenta seu relatório de acompanhamento das ações 
relacionadas aos Dez Princípios do Pacto Global, da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Mesmo antes 
da adesão ao documento, em 2019, por intermédio 
de sua subsidiária brasileira, a companhia assume os 
compromissos que ele apregoa, como a garantia dos 
direitos humanos e condições de trabalho dignas, a 
promoção da diversidade e inclusão, a proteção ao meio 
ambiente e a prevenção à corrupção.

Desde 2015, a empresa alinha ainda suas ações aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também 
da ONU, e às diretrizes globais definidas por sua matriz, no 
Japão. Detalhadas neste relatório, as iniciativas refletem 
a busca de aprimoramento constante das operações, de 
maneira que os negócios contribuam para o bem-estar 
social e a redução dos impactos socioambientais. Nesse 
sentido, os ODS e o Pacto Global também constituem 
pilares do Comitê de Sustentabilidade, com atuação em 
toda a América Latina. 

Ao expor suas estratégias de sustentabilidade, a 
companhia não se limita às ações conduzidas no Brasil, 
mas as estende à Sumitomo Chemical Latin America 
(SCLA). Ambas utilizam como parâmetro o ano fiscal, 
que, neste documento, compreende o período entre 
abril de 2021 e março de 2022. 

Assim como no exercício anterior, o conteúdo foi 
norteado pelos aspectos materiais determinados 
globalmente, com adequação dos temas prioritários 
à realidade latino-americana, o que já havia resultado 
na inclusão da abordagem Pessoas. A SCLA também 
realizou um redesenho da sua cultura corporativa com o 
objetivo de reforçar valores importantes que permeiam 
seus negócios e sua estratégia, contribuindo, assim, 
para a consolidação da empresa após a aquisição das 
operações na América Latina da Nufarm, em 2020. Já 
como melhoria contínua, a empresa apresenta neste 
documento, pela primeira vez, indicadores da Global 
Reporting Initiative (GRI), organização internacional e 
independente que estabelece padrões de relato com 
foco em auxiliar a comunicação de empresas e governos 
em tópicos críticos da sustentabilidade, como mudanças 
climáticas, governança, direitos humanos e impactos 
socioeconômicos e ambientais.

Os indicadores aqui reportados demonstram que 
sustentabilidade, segurança e qualidade dos produtos 
compõem o foco contínuo da organização – que planeja 
evoluir cada vez mais em relação a cada um dos 
princípios do Pacto Global e dos ODS, colaborando para 
a construção de uma sociedade melhor para se viver.  
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Dez Princípios do Pacto Global

Direitos humanos

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

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

Anticorrupção

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

Trabalho

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

A abolição 
efetiva do 
trabalho 
infantil.

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

Eliminar a 
discriminação 
no emprego.

Meio ambiente

As empresas 
devem 
apoiar uma 
abordagem 
preventiva 
aos desafios 
ambientais.

Desenvolver 
iniciativas para 
promover 
responsabilidade 
ambiental.

Incentivar o 
desenvolvimento 
e a difusão de 
tecnologias 
ambientalmente 
amigáveis.
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Compromissos com o desenvolvimento

Para expor com transparência suas ações de progresso no âmbito dos princípios do Pacto Global e dos 
ODS, a SCLA relaciona os principais compromissos com seu desempenho, conforme quadro abaixo.

Capítulo Princípios do Pacto Global
Objetivos do Desenvolvimento  
Sustentável

Governança e 
sustentabilidade

Gestão 
de riscos

Perfil  
corporativo

Gestão de pessoas, 
direitos humanos  
e trabalho

Gestão  
ambiental
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A pandemia de Covid-19, que surpreendeu a 
todos no início de 2020, continuou impondo 
obstáculos em 2021, contornados com a 
experiência e agilidade de nossos colaboradores 
e as sólidas parcerias firmadas com fornecedores 
ao longo dos anos. Assim, foi possível atender 
às demandas e aos compromissos firmados com 
distribuidores, cooperativas e clientes diretos. 

Internamente, demos sequência ao processo 
de integração das entidades legais Sumitomo 
Chemical Representações Ltda. e Sumitomo 
Chemical Indústria Química do Brasil S.A., antiga 
Nufarm, além do aprimoramento das instalações 
e da consolidação de nossa cultura e valores 
entre as equipes, sempre focados na segurança 
e no bem-estar de todos os que nos cercam. 

Ainda diante de um cenário desafiador, 
mantivemos nosso compromisso de inovar, 
pesquisando e desenvolvendo soluções 
sustentáveis e eficientes que colaboram para 
a segurança alimentar e saúde da população 
e geram menos impacto ao meio ambiente. 
Investimos, cada vez mais, em produtos de 
origem biológica, os biorracionais, oferecendo 
ao mercado soluções híbridas que ampliam a 
produtividade do campo, a eficácia no combate 
a doenças e a proteção de cultivos. 

Tendo como guia a filosofia interna de equilibrar 
negócios e benefícios para a sociedade, “Jiri-
Rita Koushi-Ichinyo”, desenvolvemos nossas 
atividades com vistas à garantia dos direitos 
humanos e de condições de trabalho dignas, 
à promoção da diversidade e da inclusão, à 
proteção ao meio ambiente e à prevenção à 
corrupção. Assim, colocamos em prática os 
princípios do Pacto Global e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, com os 
quais nos comprometemos. 

Como empresa que busca inovar continuamente, 
temos muitos planos para o próximo ano, entre 
eles o lançamento de fungicida que fortalecerá 
nossa posição como fornecedor de soluções 
sustentáveis para diferentes segmentos. Daremos 
continuidade também à consolidação de nosso 
portfólio em todas as unidades de negócios, assim 
como aos programas e parcerias em diferentes 
áreas, buscando, cada vez mais, ser uma empresa 
de relevância para o mercado e para a sociedade. 
Em suma, seguiremos fazendo negócios de forma 
ética e sustentável, aliando crescimento ao cuidado 
com as pessoas e com o meio ambiente. 

 

Mensagem da liderança

Juan Ferreira  
Presidente da Sumitomo Chemical América Latina
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Perfil corporativo 



Em 1913, quando foi fundada no Japão, a Sumitomo 
Chemical produzia fertilizantes a partir do dióxido de 
enxofre presente na fumaça liberada pela fundição 
da mina de cobre em Niihama. Passados 108 anos, a 
companhia expandiu a atuação para todo o mundo, 
agregando hoje 218 subsidiárias e mais de 30 mil 
funcionários, porém sem perder sua essência: promover 
negócios preservando a harmonia entre o indivíduo, 
a nação e a sociedade, como determina o tradicional 
conceito japonês: “Jiri-Rita Koushi-Ichinyo”. 

A empresa atua nos segmentos petroquímicos e plásticos 
(29% dos negócios globais), farmacêutico (23%), 
químicos relacionados à Tecnologia da Informação 
(18%), saúde e proteção de cultivos (16%) e energia e 
materiais funcionais (11%).

Já a Sumitomo Chemical Latin America (SCLA), fundada 
em 2011, está sediada no Brasil, na cidade de São Paulo, 
e abriga todos os negócios do setor de saúde e proteção 
de plantas da América Latina. Também possui escritórios 
em Cali, na Colômbia; em Buenos Aires, na Argentina; e 
em Santiago, no Chile. Em 2020, adquiriu as operações 
na América do Sul da companhia australiana Nufarm – 
uma das líderes mundiais em produtos para proteção 
de cultivos. Assim, incorporou o complexo industrial de 
Maracanaú, no Ceará (CE). 

No Brasil, a Sumitomo Chemical atua desde 1975, em 
uma trajetória destacada pela criação do Centro de 
Pesquisas da América Latina (LARC, na sigla em inglês), 
no ano de 2016, na cidade de Mogi Mirim (SP), onde 
são realizadas as pesquisas, o desenvolvimento e a 
avaliação dos produtos de proteção de cultivos. 

A Sumitomo Chemical no Brasil e no mundo

29%
Produtos 

farmacêuticos

23%
Produtos químicos 

relacionados a  
Tecnologia da  
Informação

18%
Saúde e proteção 

de cultivos

16%
Energia e materiais 

funcionais

11%
Petroquímicos  

e plásticos

No Brasil, onde atua  
há 47 anos, a empresa 
mantém o Centro de 
Pesquisas da América 

Latina (LARC), sediado no 
interior paulista. 

8



Investimento em instalações 

No ano fiscal de 2021, a SCLA investiu R$ 36 milhões em seu complexo 
industrial, o que incluiu a modernização de equipamentos, instalações e 
a construção da fábrica de suspensão concentrada de herbicidas. Outra 
unidade está sendo construída para a produção de fungicida. Essas 
iniciativas possibilitam que a companhia elabore, nas próprias unidades, 
100% de seus produtos – até então terceirizados –, reduzindo custos e 
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e ampliando o monitoramento 
da qualidade dos processos. 

No complexo industrial foram direcionados ainda investimentos 
para ampliação de tamanho e capacidade do centro de 
distribuição, com vários modais de logística cabotagem, 
ferroviário e terrestre, favorecendo o controle de inventário e 
a realização de vendas diretas.

O ano contou também com a reforma dos escritórios, para uma 
pegada mais sustentável, inclusiva e relacionada ao negócio, o que 
incluiu referência ao meio ambiente, espaços do coworking, sala de 
amamentação e área de descompressão, entre outros itens.

Brasil
Maracanaú (CE)

Chile
Santiago 

Argentina
Buenos Aires 

Brasil
São Paulo (SP) 
Mogi-Mirim (SP) 

Colômbia
Cali 

Escritório Complexo
industrial

LARC Centros de
distribuição
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Segmentos de atuação
A SCLA atua em três divisões de negócio: Soluções 
para Agricultura, Saúde Ambiental e Nutrição Animal. 

Soluções para Agricultura

É a unidade de proteção de cultivos e pastagens da 
Sumitomo Chemical que contempla a sustentabilidade 
e a segurança alimentar no desenvolvimento, na 
produção e comercialização de soluções híbridas para 
proteção e aumento de produtividade das culturas. 
Seu portfólio é composto por herbicidas, fungicidas, 
inseticidas, produtos biológicos biorracionais 
(biológicos e reguladores de crescimento), adjuvantes, 
reguladores de crescimento e produtos para 
tratamento de sementes, que protegem os cultivos 
desde a semeadura até a pós-colheita. A divisão de 
Soluções para Agricultura fornece auxílio técnico 
diferenciado ao produtor rural por meio de equipes 
especializadas dedicadas ao atendimento das 
demandas de cada região.

Biorracionais e saúde do solo

A companhia tem ampliado gradualmente seus 
investimentos nas chamadas soluções híbridas, ou seja, 
combinação de produtos químicos menos agressivos 
ambientalmente com soluções biológicas, os chamados 
biorracionais – mercado no qual já se posiciona como 
líder mundial. 

Usados como reguladores de crescimento e para controle 
de pragas, doenças e nematoides (pequenos organismos 
que vivem no solo), os biorracionais são qualquer tipo de 
produto ou inseticida ativo que não atue sobre organismos 
que não são alvos e não interrompa o controle biológico. 
Assim, se tornaram insumo fundamental para auxiliar o 
produtor rural no cultivo sustentável e no aumento da 
rentabilidade e, por consequência, da produtividade.

Exemplo de produto de origem biológica da Sumitomo 
Chemical é o DiPel, que, em 2021, completou 50 anos, 
o que atesta seus benefícios à agricultura e ao meio 
ambiente. Elaborado a partir de uma bactéria desenvolvida 
naturalmente no solo, o DiPel é seguro também para 
o agricultor, atuando especificamente no controle de 
lepidópteros (fase inicial de alguns insetos), sem afetar 
outros considerados benéficos, como os polinizadores e 
predadores de outras pragas. Também é eficaz nos casos 
de resistência a inseticidas de outros grupos químicos.   

Outro aspecto importante na proteção a cultivos, a 
saúde do solo, é considerado pela Sumitomo Chemical, 
que desenvolve pesquisas com micorrizas – estruturas 
formadas durante a simbiose entre raízes e fungos de solo 
– com o propósito de   melhorar a estrutura física do solo, 
a aeração e a fertilidade, na medida em que ampliam a 
absorção de nutrientes pelas raízes das plantas.   
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Saúde Ambiental

A divisão de Saúde Ambiental desenvolve e 
comercializa matérias-primas e produtos para o 
controle de pragas domésticas e de saúde pública.

Custom Solutions

Essa área se dedica à produção de ingredientes ativos 
que vão na composição de inseticidas domésticos, 
como aerossóis, pastilhas, vaporizadores líquidos, 
espirais e outros. Desde a década de 1950, a 
Sumitomo Chemical é líder no desenvolvimento 
e na produção de inseticidas técnicos do grupo 
químico piretróides, derivados da piretrina natural 
(substância encontrada nos crisântemos), que são 
altamente seguros para os humanos e mamíferos. 
A companhia comercializa cerca de des diferentes 
ativos inseticida piretróides em mais de 80 países, 
tendo como alvo o controle de baratas, moscas, 
mosquitos, escorpiões e aranhas, entre outros 
insetos, mantendo o ambiente livre de pragas que 
causam doenças e incomodam a população.

Profissional

A companhia tem como foco o desenvolvimento 
de soluções inovadoras para o controle 
profissional de pragas urbanas como baratas, 
formigas, moscas, mosquitos, cupins e outros, que 
causam danos ao patrimônio e a contaminação 
de alimentos. A linha profissional tem produtos 
direcionados a ambientes comerciais, armazéns, 
transportes, hospitais e indústrias, entre outros. 

Saúde Pública

Esse segmento se dedica ao desenvolvimento 
e à comercialização de larvicidas biológicos 
e químicos, adulticidas e mosquiteiros 
incorporados de alta tecnologia e segurança 
desenvolvidos no Japão. Com essas soluções, a 
SCLA contribui significativamente para a saúde 
da população, reduzindo doenças como Dengue, 
Zika, Chikungunya e Malária.

Nutrição Animal

Com mais de 50 anos de atuação, a divisão de Nutrição Animal dedica-se à fabricação e venda de metionina 
em pó e líquida, usada como aditivo para a alimentação, especialmente de aves e suínos. A substância 
contribui para o crescimento e a otimização da produção de diferentes espécies. Há produtos para aves, 
ovos, suínos, salmão e aquicultura, assim como alimentos para animais de estimação.

11



A Sumitomo Chemical se pauta em aspectos 
marcantes da milenar cultura japonesa, como a 
importância da reputação e do comportamento 
ético acima de tudo, o cumprimento de normas 
e procedimentos e o cuidado com qualidade, 
segurança, meio ambiente e pessoas. Seus 
princípios de negócios são inspirados no conceito 
japonês “Jiri-Rita Koushi-Ichinyo”, que significa 
beneficiar a companhia (jiri) e servir aos interesses 
da nação e da sociedade (rita), de forma integrada 
(koushi-ichinyo). 

