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Sobre a Carta de Comportamento Corporativo e Código de 
Conduta do Fuji�lm Group

No centro da gestão do Fuji�lm Group encontra-se a determinação de resolver os desa�os sociais por 
meio das suas atividades comerciais. Com base em sua �loso�a corporativa de contribuir para o avanço 
da vida das pessoas com tecnologia própria e de ponta, a Empresa promove seus negócios com base na 
"con�ança" que conquistou da sociedade e na "integridade" que conquistou junto à sociedade desde 
sua fundação. Nos últimos anos, as empresas foram obrigadas a contribuir para alcançar uma sociedade 
sustentável, mas o Fuji�lm Group tem estado à frente do tempo com um forte histórico de 
conscientização e compromisso com a responsabilidade social corporativa.

O Fuji�lm Group continua a contribuir para a vida das pessoas e da sociedade, fornecendo uma 
variedade de produtos e serviços, mesmo durante o período em que a vida das pessoas em todo o 
mundo mudou drasticamente devido à pandemia de coronavírus e o desenvolvimento sustentável da 
sociedade enfrenta crises. Isso foi alcançado porque cada membro do Fuji�lm Group cumpriu sua 
responsabilidade com seu compromisso com a �loso�a corporativa e a cultura "Aberta, Justa e Clara", 
mantendo-se �exível e rápido às mudanças contínuas na sociedade.

A Carta de Comportamento Corporativo e o Código de Conduta do Fuji�lm Group são um guia para as 
nossas atividades comerciais. A Carta de Comportamento Corporativo estabelece as políticas básicas 
para conduzir as atividades corporativas e o Código de Conduta de�ne como devemos agir. Ele é 
compartilhado com todos os funcionários do Fuji�lm Group em todo o mundo. Na medida em que cada 
um de nós cumprir o Código de Conduta e conduzir os negócios com integridade, o Fuji�lm Group 
continuará a crescer ganhando ainda mais con�ança da sociedade.

Nós, na qualidade de Presidente e CEO da Fuji�lm Holdings, declaramos que agiremos de acordo com a 
Carta de Comportamento Corporativo e o Código de Conduta do Fuji�lm Group. Esperamos que vocês, 
como funcionários do Fuji�lm Group, compreendam e implementem estes princípios na prática. Vamos 
trabalhar juntos de forma "Totalmente Fuji�lm" para criar um futuro no qual continuaremos a enfrentar 
os desa�os sociais e a contribuir para a resolução de uma sociedade sustentável.
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O estabelecimento e revisão desta Carta de Comportamento Corporativo e Código de Conduta 
serão decididos pelo Comitê de ESG da FUJIFILM Holdings Corporation. Para cada empresa do 
grupo, ele começará a ser aplicada a partir do aviso de revisão ou estabelecimento da FUJIFILM 
Holdings Corporation.
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Uso do sistema de denúncias

Diretores e funcionários podem consultar ou relatar preocupações ao sistema de 
denúncias quando surgirem dúvidas sobre o Código de Conduta ou quando uma 
violação do Código for identi�cada. O objetivo do sistema de denúncia de 
irregularidades é criar um ambiente empresarial melhor, evitando que pequenos 
problemas em seu local de trabalho se transformem em assuntos sérios. O 
princípio básico é que os problemas que ocorrem em seu local de trabalho 
devem ser resolvidos dentro do local de trabalho. No entanto, você pode relatar 
e buscar suporte para um problema com a divisão de conformidade de sua 
empresa ou entrando em contato com o sistema de denúncias quando achar 
difícil relatar suas preocupações a um superior. 

• Os funcionários não serão retaliados nem receberão qualquer retribuição por 
fazerem denúncias de boa fé ao sistema de denúncias. 

• É proibido fazer uma denúncia falsa, difamatória ou maliciosa. 

Para obter mais informações sobre o sistema de denúncias, consulte o site da 
empresa ou os cartazes de conformidade fornecidos por sua empresa e pela sede 
regional.
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