
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL SCHIOPPA RODAS E RODÍZIOS 

 

A Schioppa Rodas e Rodízios pretende atuar com responsabilidade social, ser sustentável 

econômica, social e ecologicamente. Com isso precisamos contar com profissionais que incorporem 

processos produtivos inovadores com decisões estratégicas voltadas para a sustentabilidade. 

 

  

 

É importante entendermos que não estamos sozinhos no mundo e que qualquer atividade 

que realizamos, de forma não pensada previamente, pode causar impactos adversos às partes 

interessadas em nosso negócio. Estes esperam que sejamos transparentes, éticos, que 

respeitemos seus interesses e o estado de direito sem deixar de observar as normas internacionais 

de comportamento e de direitos humanos. 

Buscamos com isso o reconhecimento e a fidelização de clientes, motivação no ambiente 

de trabalho, controle e redução de impactos adversos da nossa cadeia produtiva e acesso a novos 

negócios. 



 

A Schioppa Rodas e Rodízios adota os princípios e as políticas de Responsabilidade Social 

abaixo e estabelece que suas atividades corporativas devem atender à: 

 

1. Responsabilização 

A Schioppa Rodas e Rodízios aceita e assume a responsabilidade pelas consequências de ações 
e decisões, prestando contas às partes interessadas pelos impactos de suas atividades na 
sociedade, na economia e no meio ambiente, bem como esclarecer as medidas tomadas para evitar 
os impactos negativos. 

2. Transparência. 

A Schioppa Rodas e Rodízios comunica informações claras, objetivas e compreensíveis sobre 
dados e fatos que possam afetar direta ou indiretamente às partes interessadas para que possam 
avaliar de forma precisa o potencial impacto que as decisões e atividades da organização têm em 
seus respectivos interesses. 

3. Comportamento ético 

A Schioppa Rodas e Rodízios estimula seus colaboradores e parceiros em atuar e operar de modo 
correto, com base nos valores da honestidade, equidade e integridade perante a sociedade e meio 
ambiente. 

4. Respeito pelos interesses das partes interessadas 

A Schioppa Rodas e Rodízios busca através de suas atividades conhecer, respeitar, considerar e 
responder aos interesses das partes interessadas que podem ter seus interesses afetados pela 
organização. 

5. Respeito pelo Estado de Direito 

A Schioppa Rodas e Rodízios procura com todo esforço atender a legislação e regulamentos 
aplicáveis às suas atividades administrativas, processos produtivos e produto. 

6. Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento 

A Schioppa Rodas e Rodízios buscar adotar preceitos instituídos em acordos internacionais quando 
relativos à Responsabilidade Social, mesmo que não haja obrigação legal exigindo o mesmo. 

7. Respeito aos Direitos Humanos 

A Schioppa Rodas e Rodízios promove o respeito aos direitos humanos e reconhecendo a 
importância da universalidade assegurando que nossas atividades não os agridam direta ou 
indiretamente. 

 

Por fim, a Schioppa Rodas e Rodízios comunica e incentiva que seus colaboradores, 

parceiros de negócio se enquadrem a esses princípios como elemento de sua conduta e, desse 

modo, contribua para o desenvolvimento sustentável a saúde e o bem-estar da sociedade. 
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