A companhia respeita ainda as diretrizes da Carta 
de Conduta Empresarial da Sumitomo Chemical, 
que estabelece o código de comportamento e 
orienta o sistema de conformidade da empresa, 
e o documento Filosofia de Negócios, elaborado 
no século XVII para estabelecer a forma de ser e 
atuar a partir das premissas:

Jeito de ser e de atuar

Nós nos 
comprometemos  
a criar valor com  
base na inovação

Trabalhamos para  
contribuir com a 
sociedade por meio  
das nossas atividades  
de negócios

Nós desenvolvemos 
uma cultura corporativa 
vibrante e continuamos a 
ser uma empresa em que 
a sociedade pode confiar
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Visão corporativa

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

•  Alcançar, de forma sustentável, um forte crescimento e ser percebida como 
uma das principais empresas globais de inovação.

•  Encontrar soluções para os desafios atuais, como energia e segurança alimentar, 
e contribuir com o desenvolvimento sustentável da comunidade global.

• Aumentar continuamente o valor da empresa.

Sentimento

Ação

Valores corporativos

Confiança – Ter completa confiança nas habilidades e métodos dos outros 
e habilidade de ver as coisas inteiramente sob quaisquer circunstâncias.

Iniciativa – Tomar decisões rápidas em questões difíceis e trabalhar com 
persistência até que problemas sejam resolvidos.

  Empatia – Ter respeito pelas ideias, opiniões e habilidades dos outros e 
disposição para ajudá-los.

Respeito – Dar e ganhar respeito por meio de trabalho em equipe, 
compreensão mútua e assistência.

Paixão – Ter atitude positiva e o desejo de melhoria contínua, focar-se 
no trabalho e motivar e inspirar pessoas a agir.

Inovação – Ser uma pessoa que tem iniciativa, que evita complacência e 
esforça-se para inovar sem medo de fracassar.

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

Princípios de Negócios – o EspíritoSumitomo Chemical
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SER SCLA

Além do alinhamento com as diretrizes globais, 
a Sumitomo Chemical Latin America possui um 
Manifesto de Cultura próprio, o SER SCLA, que 
formaliza a realização dos negócios de forma 
ética e sustentável. Assim, além da entrega de 
resultados financeiros, prevê a contribuição para 
a preservação do planeta e o desenvolvimento 
da sociedade, de forma a deixar um legado 
positivo para as gerações futuras. O manifesto 
consolida ainda o objetivo de proporcionar 
experiências marcantes aos clientes, com 
o entendimento de suas necessidades e o 
compromisso em fazer tudo cada vez melhor, 
de forma mais eficiente e ágil, para oferecer 
soluções inovadoras e sustentáveis, superando 
expectativas. Adicionalmente, aborda a crença 
de que confiança e respeito são fundamentais 
na construção de relações duradouras, razão 
pela qual os colaboradores são empoderados e 
capacitados continuamente, em um ambiente 
profissional desafiador, colaborativo, diverso 
e inclusivo. Este é o jeito de SER Sumitomo 
Chemical Latin America que, em sua trajetória, 
tem como base os seguintes valores:

Experiência do colaborador – 
Encantamento e alta performance: Nós 
cuidamos dos nossos colaboradores 
durante toda sua jornada.

Ética – O que é certo é certo, mesmo 
que ninguém esteja olhando: Agimos 
em conformidade com a legislação, os 
princípios éticos e da empresa.

Responsabilidade – O compromisso da 
empresa é meu também: Pensamos, 
tomamos iniciativa e atuamos com 
senso de dono. 

Sustentabilidade – “Jiri-Rita Koushi-
Ichinyo”: Somos comprometidos com 
os resultados econômicos da empresa, 
respeitando o meio ambiente e a 
sociedade.

Cliente no centro – O cliente está 
sempre no centro de nossas decisões: 
Sempre nos empenhamos para 
superar as expectativas dos clientes.

Confiança – Confiando uns nos 
outros, encaramos qualquer desafio: 
Promovemos o diálogo e cultivamos 
relações baseadas na confiança mútua.

Colaboração – Trabalhando juntos, 
vamos mais longe: Acreditamos na 
força do trabalho em equipe como 
pré-requisito para o nosso sucesso.

Inovação – Nossa mente aberta 
para o novo: Buscamos a melhoria 
contínua ou novas soluções em tudo 
que fazemos. 

Missão

Promover o bem-estar, 
oferecendo soluções 
sustentáveis para a 
produção de alimentos 
e a saúde da sociedade.
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Governança e
Sustentabilidade



Governança SCLA
A Sumitomo Chemical Brasil é uma das 
subsidiárias que integram a Sumitomo 
Chemical Latin America, juntamente com 
Argentina, Chile e Colômbia. A estrutura de 
governança da SCLA foi definida conforme 
diagrama ao lado. 

Top Leadership  
Team Extended SCLA President

Managing Director - 
Head Brazil Region

Director - 
Head South Region

Managing Director - 
Head North & West Region 
+ Strategic Accounts LATAM

Director - Head Biorational LATAM

Executive Director - 
Head Marketing & Business 
Development LATAM

VP - Head R&D LATAM

Executive Director - 
Head Reg., Stewardship 
& Formulation

Executive VP LATAM

Executive Director -  
Head Supply Chain & 
Operation Latam

Executive Director -   
Head IT LATAM

Executive Director - 
Head of Finance LATAM

Executive Director - 
Head of Planning LATAM

Executive Director - 
Head HR & General 
Affairs LATAM

Executive Director - 
Head Legal LATAM

SR VP - ASD LATAM Chile President & AND 
Head LATAM

EHD Head LATAM

Políticas e códigos 
pautam a conduta 
legal e ética de 
colaboradores  
e parceiros  
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A integridade e a busca de equilíbrio entre seus 
interesses e os interesses públicos são valores 
alimentados pela companhia, que, globalmente, 
estabelece uma série de códigos e políticas para 
que colaboradores e parceiros mantenham 
conduta legal e ética, bem como prevenir e 
tratar eventuais inconformidades. 

Em todas as regiões são mantidos Comitê de 
Compliance, que avalia alterações nas políticas 
e procedimentos, busca alternativas para casos 
estratégicos, propõe formas de mitigação de 
riscos e acompanha e valida decisões referentes 
a investigações. Na América Latina, o órgão é 
composto pela Presidência, Vice-presidência 
de Operações, Diretoria-Executiva de Recursos 
Humanos e General Affairs e Diretoria-Executiva 
Jurídica e Compliance. Os heads das três divisões 
de negócios também são convidados a participar 
das atividades.

Após a aquisição da Nufarm, o Código de Ética e 
Conduta foi revisado, considerando a lei local de 
cada um dos países onde a Sumitomo Chemical 
opera. Temas como prevenção ao assédio e 
à discriminação e conflitos de interesse na 
condução dos negócios são alguns dos abordados 
no documento. 

No ano fiscal de 2021 foram realizadas 61 sessões 
de treinamento virtual sobre o documento, 
alcançando os cerca de 900 colaboradores na 
América Latina, além de 11 treinamentos durante 
o programa de onboarding da companhia, para 
novos profissionais. Assim, 100% do time foi 
treinado em relação ao tema.

Políticas de compliance e Código de Ética e Conduta
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Sustentabilidade 

Contemplada nos princípios estabelecidos pela matriz e na Filosofia de Negócios, a sustentabilidade 
norteia as estratégias e iniciativas conduzidas pela Sumitomo Chemical em todas as áreas. Para reforçar 
esse valor, a SCLA conta ainda com Política de Sustentabilidade, que promove seis princípios globais:

Política de Sustentabilidade da SCLA

Princípio 1 – Valor

Criação de valor 
econômico que ajuda 
a criar valor social 
(promovendo o credo: 
“Nossos negócios 
devem beneficiar a 
sociedade em geral, não 
apenas nossos próprios 
interesses” (Jiri-Rita 
Koushi-Ichinyo).

Princípio 6 – Governança

Reforço da governança 
corporativa, avaliando, 
revendo periodicamente 
e aprimorando nossas 
atividades de forma 
contínua e proativa 
para promover a 
sustentabilidade.

Princípio 5 – Compromisso

Compromisso da 
alta administração 
e participação de 
todos para promover 
a sustentabilidade 
com um forte senso 
compartilhado de missão 
e grande entusiasmo.

Princípio 4 – Colaboração

Trabalhar em estreita 
colaboração com 
as várias partes 
interessadas, 
promovendo a 
divulgação espontânea 
de informações e o 
diálogo aberto sobre 
os objetivos das nossas 
iniciativas de promoção 
da sustentabilidade e 
o andamento da sua 
implementação.

Princípio 3 – Parcerias

Participação ativa em 
iniciativas globais – 
desempenhar papel de 
liderança em iniciativas 
multilaterais por 
meio da participação 
ativa em várias 
parcerias nacionais 
e internacionais com 
organizações, governos, 
empresas, associações, 
universidades, 
círculos acadêmicos, 
comunidade, etc.

Princípio 2 – Contribuição

Contribuição para a 
solução de questões que 
são globalmente vitais, 
como o estabelecimento 
de uma sociedade 
diversa e inclusiva e o 
cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), bem 
como a realização de 
negócios em conformidade 
com os padrões e princípios 
universais aceitos, incluindo 
aqueles relativos a direitos 
humanos, trabalho, 
segurança, meio ambiente 
e combate à corrupção.
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Temas prioritários

Em 2019, a Sumitomo Chemical lançou, em 
âmbito global, um plano de negócios corporativo 
trienal. Após análise de estrutura, políticas, 
processos, atividades de negócio, práticas de 
mercado, relacionamento com outras empresas 
e com a sociedade, entre outros aspectos, 
foram definidas quatro áreas prioritárias para o 
desenvolvimento corporativo: 

  Saúde
  Meio ambiente
  Alimentação e agricultura 
  Tecnologias da Informação  
e da Comunicação (TIC)

A partir do estudo também foram selecionadas 
sete questões materiais, fundamentais para 
a continuidade do negócio e que refletem o 
compromisso da companhia com a sustentabilidade 
e sua filosofia de equilibrar negócios com os 
interesses da sociedade. As questões materiais 
norteiam o desenvolvimento das ações e estão 
divididas sob duas perspectivas: criação de valor 
social, ligada aos negócios atuais da companhia; e 
criação de valor futuro, com ênfase nas iniciativas 

orientadas para os próximos anos, estabelecidos 
de acordo com as prioridades definidas pela 
matriz, no Japão, e adequados às necessidades da 
região. Os aspectos prioritários para a companhia 
estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, aos Dez Princípios do Pacto 
Global e os pilares do Comitê de Sustentabilidade. 

A SCLA optou pela inclusão do tema Pessoas 
– que abrange a gestão de recursos humanos, 
investimento social e voluntariado – devido 
aos impactos de sua reorganização, em meio 
à pandemia da Covid-19, e ao reconhecimento 
dos benefícios proporcionados por programas 
de responsabilidade social nos países latino-
americanos. O cuidado com as pessoas é marca da 
companhia não apenas nas ações dedicadas aos 
colaboradores, mas como reflexo da preocupação 
com o conjunto da sociedade.  

Promover inovação tecnológica e 
pesquisa e desenvolvimento

Contribuir para resolver
questões de saúde

Iniciativas para  
inovação digital

Contribuir para  
inovação em TIC

Promover diversidade  
e inclusão

Continuidade de negócio

•  Saúde e segurança ocupacional, industrial, 
prevenção a desastres

•  Gerenciamento segurança  
e qualidade de produtos

• Respeito aos direitos humanos
• Promoção do bem-estar dos funcionários
• Compliance 
• Anticorrupção

Contribuir para resolver
questões alimentares

Criação de valor social Criação de valor futuro

Contribuir para reduzir
o impacto ambiental

•  Mitigar mudanças climáticas
•  Contribuir por meio de produtos e tecnologia
•  Uso eficiente de energia e recursos
•  Contribuir para reciclagem de plástico

Temas materiais da SCLA
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Comitê de Sustentabilidade 

Tornar a SCLA reconhecida como empresa que gera lucro 
por meio de produtos e práticas que respeitam as pessoas 
e o planeta em todas as suas formas e relacionamentos 
é a missão do Comitê de Sustentabilidade. 

Criado em 2018, já no ano seguinte, com a adesão da 
subsidiária brasileira ao Pacto Global, o órgão passou 
a ser responsável também pela condução dos Dez 
Princípios. Seus integrantes participam de quatro das sete 
plataformas temáticas organizadas pela Rede do Pacto 
no País: Ação pelos ODS, Ação pelo Agro Sustentável, 
Ação pelos Direitos Humanos e Ação contra a Corrupção.

O Comitê de Sustentabilidade é dividido em sete pilares 
– constituição que vigora desde 2020, quando foi 
remodelado, recebendo novos voluntários representantes 
de todas as unidades de negócios e regiões de atuação 
da SCLA. Cada grupo conta, como patrocinadores, com 
a participação dos principais executivos da companhia. 
A instância segue ainda alguns direcionamentos, 
como o engajamento da alta liderança, para que as 
mensagens-chaves alcancem todos os colaboradores, e 
a participação dos funcionários, o que inclui a imersão 
em sustentabilidade e nas próprias soluções oferecidas 
pela companhia. 

Após a recomposição dos pilares do Comitê de 
Sustentabilidade, os grupos definiram e executaram 
seus planos de ação. Entre as iniciativas em cada um 
dos pilares destacam-se:

  Criação do Dia do ODS, para a disseminação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU entre os colaboradores; 

  Monitoramento dos compromissos do Pacto Global;

  Estímulo à participação no programa Sumika 
Sustainable Solutions, lançado em 2016, com o objetivo 
de identificar produtos e tecnologias que contribuam 
para o alcance dos ODS; e

  Lançamentos da Política de Diversidade e Inclusão, da 
Política de Sustentabilidade, do Manual do Voluntário 
e do Programa de Pagamento de Serviços Ambientais.

Pilares do Comitê de Sustentabilidade
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Pacto Global
Assegurar o 
cumprimento das 
diretrizes do  
Pacto Global e  
propostas de ações 
baseadas nelas.

Social
Contribuir com  
ações que impactem 
e transformem as 
comunidades socialmente, 
com consistência e 
atendendo às necessidades 
de cada realidade.

Voluntariado
Promoverações de 
voluntariado,engajando

funcionários e 
comunidade em geral 
na geração de empatia e 
ajuda mútua.

Meio Ambiente
Conduzir ações para 
a proteção do meio 
ambiente e recursos 
naturais, bem 
como iniciativa de 
conscientização.

Prosperidade
Garantir o link da 
sustentabilidade com os

negócios da empresa, 
bem como atuar 
visando aos princípios 
de materialidade  
da companhia.

ODS
Garantir que todas 
as ações realizadas 
pela Sumitomo 
Chemical Latin America 
estejam baseados 
nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU.

