
Carta do Grupo Fujifilm para Comportamento Corporativo

Além de buscar lucros por meio de concorrência justa, as empresas devem
fazer uma contribuição para a sociedade como um todo. Para tanto, de
acordo com os seis princípios a seguir, o Grupo Fujifilm, em suas atividades
corporativas no Japão e no exterior, respeita os direitos humanos, bem como
observa o espírito e a letra de todas as leis, regulamentos e regras
internacionais. Além disso, leva em consideração o impacto de suas
atividades e, por meio da inovação, atua de forma proativa na construção de
uma sociedade sustentável.

1. Uma Empresa de Confiança
Desenvolvemos e fornecemos produtos e serviços socialmente benéficos da
mais alta qualidade, utilizando tecnologias avançadas e originais de forma
segura e responsável. Com base em uma cultura corporativa aberta, justa e
clara, criamos um novo valor no espírito de concorrência adequada e
negociação justa. Nós nos esforçamos continuamente para satisfazer os
clientes e outras partes interessadas e ganhar sua confiança para crescermos
juntos.

2. Responsabilidade social
Nós nos comunicamos com várias partes interessadas, como clientes,
parceiros de negócios, colaboradores, comunidades locais, agências
governamentais, acionistas e investidores, ONGs e organizações sem fins
lucrativos, e conduzimos a divulgação adequada e justa de informações
corporativas. Além disso, cumprimos as leis, regulamentos e outras regras e
defendemos a ordem pública e a ética. Como bons cidadãos corporativos,
nós nos esforçamos para entender e respeitar corretamente as culturas e
costumes locais e realizar atividades de engajamento da comunidade de boa
vontade. Além disso, pretendemos estimular as comunidades locais por meio
da criação de empregos e promover uma sociedade sustentável.

3. Respeito pelos Direitos Humanos
Respeitamos os direitos humanos estabelecidos em declarações
internacionais. Levamos em consideração as pessoas vulneráveis   e
rejeitamos o uso de trabalho forçado ou infantil em qualquer forma e, além de
cumprir as leis locais de salário mínimo de cada país e região, estamos
cientes da importância de salários adequados que permitam às pessoas
cobrir os custos de uma vida saudável e cultural.



4. Conservação Ambiental Global
Reconhecendo que o envolvimento positivo na gestão ambiental é uma parte
essencial do papel e das atividades sociais de uma empresa, atuaremos de
forma voluntária e proativa para ajudar a resolver vários desafios ambientais,
como abordando as mudanças climáticas, conservando a biodiversidade,
estabelecendo uma economia circular e garantindo a segurança química.

5. Locais de trabalho vibrantes
Nós nos esforçamos para desenvolver as habilidades de todos os
funcionários, para fornecer locais de trabalho seguros e confortáveis   e para
respeitar sua diversidade, personalidade e individualidade.

6. Gestão de várias crises
Garantiremos o gerenciamento sistemático de crises em resposta aos riscos
que possam ameaçar a vida cívica e as atividades corporativas, como
desastres naturais, terrorismo, ataques cibernéticos e crime organizado.

Reconhecendo a responsabilidade da alta administração em incorporar o
espírito deste Estatuto, os executivos do Grupo Fujifilm devem dar o exemplo
e promover um entendimento sólido do Estatuto tanto nas empresas do grupo
quanto entre os parceiros de negócios. Eles devem se esforçar para levar
continuamente em consideração os pontos de vista dentro e fora do grupo,
estabelecer sistemas corporativos eficientes e promover altos padrões éticos.

No caso de situações que violem este Estatuto, a alta direção deve indicar
claramente, dentro e fora do grupo, sua abordagem para resolver a situação e
trabalhar para identificar suas causas e prevenir qualquer recorrência. A alta
administração deve assumir a responsabilidade, divulgar informações de
forma rápida e apropriada e tomar medidas disciplinares rígidas quando
apropriado, inclusive em relação a si mesma.


