
 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

 
  

1 – PRINCÍPIOS  
Fabricamos e comercializamos válvulas de 
alívio de pressão e acessórios para 
transformadores elétricos imersos em óleo 
isolante. Qualidade e satisfação do cliente são 
a nossa prioridade. Respeitamos a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, focando no 
meio ambiente, minimizando efeitos negativos 
e temos como propulsor dos nossos valores, a 
interação da comunidade do entorno e 
articulação com políticas públicas setoriais para 
o desenvolvimento sustentável.  
 
2 – DIRETRIZES  
No setor de acessórios para transformadores e 
em nossas atividades, comprometemo-nos:  
2.1- Analisar, controlar e minimizar possíveis 
riscos sociais que resultam das operações da 
Quabitrol com a sociedade e o meio ambiente, 
estimular a propagação das melhores práticas 



na cadeia de suprimentos, incentivando – os a 
adequações socioambientais.  
2.2 – Incorporar ações de responsabilidade 
social como diferencial da Quabitrol Válvulas e 
Acessórios Ltda., e monitorar através do 
Planejamento Estratégico da empresa, com 
ações de curto, médio e longo prazo, 
devidamente comunicados a instância de 
aprovação.  
2.3- Respeitar a Declaração Universal de 
Direitos Humanos , promovendo um clima de 
respeito entre funcionários, empresa, 
fornecedores e clientes baseada em uma 
conduta ética e profissional.  
2.4- Interagir com o desenvolvimento local, 
através de ações sociais e educação 
continuada com populações exposta a 
vulnerabilidade social, inseridas em programa 
de baixa, média e alta complexidade da PNAS 
2004 ( Política Nacional de Assistência Social), 
SUAS ( Sistema Único de Assistência Social), 
SUS ( Sistema Único de Saúde), ONG´s e 
equipamentos sociais que realizam intervenção 
comunitária.  
2.5 – Investir nos ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável), por intermédio 
de ações, projetos e programas ligados aos 
interesses da Quabitrol Válvulas e Acessórios 
Ltda, colaboradores, comunidade e meio 
ambiente, baseados nos princípios da ética e 
integridade.  
2.6 - Possuir plano de Contingenciamento e 
treinamento para possíveis ocorrências e 



conflitos relacionados à Quabitrol, 
colaboradores, comunidade e Partes 
Interessadas.  
2.7 – Disponibilizar relatórios de comunicação 
de progresso anual, com todas as 
intervenções, com clareza, confiabilidade e 
acessível a todas as partes interessadas.  
2.8 – Ter uma conduta responsável em todos 
os negócios realizados pela Quabitrol Válvulas 
e Acessórios Ltda, baseados nos dez princípios 
do Pacto Global das Nações Unidas, do qual 
somos signatários.  
2.9 – A Quabitrol Válvulas e Acessórios se 
compromete na efetivação desta política, em 
conformidade com outras já existentes, 
procurando alcançar padrões de excelência 
organizacional concretos, duradouros e 
robustos.  