Diversidade  
e Inclusão
Disseminar os 
conceitos e as práticas 
de diversidade e 
inclusão na empresa. 
Promover ações de 
conscientização.



Imersão em sustentabilidade

Realizado anualmente, o projeto global Jiri 
Rita é uma competição que envolve os cerca 
de 30 mil funcionários da Sumitomo Chemical. 
A plataforma do projeto, disponível em vários 
idiomas, inclui conteúdos sobre sustentabilidade, 
mudanças climáticas, agenda 2030 e Pacto 
Global, entre outros. Os funcionários também 
são convidados a propor ações e relacionar suas 
atividades cotidianas aos ODS. 

A participação no projeto global foi importante 
para a SCLA, já que representou um ponto 
de partida para a difusão da cultura de 
sustentabilidade entre os novos colaboradores. 
Em 2020, a imersão contou com a participação 
de 57% dos profissionais. A SCLA ficou entre 
as dez subsidiárias com melhor desempenho 
na disputa entre mais de 200 filiais. O objetivo 
para o próximo ano é engajar mais funcionários 
na imersão e voltar a estar entre as melhores 
subsidiárias no ranking global de participação 
e conhecimento sobre o tema.

Finanças verdes

Na SCLA, a sustentabilidade está incorporada 
à cultura interna e disseminada em diferentes 
setores, seja por meio de seus produtos biológicos 
ou químicos, com menos impactos para o meio 
ambiente, seja na forma de produção, que busca 
reduzir resíduos, reciclar e economizar insumos.  

Em 2022, a companhia espera avançar ainda mais 
em seu compromisso com a sustentabilidade 
por meio das “finanças verdes”. O objetivo é 
relacionar fontes de financiamento a práticas 
sustentáveis. Clientes que demonstrem maior 
utilização de biorracionais ou o manejo adequado 
de seus cultivos, por exemplo, teriam descontos 
adicionais ou melhores taxas de financiamento. 
A companhia também estuda o lançamento de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 
e operações de Barter “verdes”.
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Responsabilidade social 

O programa Fórmula do Bem abriga todas as 
ações sociais realizadas pela Sumitomo Chemical. 
Os projetos estão alinhados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, principalmente 
relacionados aos pilares Social e Voluntariado 
do Comitê de Sustentabilidade. 

A companhia engaja seus funcionários em 
ações que buscam impactar e transformar 
comunidades, atendendo às demandas de 
diferentes realidades. Em parceria com diversas 
instituições, a Sumitomo Chemical apoia projetos 
de educação, formação profissional, arte e 
esporte em comunidades vulneráveis social e 
economicamente, em toda a América Latina. 

Em 2021, foram realizadas campanhas que vão 
desde a doação de móveis, computadores e 
material escolar para instituições do terceiro 
setor a ações de combate à fome. Além disso, 
a Sumitomo Chemical participa, anualmente, 
de campanhas em datas comemorativas como 
Natal e Dia das Crianças, além da Campanha do 
Agasalho, durante o inverno. 

A SCLA também está presente em campanhas 
de mobilização nacional, como a SOS Bahia, com 
doações para as vítimas das enchentes causadas 
pelas intensas chuvas que atingiram o estado. 

Em grande parte dos casos, a companhia se 
compromete a doar o mesmo valor arrecadado 
pelos funcionários. A Sumitomo Chemical 
também realiza lives beneficentes para que os 
espectadores doem enquanto acompanham a 
programação dos eventos. 

A companhia está reestruturando seu grupo 
de voluntários, mapeando a disponibilidade 
dos colaboradores, bem como o interesse em 
cada causa. Em 2021, a SCLA lançou o Manual 
do Voluntariado, com orientações para quem 
deseja participar das ações.

Incentivo ao empreendedorismo social
A Sumitomo Chemical é parceira da organização 
Enactus, presente em 37 países, que busca 
aproximar os universos empresarial e acadêmico, 
estimulando o empreendedorismo social. 
Anualmente, o Evento Nacional Enactus Brasil 
(Eneb) seleciona os melhores projetos de 
empreendedorismo social desenvolvidos por 
estudantes. Em 2021, o tema da maratona foi “A 
força da nossa geração”. Os vencedores participam 
da competição internacional Enactus World Cup. 

Além de apoiar a competição, ser membro 
do board e participar da comissão julgadora, 
a Sumitomo Chemical confere premiações 
especiais, reconhecendo os melhores projetos 
alinhados à Agenda 2030 de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2021, 
a companhia e a Enactus Brasil promoveram a 
nona edição do Prêmio Sociedade Sustentável, 
com o objetivo de desenvolver comunidades em 
situação de vulnerabilidade social em benefício 
de uma sociedade mais sustentável. Dez projetos 
selecionados em sete diferentes estados, entre 86 
inscritos de 15 estados, receberam investimentos 
e mentorias de colaboradores da empresa.

O grande vencedor da competição foi o projeto 
Raízes, elaborado por um grupo de estudantes 
da Universidade Federal de Viçosa – Campus 
Rio Paranaíba. A proposta, inédita no mercado, 
é combater o desperdício de cenouras pós-
colheita, fora do padrão estético exigido pelos 
consumidores, utilizando-as como matéria-prima 
na produção de suplementação alimentar bovina. 
Toda a produção é realizada por uma comunidade 
local em situação de vulnerabilidade social.

Além de ter 
lançado o Manual 
do Voluntariado, 
a companhia vem 
incentivando a 
prática por meio 
de mapeamento 
de causas e 
disponibilidades.  
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Investimento social privado em 2021

Projeto/atividade Descrição Localidade Número total  
de beneficiários

Valor investido 
(em R$)

Doação de móveis Doação de móveis para as instituições Amor ao Próximo e Cenários futuros Jaguaribe (SP) e São Paulo (SP) 400 -

Doação de computadores Doação de computadores para montagem de um laboratório de informática para crianças e adolescentes Guaianases (SP) 600 -

Doação de material escolar A campanha consiste na entrega de kits de ferramentas escolares em escolas rurais da Colômbia Colômbia 20 -

Ação de combate a fome 

Diante do novo cenário de combate à Covid- 19, em parceria com o Projeto Salve Vidas (Associação de Moradores do 
Novo Oriente), a Sumitomo Chemical realizou a compra de cestas básicas de comerciantes locais, a fim de minimizar 
os danos causados ao comércio local. Também foram doadas 150 cestas básicas para a comunidade em estado de 
vulnerabilidade social do município de Maracanaú

Maracanaú (CE) 150 20.100,00

Doação de máscaras e luvas Diante do novo cenário de combate a Covid- 19, a Sumitomo Chemical realizou a doação  
de mais de 10 mil luvas e 20 mil máscaras ao município de Maracanaú para utilização hospitalar Maracanaú (CE) 1.000 10.000,00

Campanha do Agasalho Doação de cobertores e roupas São Paulo/ Mogi Mirim (SP) 780 -

Doação de casacos
Em parceria com o do Algodão que Aquece, projeto social que atende a comunidade estudantil de regiões ribeirinhas 
no Oeste da Bahia, a Sumitomo Chemical promoveu a doação de casacos confeccionados em algodão. A ação também 
englobou incentivo à continuidade dos estudos.

Bahia 4.000 50.000,00

Dia das Crianças Doação de itens para o hot dog, para o Dia das Crianças no batalhão da Polícia Militar Mogi Mirim (SP) 500  3.000,00

Campanha de Natal Doação em dinheiro para as Instituições LATAM 13.620,00

SOS Bahia Campanha de arrecadação para familiares na Bahia que perderam seus bens em decorrência  
das enchentes no estado (ação iniciada em dezembro e concluída em janeiro/2022) Brasil 16  10.340,00

Enactus Visa aproximar os universos empresarial e acadêmico, estimulando o empreendedorismo social Brasil 944  367.083,00

Total 7.466  474.143,00

No total, em 2021 a Sumitomo Chemical investiu, por meio de recursos próprios, mais de R$ 474 mil, valor 
seis vezes maior que o aportado em 2020. A maior parcela desses recursos (77%) foi direcionada ao Projeto 
Enactus. No total, as ações beneficiaram 7.466 pessoas no ano. 
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Instituições e projetos incentivados 
apoiados em 2021 
Em linha com seu propósito de contribuição com o 
desenvolvimento sustentável, a Sumitomo Chemical 
direciona recursos, por meio de leis de incentivo fiscal, a 
diversas ações com potencial transformador. Em 2021, os 
projetos apoiados foram: 

Fundo do Idoso

Viva a vida 60+ – O projeto, desenvolvido no Lar de 
Idosos do Instituto dos Pobres, em Maranguape, no 
Ceará, é mantido pela Associação das Irmãs Capuchinhas 
e tem como objetivo promover o envelhecimento ativo 
e saudável, garantido o direito à qualidade de vida, o 
acesso a direitos básicos fundamentais à pessoa humana 
e o acompanhamento multidisciplinar.

Número de beneficiados: 80
Valor investido: R$ 55.000,00

Projeto Amparo ao Idoso – O projeto propicia o 
atendimento integral aos pacientes com 60 anos ou 
mais nas unidades do Hospital de Amor, em Barretos, 
São Paulo. São contemplados os custos relacionados ao 
tratamento de câncer e as atividades multidisciplinares 
desenvolvidas continuamente.  

Número de beneficiados: 15.000
Valor investido: R$ 100.000,00

Fundo da Criança e do Adolescente

Programando e Aprendendo – Idear – O projeto consiste 
no desenvolvimento e na atualização continuada de 
metodologia para o ensino de lógica de programação 
de computadores por meio da utilização do ambiente 
e de linguagem visual. É voltado para estudantes de 
escolas públicas de Maracanaú, no Ceará, com idades 
entre 8 e 17 anos, sendo que solicitamos à instituição 
que as vagas abertas por meio de nosso apoio 
financeiro fossem destinadas a mulheres. O objetivo 
final é proporcionar autonomia para a aprendizagem 
por meio de práticas com o computador, permitindo o 
compartilhamento de experiências pela internet. Em 
2021, a ação incluiu ainda atividades complementares 
para atrair os participantes, como oficinas, gincanas, 
jogos, exposições, etc.

Número de beneficiados: 600
Valor investido: R$ 55.000,00

Projeto Cuidar – A iniciativa atende crianças e 
adolescentes que estão em tratamento do câncer 
no Hospital Infanto-Juvenil de Barretos, no Estado 
de São Paulo. Todas as atividades de assistência são 
estruturadas para que os pacientes e suas famílias 
possam, juntos, enfrentar a doença. O projeto beneficia 
40 mil pessoas.

Lei de incentivo ao esporte

Menina Olímpica – A ação, realizada na Escolinha 
de Futebol Menina Olímpica, em Fortaleza, no Ceará, 
estimula a prática esportiva saudável entre meninas e 
mulheres de 8 a 17 anos, além de revelar talentos do 
futebol feminino. São oferecidas 140 vagas para prática 
dessa modalidade.

Número de beneficiados: 140
Valor investido: R$ 55.000,00

Dente de Leite – Meninas no Futebol – O projeto, 
realizado em Diadema (SP) desde 2016, visa oferecer 
toda a estrutura necessária para que meninas de 8 a 17 
anos tenham a oportunidade real de empoderamento, 
profissionalização e inclusão social por meio do futebol. 
Proporciona, assim, treinamento esportivo gratuito para 
meninas da rede pública de ensino que se encontram 
em estado de vulnerabilidade social. Um destaque é 
que a equipe técnica feminina é composta por atletas 
e ex-atletas profissionais.  

Número de beneficiados: 150
Valor investido: R$ 100.000,00
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Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon)

Geeon – O Grupo de Educação e Estudos 
Oncológicos (Geeon) é um projeto de extensão 
do Departamento de Cirurgia da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará. 
Comprometido com a defesa do controle do 
câncer no estado, promove ações continuadas 
de prevenção e de pesquisa, de forma a gerar 
evidências epidemiológicas quanto aos tipos e à 
frequência dos cânceres, bem como sua associação 
com as síndromes de predisposição hereditárias 
ao câncer de mama e ovário na população 
residente ou descendente de quilombos.

Valor investido: R$ 50.000,00

Lei Rouanet

Bandeira nas Escolas – Exposição itinerante 
composta por 20 réplicas das principais obras 
do artista visual Antonio Bandeira, ícone da 
cultura cearense. A mostra circulou pelas 
escolas públicas de Maracanaú, no Ceará, em 
uma ação educativa-cultural, com palestras e 
distribuição de material didático para estudantes, 
proporcionando o conhecimento sobre vida e 
obra do artista, bem como a difusão e fruição 
da arte brasileira, a formação e sensibilização de 
jovens e crianças para a arte e cultura. Além de 
estimular o campo sensorial e estético, o projeto 
se propõe a levar até crianças e jovens, de 7 a 
18 anos, uma conexão acerca da vida e obra de 
Antonio Bandeira, de maneira a contribuir para 
educação interdisciplinar. A exposição marcou o 
início das comemorações do centenário do artista, 
que acontece em 2022.  

Número de beneficiados: 12.000
Valor investido: R$ 200.000,00

Cine Escola – O projeto Cine Escola possibilita a 
2 mil jovens de 12 a 17 anos, da rede pública de 
ensino de São Paulo, a experiência de vivenciar 
uma sessão de cinema. Além das exibições, 
o projeto conta com oficinas de audiovisual/
animação com 96 horas de duração com dois 
encontros de três horas por semana para jovens 
de 16 a 24 anos. Foram oferecidas 90 vagas com 
foco na capacitação, inserção no mercado de 
trabalho e empreendedorismo. 

Número de beneficiados: 2.000
Valor investido: R$ 200.000,00

Auxílio durante a pandemia 

Em 2021, a Covid-19 continuou afetando 
a vida de milhares de famílias, com 
impactos à saúde pública e aumento das 
desigualdades sociais. Diante desse cenário, 
a Sumitomo Chemical deu continuidade 
às suas ações de combate à pandemia. 
Exemplo foi a doação, ao município de 
Maracanaú, no Ceará, onde a empresa 
possui seu complexo industrial, de mais 
de 10 mil luvas e 20 mil máscaras para 
utilização hospitalar. 

Já em parceria com o Projeto Salve Vidas, 
da Associação de Moradores do Novo 
Oriente, a SCLA realizou a compra de 150 
cestas básicas de comerciantes locais, para 
minimizar os danos causados à economia 
do município de Maracanaú. As cestas 
foram doadas para comunidades da região 
em estado de vulnerabilidade.
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Gestão de riscos



A Sumitomo Chemical revisa e aprimora 
continuamente seus processos, buscando 
identificar possíveis riscos e mitigá-los. A detecção 
de riscos, em estágio inicial, permite atuar para 
evitar ou reduzir possíveis impactos à companhia 
e à sociedade. Todas as empresas do Grupo 
Sumitomo Company atuam no gerenciamento 
adequado dos riscos associados às suas operações 
comerciais. 

