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FIlOsOFIA COrpOrATIvA

Como fabricante de materiais diversificados, o Grupo Mitsubishi 

Materials esforça-se por trabalhar “Para as pessoas, a Socie-

dade e a Terra” através do fornecimento de materiais básicos 

indispensáveis ao mundo.

Aprimorámos a pesquisa e o desenvolvimento das nossas tec-

nologias e produtos exclusivos e distintos, a fim de responder 

às necessidades globais cada vez mais diversificadas que exi-

gem produtos, sistemas e serviços de qualidade superior. Hoje, 

o âmbito das nossas operações é extenso, desde o fabrico de 

recursos e materiais básicos até produtos processados de alto 

desempenho e novos materiais, além do fornecimento de siste-

mas, serviços de engenharia e reciclagem de recursos. Esfor-

çamo-nos nas nossas operações por fazer o uso mais eficiente 

dos recursos e matérias-primas. Adotámos uma abordagem de 

economia circular para contribuir para um mundo sustentável.

Através das nossas operações comerciais justas, continuare-

mos a impulsionar a inovação em materiais* que abordem 

os desafios globais emergentes de inovação técnica, avanço 

da tecnologia da informação, globalização e maior conscien-

cialização ambiental. Esforçamo-nos por corresponder às ex-

pectativas de todas as partes interessadas no nosso negócio, 

incluindo os nossos acionistas, e contribuímos para o desen-

volvimento sustentável da sociedade.

* „Materiais“ incluem todos os tipos de valor que o Grupo Mitsubishi Materials 
é capaz de oferecer, incluindo matérias-primas, produtos, serviços, soluções e 
recursos humanos.
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vIsÃO
Seremos o grupo empresarial líder, comprometido em criar um mundo 

sustentável através da inovação de materiais, com o uso das nossas tecnologias exclusivas 

e distintas, para as Pessoas, a Sociedade e a Terra.



rEspEITO pElA DIvErsIDADE 
E TRABALHO EM EQUIPA

Queremos estimular a inovação através do trabalho em equipa, 

criando um ambiente de autoaperfeiçoamento, respeitando sempre a diversidade.

AGIR COM INTEGRIDADE, 
VELOCIDADE E DETERMINAÇÃO

Estamos comprometidos em agir com integridade acima de tudo, 

também com rapidez e determinação para superar as dificuldades. 

ESFORÇOS INCANSÁVEIS PARA ATENDER 
Às NECEssIDADEs DOs NOssOs 

ClIENTEs E DA sOCIEDADE

Continuaremos a unir nossos esforços para identificar o que é material 

para os nossos clientes e a sociedade e para fornecer produtos superiores a preço justo.
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Artigo 1 | Vamos respeitar os direitos humanos de todos 

1 | Contribuiremos para a criação de uma sociedade livre e igualitária.

2 | Eliminaremos a discriminação e respeitaremos a dignidade de cada indivíduo.

3 | Não toleramos trabalho infantil ou quaisquer outras formas de trabalho forçado.

4 | Criaremos um ambiente de trabalho agradável e confortável.

5 | Esforçar-nos-emos por alcançar e manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

6 | Não toleramos nenhuma forma de assédio, incluindo assédio sexual, 

abuso de autoridade e o assédio de mulheres grávidas 

ou aquelas em assistência a crianças.

7 | Vamos construir e manter boas relações de trabalho 

com base em diálogo sincero e confiança mútua.

CÓDIGO DE CONDUTA

RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS
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Artigo 2 | Estamos comprometidos em fornecer um ambiente seguro e saudável para todos os nossos parceiros 

1 | Continuaremos a fazer o máximo esforço para prevenir acidentes 

de trabalho e garantir a saúde e a segurança dos funcionários.

2 | Esforçar-nos-emos por evitar acidentes,

incluindo incêndio, explosão e derramamento, e por mitigar 

os riscos apresentados pelos desastres naturais.

3 | Forneceremos produtos seguros, 

serviços e sistemas à sociedade.

PRIORIDADE À SEGURANÇA 
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Artigo 3 | Cumpriremos com todas as leis e regulamentos onde 

operamos e conduziremos de boa fé atividades comerciais justas.  

1 | Conduziremos os nossos negócios com integridade, em conformidade com todas as regras e padrões da empresa.

2 | Trabalharemos no melhor interesse da empresa e não para ganho pessoal.

3 | Vamos participar numa concorrência livre e justa.

4 | Conduziremos ações de promoção e marketing justos e responsáveis.

5 | Procuraremos criar relacionamentos mutuamente benéficos com os nossos fornecedores.

6 | Garantiremos o controlo responsável do comércio, 

bem como cumpriremos com procedimentos de importação 

e exportação para os nossos produtos e tecnologias.

7 | Forneceremos informações em tempo oportuno, 

além de protegermos direitos de propriedade intelectual,

informações pessoais e dados de clientes.

8 | Tomaremos o máximo cuidado ao lidar com informações privilegiadas 

e cumpriremos todas as leis e regulamentos com elas relacionados.

9 | Não infringimos direitos de propriedade intelectual de terceiros 

nem utilizamos indevidamente informações com valor de propriedade.

10 | Ofereceremos e/ou receberemos presentes e entretenimento de maneira responsável 

e não obteremos nenhuma forma de vantagens impróprias para os negócios.

11 | Faremos doações de caridade, conforme determinado pela gerência, 

com base num exame cuidadoso da sua natureza social, necessidade do público e impacto.

12 | Cooperaremos com os governos de modo justo e responsável para facilitar 

o desenvolvimento de proposições de legislação que possa afetar os interesses comerciais.

13 | Não toleramos transações financeiras e/ou acordos com grupos 

que fazem exigências ilegais e exigências despropositadas à empresa.

14 | Se violarmos qualquer lei, regulamento ou norma social,

implementaremos rapidamente ações corretivas.

15 | Vamos construir e implementar um sistema sólido de governança corporativa.

CONFORMIDADE
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Artigo 4 | Contribuiremos para o desenvolvimento de cada região 

e para a construção de um relacionamento harmonioso 

de prosperidade mútua com as comunidades locais.  

1 | Trabalharemos para construir e manter boas relações com as 

comunidades locais onde os nossos negócios causam impacto.

2 | Respeitaremos a religião, cultura, costumes, idioma e valores 

das comunidades locais onde o nosso negócio causa impacto.

3 | Vamos iniciar um diálogo ativo e interações com as 

comunidades locais e ajudá-las a entender o nosso negócio.

4 | Vamos participar em atividades sociais em vários campos, 

incluindo cultura, educação e bem-estar.

PROSPERIDADE MÚTUA
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Artigo 5 | Trabalharemos para controlar o nosso impacto ambiental 

e promover o uso efetivo de recursos naturais e de reciclagem.  

1 | Continuaremos a esforçarmo-nos para reduzir o nosso impacto ambiental.

2 | Empenhar-nos-emos no desenvolvimento 

de materiais ecológicos, projeto e fabricação de produtos.

3 | Aumentaremos a redução de recursos e 

de energia bem como a redução de resíduos.

4 | Promoveremos a reutilização e reciclagem de produtos usados.  

5 | Vamos trabalhar para criar uma economia de 

baixo carbono para evitar mudanças climáticas. 

6 | seremos mais atenciosos com a biodiversidade e 

trabalharemos para viver em harmonia com a natureza.

GESTÃO AMBIENTAL
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