A SCLA gerencia riscos de acidentes, de imagem e 
do negócio. Para melhor avaliação e gerenciamento 
dos riscos do negócio, adota o método PDCA, 
cujo objetivo é promover a melhoria contínua 
dos processos por meio de quatro ações cíclicas: 
planejar, executar, checar e agir. 

Anualmente, cerca de 120 organizações do 
Grupo Sumitomo Company realizam processo de 
avaliação para identificar os riscos prioritários aos 
negócios e às operações. Com base na detecção 
de ameaças, é criado um mapa dos principais 
riscos. O Comitê de Controle Interno elabora 
planos de ação regionais ou locais. Regularmente 
são feitos relatórios para o acompanhamento 
das ações executadas. A SCLA incentiva que o 
setor jurídico seja envolvido desde o início dos 
projetos para mitigar riscos.

Avaliação de riscos prioritários 

Riscos financeiros

O risco de crédito é uma das preocupações da 
companhia no Brasil e na América Latina. Por isso, 
além do monitoramento de crédito constante, a 
SCLA implementou ferramentas para apoiar o 
cliente nos financiamentos, transferindo o risco 
para as instituições bancárias. 

A companhia ampliou a oferta de Fundos de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs), 
ferramenta de securitização de recebíveis, lançou 
novos Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA), além de ter adotado estratégias de hedge 
de custo, os chamados COGs (Cost of Good 
Sold) para compras, reduzindo os impactos da 
volatilidade cambial. 

Também adotou, recentemente, um programa 
de Barter, por meio do qual o produtor entrega 
seus produtos para uma trading que paga 
diretamente à Sumitomo Chemical. Esse tipo 
de operação melhora o nível de garantias, reduz 
a exposição ao câmbio e diminui o número de 
ações de cobrança, colaborando para a diminuir 
o contencioso.   

Riscos avaliados para  
a composição do mapa 

   Acidentes e risco de desastres

   Riscos de negócio

   Riscos de segurança digital (TI)

   Riscos políticos e sociais

    Riscos financeiros e tributários

  Riscos trabalhistas e de gestão 
de pessoas

  Riscos de compliance e de 
legislação
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O combate à corrupção é considerado globalmente 
um tema material para a continuidade dos negócios 
da Sumitomo Chemical. A companhia possui diversas 
políticas e controles internos e externos, alinhadas 
às melhores práticas internacionais, para garantir 
a conformidade de suas ações – a exemplo da 
Política de Compliance, Política Global de Compras 
Responsáveis e Código de Ética e Conduta. 

Todas essas políticas foram revisadas após a 
aquisição da Nufarm, de acordo com a lei local de 
cada país onde a Sumitomo Chemical está presente, 
com posterior treinamento dos funcionários. Os 
contratos da companhia também estão em fase de 
atualização para a inclusão, quando necessário, de 
cláusulas anticorrupção, de privacidade de dados e 
de compliance em geral.  

Outra ação que contribui para as práticas 
anticorrupção é a segregação de funções e delegação 
de autoridade. Esses recursos de controle interno 
buscam evitar falhas ou fraudes ao descentralizar 
decisões e permitir a independência de funções. No 
ano fiscal de 2021, a SCLA fez nova análise de seus 
sistemas para garantir que essas práticas continuam 
sendo observadas em todas as áreas. Anualmente, 
as ferramentas de controle interno são auditadas 
em todos os países da América Latina.  

O combate à corrupção foi um dos temas 
prioritários definidos pelas equipes jurídica e 
de compliance da SCLA para o ano de 2021. O 
Manual Anticorrupção elaborado pela matriz foi 
traduzido para português e espanhol e adaptado 
de acordo com a legislação de cada um dos 
países onde a companhia possui escritórios.

Durante o ano fiscal, foram realizados 53 
treinamentos em toda a região da América 
Latina sobre o documento, envolvendo 85% dos 
colaboradores. A versão gravada do treinamento 
foi disponibilizada na plataforma de educação 
corporativa e será módulo obrigatório para todos 
os funcionários.

Outra ferramenta utilizada para combater 
a corrupção é o processo de due diligence 
anticorrupção, aplicado, de acordo com 
orientação da matriz, sempre que o parceiro 
comercial interagir com agentes públicos. 

O processo inclui a pesquisa dos atos constitutivos 
das empresas, notícias veiculadas na imprensa 
para apurar se os sócios foram envolvidos 
em práticas indevidas, além da aplicação de 
questionário e entrevista com os principais 
sócios ou diretores do escritório ou empresa. 
Caso não haja restrições, é elaborado contrato 
com cláusulas de compliance e anticorrupção.

Ao fim de 2021, 29 due diligences anticorrupção 
tinham sido concluídas e outras 28 estavam em 
fase de aprovação. Atualmente o processo é 
aplicado a todas as novas contratações, mas a 
expectativa é que as anteriores sejam revistas 
em 2022 segundo essas regras. 

Globalmente, os sistemas anticorrupção são 
gerenciados pelo Comitê de Conformidade 
Antitruste e Prevenção da Corrupção, criado 
em 2012 e presidido pelo presidente global 
da empresa. O comitê também responde por 
práticas que garantem a livre concorrência entre 
as empresas. A Sumitomo Chemical conta com 
manual que orienta os colaboradores sobre como 
atuar para respeitar a legislação concorrencial 
em cada um dos países.

Prevenção à corrupção 
Comitê de Conformidade Antitruste e Prevenção da Corrupção

Em 2021 a companhia 
instituiu globalmente 
o Comitê de 
Conformidade 
Antitruste e Prevenção 
da Corrupção, que 
gerencia todos os 
sistemas relacionados 
ao tema. 
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O direito concorrencial também foi tema de 
treinamento dos colaboradores na América 
Latina. No Brasil, em uma primeira etapa, 
diretores e gerentes participaram da iniciativa. 
Foram realizados três treinamentos sobre o 
manual concorrencial, alcançando 77 líderes 
treinados, ou 91%. Para o próximo ano, está 
prevista a capacitação de coordenadores e 
demais funcionários sem cargo de gestão. 

Durante o treinamento, os participantes 
aprendem, com exemplos práticos, a negociar 
contrato com o concorrente, como se portar 
em reuniões com concorrentes ou associações, 
tipos de informações sensíveis e as que podem 
ser trocadas com representantes de outras 
empresas, entre outros temas. Os colaboradores 
também são orientados a entrar em contato 
com o departamento jurídico e de compliance 
em todas as negociações com concorrentes.

Política de Compliance da SCLA

A SCLA implementou todas as políticas vigentes 
no Grupo Sumitomo Chemical relacionadas 
a compliance. O sistema que rege o tema é 
formado por diversas políticas e ferramentas, 
como o Código de Ética e Conduta, o Manual 
Anticorrupção e o Manual Concorrencial.  Além 
de objetos de treinamentos constantes, os 
documentos estão disponíveis na rede interna 
corporativa, acessíveis a todos os funcionários.

Além disso, à medida que novos contratos vão 
sendo criados, cláusulas relacionadas a ética e 
compliance são adicionadas e/ou atualizadas, 
em especial quanto a obrigações de ESG, 
anticorrupção, antitruste e proteção de dados.

Ouvidoria Interna

Funcionários e fornecedores da SCLA podem 
encaminhar denúncias ou qualquer ocorrência 
de desvios de comportamento por meio da 
Ouvidoria Interna. Os relatos, que podem ser 
feitos de forma anônima, são avaliados pela área 
de compliance e reportados à matriz. O Comitê 
de Compliance propõe medidas para o processo 
de investigação e acompanha o andamento até o 
final, quando são geradas propostas de mitigação 
de riscos ou alternativas para alinhamento e 
implementação. 

A Ouvidoria Interna pode ser contatada 
por e-mail (ouvidoria.sumitomochemical@
almeidaassociados.com.br) e telefone (+55 (11) 
3045.5193). Em 2022, a previsão é de seja reforçada 
por site e aplicativo, disponíveis para acolher 
denúncias em toda a região da América Latina. 
Os novos canais facilitarão o cadastro dos relatos 
e seu acompanhamento. 
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Gestão de pessoas,
direitos humanos
e trabalho



Total de colaboradores, discriminados por categoria funcional e gênero

2020 2021

Mulher Homem Mulher Homem

Categoria funcional,  
por gênero Total % Total % Total 

geral Total % Total % Total 
geral

Diretoria 5 25% 15 75% 20 5 26% 14 74% 19
Gerência 12 15% 69 85% 81 13 15% 72 85% 85
Coordenadores 20 50% 20 50% 40 19 45% 23 55% 42
Técnico/Supervisão 4 16% 21 84% 25 0 0% 4 100% 4
Profissionais 107 53% 95 47% 202 122 48% 134 52% 256
Operacional 1 1% 125 99% 126 3 2% 125 98% 128
RTVs 6 5% 123 95% 129 14 9% 139 91% 153
Total 155 25% 468 75% 623 176 26% 511 74% 687

2020 2021

Faixa etária Até 29 anos 30 a 49 anos 50 anos ou mais Até 29 anos 30 a 49 anos 50 anos ou mais
Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Diretoria 0 0% 9 45% 11 55% 0 0% 8 42% 11 58%
Gerência 0 0% 60 74% 21 26% 0 0% 64 75% 21 25%
Coordenadores 1 3% 39 98% 0 0% 1 2% 41 98% 0 0%
Técnico/Supervisão 10 40% 13 52% 2 8% 1 25% 2 50% 1 25%
Profissionais 60 30% 130 64% 12 6% 66 26% 168 66% 22 9%
Operacional 23 18% 91 72% 12 10% 24 19% 93 73% 11 9%
RTVs 22 17% 97 75% 10 8% 31 20% 111 73% 11 7%
Total Geral 116 19% 439 70% 68 11% 123 18% 487 71% 77 11%

Garantir um ambiente organizacional seguro, 
saudável, inclusivo e colaborativo é fundamental 
para que a Sumitomo Chemical possa cumprir 
sua missão de promover o bem-estar e a saúde 
da sociedade. Por meio de políticas corporativas 
e atuação da liderança, a companhia busca 
estimular a paixão pelo negócio, o trabalho 
em equipe e o foco em resultados entre seus 
funcionários, mantendo a equipe engajada e 
orgulhosa por integrar a organização.

A SCLA adota como compromissos a promoção 
do trabalho decente e a valorização dos 
colaboradores. A área de Recursos Humanos 
& General Affairs atua estrategicamente nos 
pilares de experiência do funcionário, gestão 
de talentos, gestão da força de trabalho, clima, 
comunicação e cultura.  

Composição das equipes
Em 2021, a Sumitomo Chemical Brasil contava com 687 colaboradores, sendo 74% homens e 26% 
de mulheres. A maior parte dos funcionários (71%) tem entre 30 e 49 anos. Não há diferenças 
significativas na composição das equipes entre 2020 e 2021. 
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Pandemia e  
novas forma
A crise sanitária global manteve-se como um desafio 
em 2021, forçando as equipes a testar novas formas de 
trabalho. Nos primeiros meses do ano, as atividades 
presenciais passaram a ser opcionais. Com o avanço 
da vacinação, 30% da equipe no Brasil voltou a atuar 
nos escritórios. 

O objetivo era que 70% dos funcionários retomassem 
as atividades presenciais em janeiro de 2022. No 
entanto, com o surgimento da variante ômicron 
e o aumento vertiginoso do número de casos no 
Brasil, a recomendação foi suspensa. A companhia 
acompanha a evolução da doença nos locais onde 
atua, tomando medidas para mitigar os riscos à saúde 
e à segurança dos trabalhadores.  A área de saúde 
ocupacional também monitora os casos de Covid-19 
entre as equipes e reporta os dados à matriz e a 
companhia de maneira geral.

Saúde e segurança 
ocupacional GRI 403-9

A SCLA investe continuamente na melhoria de suas 
estruturas físicas e seus controles de engenharia, de 
modo a evitar acidentes de maior potencial. Com o 
mesmo foco, direciona recursos na modernização do 
parque fabril, para equipamentos mais seguros e o 
fortalecimento da padronização das operações, além 
de capacitar as equipes de execução para manutenção 
dos padrões. Também é promovida rígida rotina de 
auditorias, para identificação de oportunidades e 
desvios de segurança. 

Os principais riscos das operações estão vinculados a 
produtos químicos inflamáveis, mas os eventos mais 
complexos materializados em acidentes não possuem 
vínculo com esse risco crítico. São controlados os 
ativos críticos de PSM, com planos de manutenção 
acompanhados em redundância, calibração de 
instrumentos críticos e redundância de instrumentação 
de segurança de processos. A hierarquia de controle 
de risco segue em ordem de prioridade e o controle 
ocorre a partir da combinação dos fatores.

Em 2021, não foi registrado nenhum caso de óbito ou 
lesão relacionadas ao trabalho entre colaboradores 
próprios ou terceiros.  

1 Controles de engenharia para 
eliminação/ou redução do risco

2 Proteções coletivas

3 Equipamentos de  
proteção individual

4 Padronização e treinamento
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Taxas e números de saúde e segurança de colaboradores

Taxas e números de saúde e segurança para todos os trabalhadores terceiros

Taxas1 2019 2020 2021

Número de óbitos como resultado de lesões relacionadas ao trabalho 0 0 0

Taxa de óbitos como resultado de lesões relacionadas ao trabalho 0,00 0,00 0,00

Número de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência 
(excluindo óbitos) 0 0 0

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência  
(excluindo óbitos) 0,00 0,00 0,00

Número de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 1 1 0

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 0,52 0,53 0

Taxas 2019 2020 2021

Número de óbitos como resultado de lesões relacionadas ao trabalho 0 0 0

Taxa de óbitos como resultado de lesões relacionadas ao trabalho 0,00 0,00 0,00

Número de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência 
(excluindo óbitos) 0 0 0

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência  
(excluindo óbitos) 0,00 0,00 0,00

Número de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 0 0 1

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 0,00 0,00 0,00

1. Número de horas trabalhadas: Ano 2019: 1.917.335; Ano 2020: 1.901.493; Ano 2021: 1.875.848. 

Depois de adquirir a Nufarm, a Sumitomo Chemical 
passou por período de redefinição de sua estrutura, 
políticas e, na área de pessoas, de harmonização 
de salários e benefícios. A integração entre as 
companhias, em 2020, foi dificultada pela pandemia, 
que tornou as interações majoritariamente virtuais. 
Em 2021, com as bases já estabelecidas, houve a 
consolidação da cultura Sumitomo Chemical entre 
os novos funcionários. 

Diversas iniciativas foram feitas com essa 
finalidade, a começar pela realização de 
pesquisa, com participação de mais de 80% dos 
funcionários, para identificar os valores percebidos 
na organização. Os profissionais também foram 
questionados sobre seus próprios valores e quais 
seriam necessários à empresa. Como resultado, 
foram citados os seguintes valores, integrados 
pela alta liderança à estratégia de atuação da 
Sumitomo Chemical Latin America:

Para difundir esses valores entre todos os 
profissionais, foi desenvolvido o programa  
SER SCLA, com diversas ações para implementação 
e divulgação da nova cultura. Além disso, 
foram selecionados embaixadores de cultura, 
time multidisciplinar com pessoas de vários 
departamentos e regiões, que receberam a tarefa 
de desenhar plano de ação e estruturar processos 
e políticas para a internalização dos valores entre 
o time. Outra ação relacionada à cultura da nova 
companhia foi uma pesquisa para avaliação 
dos gaps e pontos fortes dos novos valores e  
da liderança.  

Consolidação da cultura  
Sumitomo Chemical

 Responsabilidade (Accountability)
 Colaboração
 Cliente no centro
 Inovação
 Confiança
 Sustentabilidade
 Ética
 Experiência do colaborador
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Experiência  
do colaborador
Com vistas a cuidar da experiência do 
colaborador durante todo o seu ciclo de vida na 
organização, vários projetos foram conduzidos 
em 2021. Um deles foi o mapeamento da 
felicidade corporativa, que obteve resultados 
positivos. O levantamento seguiu a metodologia 
da psicologia positiva da teoria do bem-estar, 
conhecida como PERMA – sigla referente a 
cinco elementos mensuráveis: Positive Emotion 
(Emoção positiva), Engagement (Engajamento), 
Relationships (Relacionamentos), Meaning 
(Significado) e Achievement (Realização). 

Também foi medido o nível de estresse dos 
funcionários e traçadas ações para solucionar 
as principais queixas. Exemplo é a iniciativa 
#sextou, que desencoraja a realização de 
reuniões nas sextas-feiras. Outra ação foi o 
treinamento dos líderes para que colaborem 
com a satisfação dos funcionários no trabalho, os 
chamados líderes da felicidade corporativa. Eles 
também receberam treinamentos relacionados 
a habilidades comportamentais (soft skills).  

No treinamento sobre liderança consciente, foi 
abordado o aspecto da diversidade e inclusão 
e das diferenças individuais. Os líderes foram 
treinados ainda sobre ferramentas de gestão de 
pessoas e feedback.

Entre os fatores que contribuem para a experiência 
do funcionário está a remuneração, composta 
não só pelo salário financeiro, mas pelo chamado 
salário emocional, que inclui benefícios subjetivos, 
como a cultura da empresa e a perspectiva de 
desenvolvimento de habilidades profissionais. Na 
SCLA, os colaboradores usufruem o Pacote Total 
de Reconhecimento, composto por remuneração, 
benefícios, qualidade de vida, desenvolvimento 
e ambiente interno. 

A equipe de Recursos Humanos vem realizando 
uma série de revisões na descrição, no nível 
e na nomenclatura dos cargos para corrigir 
possíveis inconsistências, além de ajustes nas 
estruturas de cargos e salários. O próximo passo 
desse projeto é o desenvolvimento de trilhas de 
carreira, para que os colaboradores visualizem 
e planejem suas trajetórias na companhia. 

77%

20%

3%

Escala de felicidade

0 a 4 pontos – Infeliz  
4,1 a 6,5 pontos – Neutro
6,6 a 10 pontos – Feliz

0 10

7,94

Índice de Felicidade
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O desenvolvimento das potencialidades e o 
aprendizado na organização são essenciais para 
a experiência do funcionário. Nesse sentido 
atua a SCLA University, lançada em setembro 
de 2021, que apoia os profissionais desde a sua 
chegada à companhia (onboarding) até o seu 
desenvolvimento, para que atinjam metas nas 
próximas etapas da carreira. 

Criada com a participação de mais de 110 
colaboradores da América Latina, que apontaram 
os desafios de suas áreas de atuação e as 
habilidades que gostariam de desenvolver, a 
universidade disponibiliza treinamentos 
síncronos e assíncronos e conteúdos sobre 
comportamentos-chaves, habilidades técnicas e 
funcionais comuns e específicas de cada área. É 
organizada em seis tracks: Nossos fundamentos 
(Sustentabilidade, Saúde, Segurança e 
Compliance); Inovação como nosso DNA; 
Construindo Capacidades de Liderança; Execução 
& Disciplina como nossos direcionadores; No 
Cliente para o cliente; e Pessoas no centro. 

Universidade Corporativa –  
SCLA University

Nos primeiros 6 meses de existência, foram disponibilizadas 75 experiências 
de aprendizagem, divididas entre 19 síncronas e 56 assíncronos, totalizando:

9,5 de  
satisfação 

100 treinamentos 
realizados

1.835 
participações

5.348 horas  
de treinamento
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A Sumitomo Chemical entende que diversidade 
e inclusão são essenciais para a inovação e o 
sucesso do negócio, além de contribuírem 
para a construção de uma sociedade mais 
sustentável. Por isso, é signatária dos Princípios 
de Empoderamento das Mulheres (Women’s 
Empowerment Principles – WEP), em parceria 
com a ONU Mulheres, e do compromisso Equidade 
é prioridade: gênero, lançado pela Rede Brasil do 
Pacto Global. A diversidade e inclusão também 
são temas de um dos sete pilares do Comitê de 
Sustentabilidade.

Em 2020 a companhia estabeleceu como meta 
para o Brasil e a América Latina ter pelo menos 
30% dos cargos de alta liderança ocupados por 
mulheres até 2025, um desafio, considerando 
que 80% do negócio engloba o setor agro, 
majoritariamente masculino. Nessa estratégia, a 
companhia não promove distinções salariais em 
razão de gênero, com salários compatíveis entre 
homens e mulheres que ocupam as mesmas 
funções profissionais.

Assim, a Sumitomo Chemical tem trabalhado 
para atrair mais colaboradoras aos seus 
quadros e elaborado iniciativas que promovam 
a liderança feminina. Os processos seletivos 
passaram a observar a inclusão de pelo menos 
uma mulher em suas etapas, especialmente 
na área comercial. Foi desenvolvido ainda um 
programa dedicado à atração de mulheres como 
Assistentes Técnicas de Vendas (ATVs), que atuam 
por meio de cooperativas, com o propósito de 
incorporá-las, futuramente, ao time de vendas.

Diversidade e inclusão
Além de buscar ampliar o número de 
colaboradoras, a SCLA elaborou estratégias para 
as funcionárias de seu time, lançando política de 
diversidade e inclusão e promovendo pesquisa 
para apurar as diferenças salariais relacionadas 
a gênero. A companhia também tem entre os 
planos o lançamento de programa de estágio e 
trainee com foco nas mulheres e de mentoria 
para mulheres.

Razão matemática entre o salário-base para mulheres e homens em cada categoria funcional GRI 405-2

2020 2021

Categoria funcional homens mulheres razão 
matemática homens mulheres razão 

matemática
Diretoria 105% 106% 1,00 109% 110% 1,01
Gerência 116% 99% 0,85 108% 110% 1,02
Coordenadores 107% 101% 0,94 107% 107% 1,00
Técnica/supervisão 94% 83% 0,89 116% 0% 0,00
Profissionais 110% 114% 1,03 106% 106% 1,00
Operacional 96% 112% 1,16 110% 133% 1,21
RTVs 113% 103% 0,91 105% 100% 0,95

Em parceria com a organização não 
governamental Women in Leadership Latin 
America (Will), foram realizadas palestras 
sobre equidade de gênero em datas como o 
Dia Internacional das Mulheres. A parentalidade 
e a educação dos filhos foram abordadas em 
conversas no Dia das Mães e Dia dos Pais, em 
parceria com a iniciativa Meu filho no currículo. 
A violência contra a mulher também foi tema 
de campanha interna.  
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O Agro é delas 

As ações para estimular a equidade de 
gênero e a diversidade vão além dos 
funcionários, fornecedores e clientes. Para 
promover a força feminina no campo, a 
companhia foi uma das patrocinadoras 
do 6º Congresso Nacional de Mulheres do 
Agronegócio, que aconteceu em outubro 
de 2021. O encontro abordou o uso da 
tecnologia no campo, liderança, agregação 
de valor, rastreabilidade e política externa. 

Como parte das ações, a Sumitomo 
Chemical lançou a campanha O Agro 
é delas, para estimular as mulheres a 
participarem, cada vez mais, da cadeia 
produtiva agrícola no Brasil e na América 
Latina. A campanha contou com a parceria 
de influenciadoras do agronegócio e 
estilistas de marcas que pertencem ao 
movimento Sou de Algodão – também 
apoiada pela companhia, que reúne os 
agentes da cadeia produtiva e da indústria 
têxtil dessa fibra para conscientizar a 
sociedade sobre o consumo responsável.  

Embora o foco da atuação da Sumitomo Chemical 
em 2021 tenha sido gênero, a companhia também 
realiza atividades relacionadas a temas raciais e 
inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs). Já existe 
um grupo informal de discussão sobre raça que 
desenvolve ações em datas específicas, como no Dia 
da Consciência Negra. O combate ao racismo também 
é um dos aspectos do track Pessoas, da Universidade 
Corporativa. A ideia é que, em breve, outros grupos 
de afinidade sobre temas de diversidade e inclusão 
sejam oficializados pela companhia. 

A Sumitomo Chemical é parceira da plataforma 
Oportunidades Especiais, dedicada à divulgação de 
vagas para PcDs, além de contar com o apoio do 
Instituto Jô Clemente, para a contratação de pessoas 
com deficiência intelectual.  

Em 2021, a companhia também realizou treinamento, 
em português e espanhol, sobre vieses inconscientes 
relacionados a gênero, raça, peso, idade e sexualidade, 
entre outros. O objetivo foi explicar o que são os 
vieses inconscientes, seus impactos e práticas para 
reduzi-los no ambiente de trabalho.

Com essas ações e posicionamento diverso e 
inclusivo, em 2021 a companhia não registou, em suas 
operações, nenhum caso de discriminação. GRI 406-1

Além do pilar do Comitê de Sustentabilidade 
dedicado à Diversidade e Inclusão, a SCLA criou um 
grupo de afinidade sobre gênero para potencializar 
o senso de pertencimento e identificação, instituir 
um espaço de troca de informações e definição de 
ações. A iniciativa também visa apoiar a implantação 
dos Princípios de Empoderamento das Mulheres 
(Women’s Empowerment Principles – WEP), do 
qual a companhia é signatária e que determinam: 

1.     Estabelecer lideranças que abracem a igualdade 
de gênero.

2.     Tratar mulheres e homens de forma justa, com 
respeito aos direitos humanos e sem discriminação. 

3.     Garantir a saúde, segurança e o bem-estar de todas 
as pessoas que trabalham na empresa.

4.     Promover educação, capacitação e o desenvolvimento 
profissional para as mulheres.

5.     Apoiar empreendedorismo de mulheres por meio 
das cadeias de suprimentos e marketing.

6.     Promover a igualdade de gênero com iniciativas 
dedicadas à comunidade e ao ativismo social.

7.     Medir, documentar e publicar os progressos da 
empresa na promoção da igualdade de gênero.
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Diversidade e inclusão em números

Em março de 2021, a Sumitomo Chemical Américas 
realizou pesquisa com as subsidiárias do continente sobre 
diversidade e inclusão. O objetivo foi entender a experiência 
do funcionário em relação ao tema e diferentes percepções 
de acordo com os grupos demográficos. 

A SCLA obteve nível de respostas favorável em relação à 
média das demais empresas. Participaram do levantamento 
582 colaboradores, sendo 22% mulheres e 77% homens 
(1% se considera não binário ou prefere não responder). 
Em relação à orientação sexual, 97% se declaram 
heterossexuais e 2%, LGBTQIA+. 

Entre as mulheres da SCLA, 69% responderam que seus 
líderes acreditam que a diversidade é fundamental para o 
sucesso da companhia. Também se destacou o percentual 
de mulheres que se sentem respeitadas no trabalho: 85%. 

O estudo também avaliou o engajamento dos funcionários 
com a companhia. Em termos gerais, 98% dos 
colaboradores responderam “Eu trabalho o máximo que 
posso quando estou no trabalho”. Entre as mulheres, o 
total foi de 97% e, entre os homens, 98%. Brancos e não 
brancos responderam de forma similar – 98% e 97%, 
respectivamente.

A pesquisa identificou alguns pontos de melhoria, como a 
maior liberdade de os funcionários falarem abertamente sobre 
questões identitárias e de gênero. O estudo sugere mentoria 
para grupos minoritários, além de enfatizar a importância de 
líderes terem comportamentos inclusivos – ações que já estão 
em pauta na SCLA.  

Direitos humanos 

Entre os princípios do Pacto Global e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, a promoção dos 
direitos humanos é prioridade da Sumitomo Chemical. 
Tanto que o tema Pessoas foi incluído entre as questões 
materiais, que orientam as ações da companhia e são 
consideradas fundamentais para a continuidade dos 
negócios. A empresa participa também da plataforma de 
Direitos Humanos organizada pela Rede do Pacto Global 
no Brasil. 

Seja na garantia ao trabalho decente, na preocupação 
com a saúde e bem-estar de seus colaboradores, 
clientes e da sociedade em geral, seja no combate à 
discriminação e promoção da equidade, as ações da 
Sumitomo Chemical sempre são pautadas pelo respeito 
aos direitos humanos. Para assegurar a não violações 
desses direitos, cláusulas e condições relativas a direitos 
humanos e aspectos socioambientais são incluídas em 
todos os contratos e negociações. 

Em âmbito global, a Sumitomo Chemical Company reuniu 
um grupo de advogados para estabelecer processos e 
procedimentos para direitos humanos. A previsão é que 
sejam desenvolvidos treinamentos nessa área em 2022. 
Futuramente, a expectativa é a criação de um processo 
de due diligence dedicado a direitos humanos.
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Direitos e liberdade  
de associação

No Brasil, a liberdade de associação é garantida 
pela Constituição Federal. Na Sumitomo 
Chemical, os funcionários têm plena liberdade 
para participar de entidades de classe e dos 
sindicatos ligados às suas áreas de atuação. A 
SCLA respeita os direitos dos trabalhadores, 
assegurados pela legislação, e cumpre 
convenções e acordos coletivos entre sindicatos 
dos empregados e das empresas em todas as 
suas unidades de negócio. A companhia busca 
a participação de seus colaboradores em suas 
decisões, sempre que possível, tendo como base 
o diálogo, a transparência e a ética.

Privacidade de dados 

Previsto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o direito à privacidade tem ganhado 
novas interpretações à medida que a internet se 
torna mais presente no cotidiano das pessoas. 
Um novo conceito de privacidade, relacionado 
à coleta e ao uso de dados e informações, é 
preocupação cada vez mais frequente. No Brasil, 
a privacidade dos dados é garantida pela Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entrou 
em vigor no final de 2020. 

Já em 2021, a Sumitomo Chemical deu início 
ao Programa de Privacidade de Dados. Foram 
diagnosticadas quase 300 atividades que 
envolvem o tratamento de dados pessoais detidos 
pela companhia em mais de 50 áreas. A partir 
desse mapeamento, foi elaborada uma matriz 
de riscos. Além disso, cerca de 300 pessoas 
participaram de programa de treinamento sobre 
os principais aspectos da LGPD. 

A companhia criou ainda uma estrutura de 
governança para privacidade de dados no País, 
o que inclui o Comitê de Privacidade, órgão 
interno responsável pela edição de normas 
e regulamentos sobre o tema e análise de 
eventuais requisições pelos titulares de dados 
pessoais. A primeira norma aprovada pelo comitê 
foi o Aviso Interno de Privacidade, focado nos 
colaboradores da Sumitomo Chemical no Brasil.
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Gestão  
ambiental 



A Sumitomo Chemical nasceu com o propósito de aliar 
inovação e preservação ambiental ao transformar 
poluentes em fertilizantes. Soma-se a esse objetivo sua 
filosofia, que busca harmonizar os negócios e os interesses 
da sociedade. A redução de riscos de acidentes e desastres 
ecológicos, o uso consciente de recursos naturais, o 
descarte adequado de resíduos e o cumprimento das leis 
ambientais também integram a estratégia da companhia 
e estão amplamente disseminados em suas operações. 

Atuação responsável
Segurança, meio ambiente, medicina ocupacional e 
qualidade são práticas inegociáveis para a empresa, 
refletidos em políticas, programas e processos 
continuamente aprimorados com vistas à excelência 
operacional. A Política de Segurança, por exemplo, foi 
formulada de acordo com os princípios do Responsible 
Care, compromisso global da indústria química para 
garantir a gestão segura dos produtos em toda a cadeia 
de valor e promover o desenvolvimento sustentável. Suas 
diretrizes estão baseadas em seis pilares:

Saúde e segurança 
ocupacional

Segurança química

Qualidade 
assegurada

Segurança  
dos produtos

Meio ambiente

Process Safety 
Management – 
PSM (Gestão de 
segurança do 

processo)
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Responsible Care é uma iniciativa voluntária da 
indústria química, criada em 1984, cujo objetivo é 
aprimorar constantemente as áreas de proteção 
ambiental, saúde e segurança. O compromisso 
conta com a adesão das principais empresas da 
indústria química, em mais de 50 países.

Saúde e segurança
A SCLA está há dois anos sem acidentes de 
trabalho com afastamento. Uma das iniciativas 
que contribuíram nesse sentido é o Programa 
Pare e Pense, dedicado à prevenção de acidentes 
por meio de sete pilares: 

   Análise Preliminar de Risco (AR) – para 
atividades rotineiras
  Permissão de Trabalho (PT) – para atividades 
não rotineiras 

  5S (senso de utilização, organização, limpeza, 
padronização e disciplina)

  Management of Change (MOC) – gestão segura 
de mudanças 

  Safety Tour – focado em melhorias estruturais 
  Olho Vivo – focado em comportamento seguro 
  Gestão das Empresas Contratadas

Outro fator importante para garantir a segurança 
das atividades é a atuação dos colaboradores 
como fiscais dos processos. Eles podem identificar 

Treinamentos realizados

Saúde

Prevenção da Covid-19, Saúde mental, Qualidade de vida, Outubro rosa, Novembro azul, 
Nutrição saudável e Ergonomia.

Segurança

Segurança na operação de empilhadeiras, Segurança na operação de pontes rolantes, Segurança 
em trabalho em altura, Treinamento mensal da Brigada de Emergência, Treinamentos de 
comportamento seguro (Pare e Pense), Segurança no trânsito BTW – Behind the Weel, 
Segurança no lar, Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), Treinamento de formação 
de cipeiros e Treinamento de integração de segurança para novos funcionários e terceiros.

Meio ambiente

Coleta seletiva, Painel de odor e Aspectos e impactos ambientais.

Gestão de Segurança do Processo (PSM)

Gestão de Mudanças (MOC), Riscos químicos, Ficha de Informação de Segurança dos 
Produtos Químicos (FISPQ) e Ficha de Emergência (FE), Treinamento de segurança com 
poeiras explosivas e Treinamento de Responsible Care.

potenciais riscos para segurança, meio ambiente 
e qualidade e fazer observações. Em 2021, foram 
identificadas e solucionadas 3 mil observações no 
Complexo Industrial de Maracanaú (CE). Quanto 
mais observações são identificadas, menores são 
as chances de incidentes no interior e exterior 
das fábricas. 

A aplicação dos programas de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente (HSE, na sigla em inglês) e Qualidade, 
associada aos treinamentos dos profissionais e ao 
gerenciamento das métricas de controle (KPIs), 
garante o compromisso da organização com as 
diretrizes do Responsible Care. Todos os programas 
passam por auditorias semanais que avaliam a 
evolução dos processos. O objetivo é ter resultados 
acima de 94%. Em todos os pilares, a Sumitomo 
Chemical tem obtido avaliações acima de 97%.

A preocupação com a segurança vai além dos 
espaços das fábricas e escritórios. A SCLA oferece 
treinamento para os funcionários no campo sobre 
direção defensiva, além de monitorar o número de 
multas recebidas e buscar melhorar a segurança 
no trânsito. Para que os colaboradores possam 
identificar possíveis riscos, são promovidos diversos 
treinamentos na área de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (HSE) e de Gestão de Segurança do 
Processo (PSM, na sigla em inglês). 

Princípios globais do Responsible Care
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Gestão de crise

Atendendo aos princípios do Responsible Care, 
a Sumitomo Chemical mantém um Comitê 
de Gestão de Crise e Plano de Ação. O órgão 
é composto por gestores que se reúnem para 
identificar possíveis riscos e estabelecer ações de 
contenção em caso de ocorrências. Eles também 
são responsáveis pelas decisões em momentos 
de crise ou emergência, se necessário.

Empresas contratadas estão aptas a fornecer 
serviços de atendimento a emergências 
ambientais tanto dentro das instalações como 
externamente. O complexo industrial de 
Maracanaú dispõe de Brigada de Emergência 
treinada para identificar, classificar e atuar em 
casos de emergências.

A política global de atuação responsável 
determina que todos os acidentes que ocorram 
com colaboradores, internos ou externos, sejam 
reportados à matriz, no Japão, e informados a 
todas as outras companhias do grupo. 

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

Evento
Como 
reportar

Contactar GAG imediatamente

Reporte Preliminar

Data

Detalhes do evento

Ações tomadas

Membros do GAG

HSE LATAM 
Manager

GAG faz a análise

*Atende os critérios 
do Responsible Care?

SC & Operation 
LATAM Head

Não

Sim

Líder 
do GAG 
Informa

Informar (quando 
necessário)

informa

Katayama 
informa

Fluxo de comunicação de crise

Relatório Preliminar deve ser  
enviado dentro de 24h para o Japão

O relatório final (com os resultados da 
investigação) deve ser enviado para SC & 
Operation LATAM Head dentro de três semanas.

* Os critérios do relatório do Responsible Care são estabelecidos em ‘‘Padrões de Cuidados Responsáveis’’ e Política.

1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 24h

Manufacturing  
SR Manager

SC & Operation 
LATAM Head

EHD LATAM Head 
AND LATAM Head
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A Sumitomo Chemical tem investido fortemente 
em projetos de pesquisa e desenvolvimento que 
resultem em produtos de elevado desempenho 
e perfil sustentável, o que contribui para que 
o agricultor amplie a produtividade de seus 
cultivos com a utilização de áreas menores. 
Além disso, amplia ano a ano sua participação 
em linhas de produtos biológicos, que diminuem 
a geração de resíduos e a utilização de químicos, 
e desenvolve soluções à base de água, menos 
tóxicas por não utilizarem solventes.

A companhia adota ainda programas que 
favorecem a conservação ambiental, a exemplo do 
programa de Pagamento de Serviços Ambientais 
(PSA), um aliado no combate ao desmatamento 
e à redução das emissões de carbono. 

Nas divisões de nutrição animal e saúde ambiental 
também são pensadas iniciativas com o objetivo 
de preservar o meio ambiente, como utilização 
de embalagens recicláveis da metionina.  

As novas fábricas foram concebidas sob as 
melhores práticas internacionais, com produção 
amplamente automatizada, de forma a não gerar 
emissões gasosas e produzir menos resíduos 
por quilo. Além disso, adotam a destinação 
responsável dos resíduos obtidos. As antigas 
fábricas, por sua vez, passam por processo de 
atualização de equipamentos e instalações. 
No complexo de Maracanaú, 90% da energia 
utilizada provém de fontes renováveis (eólica).

Proteção ao meio ambiente

O centro de pesquisa (LARC), em Mogi Mirim 
(SP), também foi construído a partir do conceito 
de arquitetura sustentável, de forma a minimizar 
o impacto ambiental, o que inclui ações como 
manutenção de tanques de coleta de resíduos 
químicos com evaporação do excesso de líquido 
e diminuição do volume para incineração, 
utilização de água de chuva para irrigação e 
Estação de Tratamento de Esgoto, entre outras.
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Geração de resíduos e reciclagem  
GRI 306-3 | 306-4 | 306-5

Entre as 1.589 toneladas de resíduos não destinados 
para disposição final e recuperados por meio de 
reciclagem destacam-se sucatas metálicas e 
tambores de metal (44%) e paletes de madeira 
(25%). Para 2022, a Sumitomo Chemical tem como 
meta que todo resíduo de bigbag e de Intermediate 
Bulk Container (IBC) sejam aproveitados por meio 
do coprocessamento (aproveitamento energético) e 
logística reversa (produção de novas embalagens a 
partir da reciclagem do material e reutilização das 
grades de IBC).

Geração de resíduos  
(em toneladas)

2019

2020

2021

1.636,00

1.580,00

1.875,03

Volume de resíduos reciclados  
(em toneladas)

2019

2020

2021

1.260,00

840,00

1.466,72

Resíduos não destinados para disposição

Taxas 2021

Resíduos 
perigosos

Resíduos de bigbags 123,00
Resíduos de IBC 94,15

Total de resíduos 
perigosos 217,15

Resíduos  
não-perigosos

Sucata plástica/ 
Bombona plástica 108,49

Palete/Madeira 390,81
Papel/Papelão 168,17
Sucata metálica/ 
Tambores de metal 705,10

Total de resíduos  
não perigosos 1.372,57

Total 1.589,72

Em 2021, foram geradas nas operações da 
SCLA 1.875 toneladas de resíduos, sendo que 
1.466 toneladas (78%) foram recicladas, avanço 
proporcionado a partir da otimização da destinação 
de resíduos para reaproveitamento (energético, 
coprocessamento e de material e reciclagem). 

Resíduos não destinados para 
disposição por operação de 
recuperação, em toneladas métricas (t)

2021

Dentro da 
organização

Fora da 
organização Total

Resíduos 
perigosos

Reciclagem 0,00 94,15 94,15
Outras operações de recuperação 0,00 123,00 123,00
Total 0,00 217,15 217,15

Resíduos  
não perigosos

0,00 1.372,57 1.372,57
Total 0,00 1.372,57 1.372,57

Total 0,00 1.589,72 1.589,72

Já entre os resíduos destinados para disposição, um volume de 285,31 toneladas métricas, 
55% foram incinerados sem recuperação de energia e 45% confinados em aterro. 

Resíduos destinados para disposição 
por operação de disposição, em 
toneladas métricas (t)

2021

Dentro da 
organização

Fora da 
organização Total

Resíduos 
perigosos

Incineração (sem 
recuperação de energia) 0,00 157,92 157,92

Confinamento em aterro 0,00 2,16 2,16
Total de resíduos perigosos 0,00 160,08 160,08

Resíduos  
não perigosos

Confinamento em aterro 0,00 125,23 125,23
Total de resíduos  
não perigosos 0,00 125,23 125,23

Total 0,00 285,31 285,31
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Água e energia elétrica

Em 2021, o consumo de água na SCLA se manteve estável. 
Em relação à energia elétrica, embora tenha havido 
aumento do consumo em relação a 2020, 95% da energia 
do complexo industrial é proveniente de fonte renovável. 
Os dados reportados referem-se ao complexo industrial de 
Maracanaú, aos escritórios e aos Centros de Distribuição da 
Sumitomo Chemical.

Consumo de água  
(em L)

2019

2020

2021

51.042.000,00

51.943.000,00

52.886.000,00

Consumo de energia elétrica  
(em MW)

2019

2020

2021

2.616,50

2.616,77

3.132,16

Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)  
GRI 305-1 | 305-2 | 305-3 | 305-5

A Sumitomo Chemical Brasil realizou em 2021 seu primeiro 
inventário de emissões de GEE (ano-base 2021). Por ser o 
primeiro levantamento, não há como definir tendências  
nem realizar comparações com anos anteriores. O relatório 
de emissão, contudo, contempla metas e indicadores. Além 
disso, a SCLA mantém várias iniciativas que contribuem para 
a redução das emissões, a exemplo de:

  A maior parte do consumo de energia elétrica (estimativa 
de 95% do total) ser oriunda de fontes de energia 
renovável (eólica);

  Logística reversa de embalagens dos produtos 
comercializados;

  Utilização de madeiras de reflorestamento para os paletes;

  Projetos de logística em que há grandes ganhos, como adição 
de uma camada de produtos por palete, o que faz com 
que haja 25% mais de ocupação dos veículos/containers, 
entregando uma quantidade maior de produtos e utilizando 
a mesma quantidade de transporte; utilização dos modais 
marítimo e ferroviário, transportando o mesmo volume de 
produto com emissões significativamente menores; utilização 
de paleteiras elétricas no lugar de paleteiras a combustão 
com emissões significativamente menores de GHG; e

  Reutilização de água da chuva na fazenda experimental 
em Mogi Mirim (SP), utilizando o insumo para irrigar os 
campos de testes.

Segundo o inventário, a emissão total em 2021 foi de 578,31 tCO2 equivalente, 
sendo 562,39 tCO2 equivalente de emissões brutas de CO2 e 15,93 tCO2 
equivalente de emissões biogênicas. 

Emissões diretas de gases de efeito 
estufa1 (tCO2 equivalente) 2021

Geração de eletricidade, calor ou vapor 
resultantes da queima de combustíveis  
em fontes estacionárias

145,07 tCO2 equivalente

Processamento físico-químico resultante da 
fabricação ou beneficiamento de produtos 
químicos e materiais2

0,00 tCO2 equivalente

Transporte de materiais, produtos, resíduos, 
empregados e passageiros resultantes da queima 
de combustíveis em fontes móveis 

179,91 tCO2 equivalente

Emissões fugitivas 237,41 tCO2 equivalente
Total de emissões brutas de CO2 562,39 tCO2 equivalente

1.  Os gases considerados no cálculo acima foram: Dióxido de carbono (CO2); Cloro-fluor-carboneto (CFC); 
Hidrofluorcarbonos (HFCs).

2.  Não há fabricação ou beneficiamento de produtos químicos e materiais, como cimento, aço, alumínio, 
amônia e processamento de resíduos.

2021
Emissões biogênicas de CO2  
(tCO2 equivalente) 562,39 tCO2 equivalente

Para o cálculo, utilizou-se a metodologia do GHG Protocol, uma vez que é compatível com as normas da 
International Organization for Standardization (ISO) e com as metodologias de quantificação do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC). A elaboração do inventário, assim como os dados 
reportados, obedeceu aos seis princípios que assegurarão que o inventário seja justo, transparente e represente 
de maneira fiel e verdadeira as emissões da empresa. Os princípios adotados são apresentados pelo GHG 
Protocol e pelas normas NBR ISO 14064-1, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a saber: 
Relevância; Integralidade; Consistência; Transparência; Precisão e Conservadorismo.
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2021
Emissões indiretas proveniente da 
aquisição de energia (tCO2 equivalente) 199,72t CO2 equivalente

Nota: O Dióxido de carbono (CO2) foi o gás utilizado no cálculo acima. Foram utilizados os fatores 
de emissão do ano 2020 disponibilizados pela metodologia de contabilização de GEE do Programa 
Brasileiro GHG Protocol, tendo como abordagem emissões indiretas pela compra de energia 
baseada na localização.  A abordagem de consolidação escolhida para as emissões foi de controle 
operacional, uma vez que a empresa responde por 100% das emissões de GEE das operações 
que controla, mas não responde pelas emissões provenientes de operações em que tem alguma 
participação e logo, não detém o controle.

Utilizou-se a metodologia do GHG Protocol, uma vez que é compatível com as normas da 
International Organization for Standardization (ISO) e com as metodologias de quantificação do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC). A elaboração do inventário, assim 
como os dados reportados, obedeceram aos seis princípios que assegurarão que o inventário 
seja justo, transparente e represente de maneira fiel e verdadeira as emissões da empresa.  Os 
princípios adotados são apresentados pelo GHG Protocol e pelas normas NBR ISO 14064-1, da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a saber: Relevância; Integralidade; Consistência; 
Transparência; Precisão e Conservadorismo.

Em relação às emissões indiretas provenientes de aquisição de energia, 
a Sumitomo Chemical contabilizou 199,72 tCO2 no período reportado. 
A SCLA tem como meta, até 2023, que todo o consumo de energia 
elétrica seja proveniente de fonte renovável (comprada ou produzida).

O total de outras emissões indiretas de GEE registrado em 2021 foi de 
70,05 tCO2 equivalente, sendo 53,24 tCO2 equivalente provenientes 
de “outras atividades”, que se referem ao envio de resíduos ao 
aterro sanitário e ao tratamento de efluentes sanitários enviados 
à Companhia de Água e Esgoto do Ceará; e 16,81 tCO2 equivalente 
provenientes de emissões biogênicas. 

Outras emissões de Gases do Efeito Estufa (tCO2 equivalente)1

2021

A montante

Subtotal 0,00 tCO2 equivalente
A jusante

Transporte e distribuição a jusante 0,00 tCO2 equivalente
Processamento de produtos vendidos 0,00 tCO2 equivalente
Uso de produtos vendidos 0,00 tCO2 equivalente
Tratamento de produtos  
vendidos após o fim de sua vida útil 0,00 tCO2 equivalente

Ativos arrendados (a jusante) 0,00 tCO2 equivalente
Franquias 0,00 tCO2 equivalente
Investimentos 0,00 tCO2 equivalente
Outras atividades (a jusante) 53,24 tCO2 equivalente
Subtotal 53,24 tCO2 equivalente
Total 53,24 tCO2 equivalente

1. O gás utilizado no cálculo foi o dióxido de carbono (CO2). Outras categorias de emissões incluídas 
no cálculo foram: emissões do tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos decorrentes 
das operações da organização inventariante no ano inventariado, realizados em instalações de 
propriedade ou controladas por terceiros e emissões do tratamento e/ou disposição final dos 
efluentes líquidos decorrentes das operações da organização inventariante no ano inventariado, 
realizados em instalações de propriedade ou controladas por terceiros. Para o cálculo, foram 
utilizados os fatores de emissão do ano 2020 disponibilizados pela metodologia de contabilização 
de GEE do Programa Brasileiro GHG Protocol. Este é o primeiro inventário da empresa. Dessa forma, 
algumas informações ainda estão sendo coletadas. Não há informações disponíveis sobre emissões 
das atividades indicadas com 0,00. 

2021

Emissões biogênicas de CO2 (tCO2 
equivalente) 16,81t CO2 equivalente

Utilizou-se a metodologia do GHG Protocol, uma vez que é compatível com as normas da 
International Organization for Standardization (ISO) e com as metodologias de quantificação do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC). A elaboração do inventário, assim como 
os dados reportados, obedeceram aos seis princípios que assegurarão que o inventário seja justo, 
transparente e represente de maneira fiel e verdadeira as emissões da empresa.  Os princípios 
adotados são apresentados pelo GHG Protocol e pelas normas NBR ISO 14064-1, da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), a saber: Relevância; Integralidade; Consistência; Transparência; 
Precisão e Conservadorismo.

Painel de Odor

Iniciativa permanente da Sumitomo Chemical, o Painel de Odor visa 
monitorar e identificar os odores da circunvizinhança do Complexo 
Industrial, contando com a participação de funcionários, que são 
treinados para esse monitoramento. Assim, durante o trajeto de ida 
e volta para suas residências, os profissionais observam a ocorrência 
de odores (alimentícios, de esgoto, de solvente, entre outros) e 
registram informações como localização, horário, característica e 
intensidade em formulário ou no grupo de WhatsApp criado para 
esse fim. O Painel foi criado em razão de o processo produtivo 
apresentar, historicamente, problemas com emissão de odores, 
com melhorias registradas ao longo dos anos a partir do uso de 
tecnologias para um ambiente mais adequado. 
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Programa Colmeia Viva 

A SCLA integra, com outros representantes do 
setor de defensivos agrícolas, o programa Colmeia 
Viva. A iniciativa visa incentivar o diálogo entre 
agricultores e criadores de abelhas, de forma 
a garantir a proteção dessa espécie e do meio 
ambiente, bem como a produção sustentável 
de alimentos. Para isso, prevê treinamento 
para o correto manejo e aplicação de produtos, 
de forma a evitar impactos tanto em abelhas 
quanto em outros organismos não alvo. Em 
2021, a formação, com sete módulos, incluindo 
práticas amigáveis a abelhas, alcançou mais de 
2.300 participantes.  

Programa Soja Brasil 

A SCLA participa do programa de Pagamento de 
Serviços Ambientais (PSA) Soja Brasil, idealizado 
pela Tropical Forest Alliance (TFA) em parceria com 
a Ecofix. Ainda em fase piloto, a iniciativa contou 
com cerca de 50 produtores no Maranhão, na 
Região Nordeste do Brasil, na primeira etapa, cujo 
objetivo foi definir uma metodologia de geração 
de créditos de carbono com validade internacional. 

No âmbito do programa, a Sumitomo Chemical 
recompensa financeiramente os produtores por 
suas práticas sustentáveis. No momento inicial, 
mede-se a quantidade de carbono orgânico 
no solo. Ao longo de um ano, são feitas novas 
aferições na mesma área para avaliação da 
concentração da substância e a geração do 
crédito de carbono. 

O projeto-piloto impactou área de 4 mil hectares, 
reduzindo o desmatamento na fronteira com 
a Floresta Amazônica, além de possibilitar o 
sequestro de 10,4 toneladas de carbono nas 
amostras das áreas analisadas. A ação tem 
sido bem recebida pelos produtores, que 
contribuem com a preservação ambiental e 
ainda acumulam créditos de carbono para serem 
comercializados, futuramente, nos mercados 
nacional e internacional. 

O objetivo da Sumitomo Chemical é expandir o 
programa para outros estados e culturas, como 
algodão e pastagem. Produtores do Mato Grosso 
já estão sendo selecionados para participar da 
iniciativa a partir das normas de compliance 
da companhia. O PSA Soja Brasil também 
está alinhado ao objetivo global da Sumitomo 
Chemical de emissão de carbono zero até 2050.

Programa Sou de Algodão 

Segundo dados do Programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), cerca de 80% da produção 
brasileira de algodão é considerada sustentável, 
seguindo critérios como o respeito à legislação 
trabalhista e ao meio ambiente, o que inclui a 
utilização exclusiva de água de chuva na produção.

A Sumitomo Chemical colabora para a 
sustentabilidade na produção algodoeira na 
medida em que constitui um dos principais 
portfólios dessa cultura no Brasil, incluindo a 
adoção de tecnologias químicas e biológicas. 

A companhia também apoia o movimento Sou de 
Algodão, que une os elos da cadeia produtiva da 
fibra até o consumidor. O programa, criado pela 
Associação Brasileira de Produtores de Algodão 
(Abrapa) e o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), foi 
desenvolvido para despertar o consumo responsável 
do produto no país e melhorar a percepção sobre 
o uso do algodão no Brasil e no exterior. 

Em 2021, houve um número ligeiramente inferior 
de registro de odores – 123 contra 126 em 2020.  
No ano, a maior parcela dos registros se referiu 
a odores relacionados aos esgotos.

Registro de odores  
percebidos, por característica  

126

1232021 44 50 1 253

2020 65 40 4 152

Alimentício

Putrido

Esgoto

Solvente

Outros
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Inovação em produtos
O centro de pesquisa da Sumitomo Chemical 
agrega especialistas em inseticidas, herbicidas e 
fungicidas e biólogos especializados na criação 
de outros organismos, como fungos e insetos, 
que desenvolvem projetos próprios, além de 
estudarem as inovações vindas do Japão e 
dos Estados Unidos. O centro conta ainda com 
um laboratório, com atuação de químicos, 
especialistas em formulações e análises químicas, 
dedicados a desenvolver formulações inovadoras 
e também embalagens mais eficientes para os 
produtos da Sumitomo em toda a America Latina.

A companhia mantém sólidas parcerias com 
consultores e instituições de pesquisa em todo o 
mundo, além de um time de campo especializado, 
para acompanhar o comportamento dos produtos 
em fase avançada de desenvolvimento, ou seja, em 
condições mais próximas de escala comercial, em 
áreas credenciadas ao Ministério da Agricultura. 

Entre as soluções desenvolvimento está um 
fungicida com ingrediente ativo inédito, tanto 
no Brasil quanto na América Latina, com 
amplo espectro de ação e controle de doenças 
folhares nas principais culturas nacionais, como 
soja, algodão, trigo e milho. Também estão 
em estudo um regulador de crescimento com 
foco na produção de maçã e uva, que confere 
tamanho mais adequado e melhor coloração 
das frutas, e dois bionematicidas, que controlam 
pequenos organismos (nematoides) destruidores 
do sistema radicular das plantas.

O departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 
tem trabalhado, em conjunto com as áreas 
de negócios, comercial e de marketing, para 
acelerar os processos de inovação na criação de 
produtos, considerando o tempo de aprovação 
dos registros pelos órgãos reguladores. Atua 
ainda para levar produtos já consolidados no 
Brasil para outros países da América Latina.
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Novos produtos e 
soluções híbridas

A Sumitomo Chemical lançou em 2021 o 
bionematicida Aveo, para controle de pequenos 
organismos que vivem no solo e destroem o 
sistema radicular das plantas. De origem biológica, 
é aplicado nas sementes antes de elas serem 
colocadas no solo. Após o plantio, as bactérias 
presentes no produto começam a colonizar 
as raízes das plantas, criando uma espécie de 
biofilme que impede a penetração do nematoide. 

A proteção acompanha o crescimento das raízes, 
gerando um efeito duradouro. Além disso, o 
produto reduz a reprodução dos nematoides, 
favorecendo a safra seguinte. Por sua origem 
biológica, o produto pode ser armazenado 
durante três anos. 

O Aveo integra a plataforma Seed Protection, no 
âmbito da estratégia da companhia de oferecer 
soluções híbridas com produtos químicos 
e biológicos. A plataforma é composta por 
inseticidas de origem química, para controle de 
insetos sugadores, como percevejos, e insetos 
mastigadores. O tratamento integrado destina-se 
à proteção das sementes, diminuindo as perdas 
no número de plantas por metro (stand), com 
menor impacto ao meio ambiente.

AgTech Garage

A Sumitomo Chemical mantém parceria com a 
AgTech Garage, um dos principais hubs de inovação 
na área de agronegócios do mundo, desenvolvendo 
prova de conceito de uma tecnologia para a área 
de pastagem que beneficiará não só Brasil, como 
outros países da América Latina

A AgTech reúne cerca de 800 startups, conectando 
empresas, produtores, investidores e academia para 
desenvolver soluções tecnológicas que ampliam a 
sustentabilidade e a produtividade do agronegócio.

Agricultura digital
Em parceria com a empresa Farmers Edge, a 
Sumitomo Chemical desenvolveu um programa 
para fomentar a agricultura digital. O objetivo é 
disponibilizar recomendações mais precisas aos 
agricultores, aumentando a produtividade, com 
a utilização de menos recursos.

O programa lança mão de ferramentas digitais 
como imagens de satélite, consultas a estações 
meteorológicas, telemetria e análises de solo para 
apoiar os produtores rurais no gerenciamento 
de riscos, redução de custos e aumento da 
produtividade. Em 2021, primeiro ano de parceria, 
foram analisados 370 mil hectares. 

Outra iniciativa da companhia na área digital 
foi o lançamento do Sumicast, podcast que visa 
levar ao campo o conhecimento e a experiência 
de renomados especialistas sobre agronegócio, 
promover conversas com os produtores 
e compartilhar boas práticas agrícolas e 
informações sobre o portfólio de soluções 
híbridas da companhia. 
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Qualidade de produtos e processos 
A companhia tem como meta zerar o percentual de 
reclamações legais procedentes sobre qualidade 
de produtos, incluindo embalagem. Globalmente, 
foram definidas prioridades para garantir a 
melhoria contínua da qualidade de seus produtos, 
dentro da iniciativa Responsible Care:

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.

Já o programa Continuous improvement, como o 
nome sugere, propõe o constante questionamento 
das práticas e processos da companhia para 
a implementação de melhorias. Por meio da 
iniciativa, são otimizados os custos e o retorno 
sobre os investimentos e ampliadas as margens 
do negócio, excedendo a expectativa dos clientes.

Em 2021, entre redução de custos e custos 
evitados (cost avoidance), a SCLA acumulou 
US$ 50 milhões. Outro fator que contribuiu 
para aumentar os controles de qualidade dos 
produtos e processos foi a internalização de 
parte da produção, antes terceirizada, gerando 
ganhos tangíveis e intangíveis.

As áreas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(HSE) e Qualidade foram integrados em toda 
a região da América Latina, uniformizando 
processos. A área de HSE e qualidade, sediada 
no Brasil, mantém representantes em todos 
os países onde a Sumitomo Chemical atua. 
A companhia segue todas as legislações 
pertinentes e as normas ISO 9000 (gestão de 
qualidade) e ISO 14000 (gestão ambiental).
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Responsabilidade pelos produtos

Para todos os produtos (100%) produzidos 
e comercializados, incluindo pós-patente, 
proprietários e biorracionais, a Sumitomo 
Chemical definiu e adota programas de 
stewardship, com vistas a garantir o uso correto e 
seguro, minimizando os riscos à saúde humana e 
ao meio ambiente. Cada embalagem de produto 
e caixa coletiva contam com os pictogramas 
exigidos pelas autoridades regulatórias para 
o transporte e manejo, além de indicações de 
como agir em caso de acidente ou intoxicação. 
Todos os programas estão em permanente 
avaliação, sempre em linha com as regulações 
dos países e estados em que são comercializados. 
Assim, a Sumitomo Chemical trabalha para 
promover a segurança alimentar e proteger o 
meio ambiente, respeitando as considerações 
sociais, ambientais e econômicas ao longo do 
ciclo de vida dos produtos. O objetivo geral 
da abordagem é maximizar os benefícios e 
minimizar qualquer risco resultante do uso de 
produtos de proteção e melhoria de plantas. A 
meta é cumprir totalmente as regulações de 
cada território para produção, armazenamento, 
transporte, manejo e uso de produtos defensivos 
agrícolas, de maneira apropriada e seguindo 
estritamente as recomendações de produto em 
cada segmento. GRI 416-1

Para contemplar a responsabilidade com os 
produtos, desde a fase de desenvolvimento 
até o descarte final de embalagens e resíduos, 
a companhia detém diversos sistemas de 
gerenciamento de riscos e possíveis impactos 
ambientais. Durante a concepção da matéria-prima, 
são realizados vários testes e ensaios. Além disso, 
é constante a busca de altos padrões industriais 
em todas as operações, considerando o ciclo de 
vida dos produtos, no campo e nas cidades.

A atuação da Sumitomo Chemical no Brasil segue 
todas as normas estipuladas pelo Ministério da 
Agricultura, pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). 
Também é rígida a conformidade com a legislação 
vigente relacionadas a matérias-primas, ativos, 
ingredientes, embalagens e processos. Todas as 
informações necessárias relacionadas ao produto 
estão expressas no rótulo e na bula. Está ainda 
à disposição um Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) e um número de contato gratuito 
para esclarecimentos diversos sobre os produtos. 

Desenvolvimento  
do conceito  
do produto

Considera aspectos como grupo químico do produto – inseticidas, herbicidas, 
fungicidas, nematicidas, reguladores de crescimento, biológicos, etc. – além do 
perfil e da classificação toxicológica, com o objetivo de definir os cuidados para o 
manuseio e a manipulação de amostras tanto em laboratório como no campo. Essa 
informação está disponível para todas as pessoas que possam ter contato com os 
produtos. Esses processos são permanentemente atualizados com o objetivo de 
minimizar qualquer risco.

Pesquisa e  
desenvolvimento

Certificação

Toda a linha de produto é avaliada nos aspectos toxicológicos, ambientais e de 
eficácia por organismos reguladores oficiais, antes de serem aprovados para 
comercialização. Essa avaliação garante a segurança e a eficiência. Além disso, 
existem avaliações oficiais periódicas que reavaliam o perfil dos produtos, podendo 
definir modificações nas indicações de uso, garantindo a adequação em relação à 
segurança e à sustentabilidade.  Atualmente está em processo de implantação a  
ISO 9001 para certificação da qualidade nos processos, cuja implementação foi 
atrasada pelo impacto da pandemia da Covid-19.

Fabricação  
e produção

Todos os processos de produção são permanentemente avaliados com o objetivo de 
implementar os ajustes necessários para minimizar qualquer tipo de risco em cada 
um dos passos da cadeia produtiva. Como exemplo, em 2021 a Sumitomo Chemical 
investiu na automatização de linhas de embalagem para tornar o processo muito 
mais eficiente e seguro.

Marketing  
e promoção

A Sumitomo Chemical segue diretrizes definidas pelos órgãos reguladores para a 
comunicação de produtos defensivos nos meios digitais, buscando estar sempre em 
conformidade. A empresa investe permanentemente em treinamento da força de campo 
para o uso seguro de defensivos agrícolas no campo e, após isso, o funcionário  
é responsável pela divulgação e comunicação da informação técnica para o mercado.

Armazenamento,  
distribuição  
e fornecimento

A companhia segue e monitora permanentemente todas as normas e regulações 
ligadas a armazenamento e transporte de defensivos agrícolas dentro de cada 
território. Busca ainda adotar todas as medidas para minimizar riscos nas suas 
instalações, além de selecionar parceiros que seguem as regulações de manejo  
e transporte de produtos.

Uso e  
manutenção

A empresa mantém programa constante de treinamento de uso correto e seguro 
dos seus produtos, ofertados a colaboradores, clientes e usuários. Além disso, faz 
parte de uma plataforma de treinamento desenvolvida e mantida por empresas 
do seu setor, que visa treinar e atualizar constantemente os usuários de produtos 
agroquímicos no uso correto e seguro. 

Descarte,  
reutilização  
ou reciclagem

A Sumitomo é fundadora do Instituto Inpev, que gerencia todo o sistema de 
coleta, manuseio, reciclagem e destinação adequada das embalagens vazias de 
agroquímicos, bem como de produtos obsoletos e/ou inservíveis. Esse sistema  
é reconhecido como o mais eficiente mundialmente, recolhendo 94% das  
embalagens que são utilizadas, além de sobras de produtos no campo.
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Segurança no campo
A Sumitomo Chemical possui um grupo técnico 
altamente qualificado, que realiza workshops 
e eventos com clientes e consumidores 
para demonstrar a utilização correta e o 
armazenamento e manuseio seguros dos 
produtos químicos. Em 2021, ofertou treinamento 
para promoção de boas práticas para mais de 15 
mil agricultores, em módulos de boas práticas 
agrícola, tecnologia de aplicação; prevenção e 
primeiros socorros no uso de defensivos agrícolas; 
e aquisição, transporte e armazenamento de 
defensivos agrícolas. A companhia também 
visa prover amplo conhecimento aos seus 
colaboradores em segurança no uso de seus 
produtos. Para isso, realiza treinamentos 
focados em melhoria das práticas na agricultura, 
formulações, aplicação tecnológica, além de 
capacitação específica em moléculas. No ano, 
foram mais de 400 funcionários treinados. 

Em 2021, adicionalmente, foi criado o programa 
Sumiseg, de boas práticas para a aplicação de 
defensivos, o que tonou a empresa pioneira no 
Brasil na criação desse critério de segurança. 
O Sumiseg começou a vigorar no segmento de 
pastagens e, posteriormente, na área agrícola, 
na Região Norte do País. Na próxima safra, a ideia 
é ampliar o protocolo para a América Latina. Por 
meio do programa, a companhia treinou 100% 
de sua força de vendas (Atvs, RTVs, DMs e Trade 
Marketing) das quatro regionais de pastagem, 
além de 100% da força de vendas do Rio Grande 
do Sul. Foram mais de 200 pessoas capacitadas 
para executar e multiplicar o programa, o que 
significa que as operações de aplicação são, em 
sua maior parte, acompanhadas de técnicos 
aptos para executar a atividade com segurança 
e utilizando todos os recursos para mitigação 
de risco, cumprindo com o uso correto dos 
produtos. O objetivo é, em 2022, capacitar toda 
a companhia no programa. 
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Embalagens

A Sumitomo Chemical dedica o mesmo cuidado 
ao desenvolvimento dos seus produtos e às 
embalagens que os compõem. Assim, garante 
o armazenamento correto de seus defensivos e 
reduz os riscos à população e ao meio ambiente, 
fomentando ainda a substituição do plástico 
virgem por plásticos reciclados e biodegradáveis 
– sendo a reciclagem de plásticos um dos temas 
prioritários da companhia globalmente. Nesse 
propósito, a Sumitomo Chemical investiu em 
projetos de pesquisa, desenvolvidos no laboratório 
interno, que permitiram diminuir o consumo 
de plástico em 321 toneladas, com redução de 
CO2 emitido na atmosfera equivalente a 1,1 
milhão de quilômetros percorridos de carro. 
No segmento de produtos da nutrição animal, a 
companhia inovou nas embalagens do aminoácido 
metionina, produzido atualmente por matérias-
primas biodegradáveis, 100% recicláveis e de 
fácil degradação e possibilidade de uso como 
adubo, se misturadas a itens orgânicos.

No Brasil, o descarte segue rigorosamente os 
requisitos da Lei 9.974/00, que define condições e 
procedimentos para a destinação das embalagens 
de defensivos e afins. A responsabilidade pela 
operação é compartilhada por agricultores, 
indústria, canais de distribuição e Poder Público.

O Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias (InpEV) gerencia a logística 
reversa das embalagens do segmento agrícola 
por meio do Sistema Campo Limpo, que promove 
a correta destinação das embalagens vazias. 
Ao adquirir um defensivo agrícola de origem 
química em uma revendedora, cooperativa ou 
na própria indústria do produto, registra-se na 
nota fiscal o local de devolução das embalagens. 

A Sumitomo Chemical recicla essas embalagens 
por meio da empresa Campo, Limpo, o qual 
somos uma das fundadoras, e as utiliza em 
novos produtos, fechando o ciclo de vida do 
material de maneira sustentável. Também 
utiliza embalagens sem barreira química, o que 
contribui para a reciclagem.

Exigências para informações  
e rotulagem de produtos e serviços GRI 417-1

Linha de produtos para uso agrícola – Os produtos 
importados, produzidos e comercializados pela Sumitomo 
Chemical são sujeitos à regulamentação específica 
(Lei 7.802/89), que padroniza o conteúdo e formato de 
apresentação da rotulagem, mediante aprovação de 
órgãos reguladores. Tal regulamentação é rigorosamente 
cumprida. A comercialização e o uso são feitos somente sob 
condição controlada, ou seja, mediante prescrição técnica 
de um profissional habilitado (engenheiro agrônomo), não 
sendo um produto de livre acesso para aquisição.

Embalagens dos produtos de AND – Contém informações 
de conteúdo e uso conforme estabelecido pelo Mapa/
Alimentação Animal. Nenhum deles é produto 
potencialmente perigoso e todos os rótulos mencionam 
a disponibilidade da FISPQ, na qual são detalhadas as 
informações sobre risco ambiental. As embalagens não 
retornam e não há monitoramento da destinação que os 
clientes dão a elas. Entretanto, na operação de transbordo 
de DL-Metionina para entrega a granel há um acúmulo de 
paletes e embalagens residuais, periodicamente doados 
para empresas de reciclagem ou comercializados para 
empresas especializadas na revenda desse tipo de material 
ou até mesmo para clientes de Metionina (os paletes de 
plástico, por serem laváveis são adequados para uso na 
armazenagem de produtos alimentícios).

Embalagens de EHD customs solutions – São embalagens 
que não retornam à empresa, pois os produtos – 
ingredientes ativos – são utilizados pelos clientes para a 
formulação de produto terminado, sendo que o descarte 
fica a cargo do cliente.

54



Gestão de fornecedores
 
O segundo ano de pandemia e seus impactos 
na China, um dos principais fornecedores de 
insumos, representou grande desafio não apenas 
para a Sumitomo Chemical, mas para diversas 
indústrias em todo o mundo.  No entanto, 
graças a decisões estratégicas nas áreas de 
planejamento de suprimento, adequações nas 
políticas de compras (procurement) e inventários 
associados à integração entre as áreas, a 
empresa foi capaz de minimizar os impactos e 
atender às demandas dos clientes e negócios.

A excelência operacional das equipes em todos 
os países nos quais a Sumitomo Chemical atua 
compensou as dificuldades decorrentes da crise 
sanitária. Também foram decisivos a relação de 
parceria de longo prazo com os fornecedores e 
a capacidade financeira da companhia. 

Buscando diversificar a cadeia de fornecimento, a 
Sumitomo Chemical consolidou os processos de 
planejamento na América Latina, Japão, Estados 
Unidos e Índia, e concluiu, em 2021, a estruturação 
organizacional da Diretoria de Compras da 
América Latina e internacional (China e Índia).

A companhia possui Política de Compras Regional 
que contém o Código de Conduta global aplicável aos 
fornecedores. Também adota diretrizes de compras 
responsáveis, que estimulam os fornecedores a 
atuarem com responsabilidade socioambiental e 
se comprometerem com o respeito aos direitos 
humanos. Todos os funcionários passam por 
treinamentos sobre a gestão de fornecedores e 
boas práticas do mercado.

Além disso, a empresa iniciou com Ecovadis um 
trabalho para a seleção de fornecedores que 
respondam adequadamente a um questionário 
de verificação/aprovação como Fornecedor 
Sumitomo Chemical, considerando eventuais 
riscos de ocorrência de trabalho infantil e 
trabalho forçado ou análogo ao escravo. O projeto 
seguirá ao longo de 2022, com a conclusão 
da classificação e seleção dos fornecedores, 
de modo a garantir a ética, a integridade, a 
legalidade e o respeito aos direitos humanos 
em toda a cadeia produtiva. GRI 408-1 | 409-1

As principais compras realizadas pela Sumitomo 
Chemical no Brasil estão segregadas em ingredientes 
ativos, incluindo produtos da Sumitomo Chemical 
Japão para venda B2B (37%); produtos intercompany 
(29%); produtos de terceiros (8%), serviços de 
logística (3,5%) e embalagens (2,8%).  

Principais compras realizadas pela  
Sumitomo Chemical no Brasil

37%
Venda B2B

3,5%
Serviços de 

logística

2,8%
Embalagens

29%
Produtos 

intercompany

8%
Produtos de 

terceiros
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A adesão da Sumitomo Chemical Latin America ao Pacto Global e o compromisso com Seu Jeito de 
Ser, que determina a realização de negócios de forma ética e sustentável e a contribuição com a 
preservação do planeta e o desenvolvimento da sociedade, visam à construção de um verdadeiro 
legado para as gerações futuras. A companhia almeja gerar valor para todos os seus públicos a 
partir de investimentos em seus negócios, com soluções inovadoras e sustentáveis, e em sua força 
de trabalho, para o crescimento pessoal e profissional. A SCLA também atua para o aprimoramento 
de seus relacionamentos e suas contribuições em toda a cadeia produtiva, de modo a estabelecer 
parcerias de longo prazo com fornecedores e clientes. Assim, a companhia busca contribuir para 
o enfrentamento dos grandes desafios globais, rumo à contribuição para um mundo mais justo e 
equânime, no qual há equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Compromisso com o futuro
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Realização
Diretoria de RH&General Affairs – Área de Cultura&Clima, Comunicação 
Corporativa e Sustentabilidade LATAM. 
Comitê de Sutentabilidade Sumitomo Chemical América Latina. 
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KMZ Conteúdo 
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