
POLÍTICA DE
RESPONSABILIDADE

SOCIAL EUPHORIA



Acreditamos no público jovem como 
agente de mudança. Como somos 
referência ao universitário, queremos propi-
ciar momentos de alegria, fomentar que 
eles façam a diferença para o mundo junto 
com a gente. Para tanto, apresentamos 
nossa política de Responsabilidade Social.



 Para nós, trata-se de diminuir o impacto negativo que nossa empresa causa e aumentar nossos impactos 
positivos. Queremos fazer o bem para a sociedade através da relação com os nossos stakeholders. Conscien-
tizar as pessoas de que responsabilidade social é importante e influenciar as pessoas a fazerem boas ações.

 Nós podemos, sim, ser um impacto positivo no meio universitário, a formação acadêmica deve ensejar 
ações de responsabilidade social e a Euphoria pode ajudar nisso.

 Podemos fazer nossa rede participar de ações sociais, sentimos que é uma obrigação nossa. Nosso 
serviço integra a sociedade, é nossa obrigação ajudá-la e desenvolvê-la. A Euphoria contribui para que o im-
pacto seja feito,  é justo integrar nossos grupos de interesse em ações para a construção de um mundo melhor.

O que é RESPONSABILIDADE
SOCIAL para a empresa



 Para realizarmos a Responsabilidade Social, seguiremos os seguintes princípios:

• A melhoria contínua e prevenção de impactos adversos;

• O foco no desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem         
  comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades;

• A Responsabilização (accountability): condição de responsabilizar-se por decisões e atividades e de prestar  
  contas destas decisões e atividades aos órgãos de governança, autoridades legais e, de modo mais amplo, às  
  partes interessadas;

• A Transparência: franqueza sobre decisões e atividades que afetam a sociedade, a economia e o meio ambi-
ente, e a disposição de comunicá-las de forma clara, precisa, tempestiva, honesta e completa;

• O Comportamento ético: comportamento que esteja de acordo com os princípios aceitos de uma conduta 
moral e correta no contexto de uma situação específica e que esteja consistente com as normas internacio-
nais de comportamento;

PRINCÍPIOS



• O Respeito pelos interesses das partes interessadas (indivíduo ou grupo que tem interesse em quaisquer 
decisões ou atividades de uma organização);

• O Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização;

• O Respeito às normas internacionais de comportamento e aos direitos humanos;

• A realização de eventos e experiências marcantes;

• A promoção da diversão com responsabilidade;

• A revisão de objetivos e metas de responsabilidade social no prazo máximo de 1 ano.

PRINCÍPIOS



 Daremos oportunidade para o universitário que está começando a vida profissional, concedendo muitos pri-
meiros empregos, buscando seu aprendizado e a chance de aplicar o que aprende.

 Sabemos que qualidade de vida e bem estar são importantes. Queremos que nossos colaboradores sejam 
felizes aqui dentro, por isso incentivaremos a prática de atividades físicas, o cuidado com a saúde mental e o apoio e 
defesa dos nossos colaboradores. Apoiaremos e buscaremos a diversidade dentro da nossa empresa.

COLABORADORES

 Para que a Responsabilidade Social aconteça de fato na nossa organização, nós nos comprometemos 
com nossos stakeholders e assumimos os seguintes compromissos: 

COMPROMISSOS

 Sabemos que a conservação do meio ambiente é fundamental para uma vida saudável. Nós nos preocu-
pamos com o meio ambiente, por isso promoveremos a coleta seletiva, a reciclagem e a reutilização, buscare-
mos gerar crédito de carbono, o plantio de árvores, e mapear o caminho do nosso lixo. Sem esquecer o cuida-
do com os animais.

MEIO AMBIENTE



 Os universitários nos procuram para fazer festas. Enxergam na Euphoria alguém que os ajuda a caminhar 
na vida acadêmica, então nosso relacionamento sempre será com transparência, buscando a satisfação do cli-
ente e a relação ganha-ganha. Venderemos o que vamos entregar, seremos justos, buscando prover o melhor. 
Faremos pesquisa de opinião e feedback em todos os nossos eventos e sempre levaremos em consideração às 
observações de nossos clientes.

 Nossos clientes são nossos parceiros, promoveremos ações para que os universitários arrecadem para as 
próprias festas, daremos o caminho para o formando. Contribuímos para a abertura e profissionalização de 
atléticas acadêmicas.

CONSUMIDORES E CLIENTES

 Nós dependemos de nossos fornecedores e queremos que eles cresçam. Para nós, eles também são cli-
entes! Então, os ajudaremos na sua organização interna, concederemos feedbacks e os indicaremos. Quere-
mos que eles nos vejam como um meio de ajudá-los também.

 Sabemos que o desenvolvimento local é importante, então estaremos abertos a micro e pequenos em-
preendedores para fazer negócios. Contratamos muitos tipos de serviços. Na nossa relação com fornecedores, 
sempre realizaremos negociações justas, buscaremos parcerias, e a sua fidelização.

FORNECEDORES



 Sempre buscaremos o melhor relacionamento com a concorrência, atuando com estratégias saudáveis 
e éticas, postura positiva, e destacando nossos pontos fortes. Seremos  transparentes em relação ao serviço que 
oferecemos, mostraremos o quanto as coisas custam.

CONCORRENTES

 Nós sempre estamos envolvidos com a comunidade, impactamos economicamente as cidades em que 
passamos, e queremos mais. Promoveremos a conscientização em relação ao respeito ao patrimônio público, 
o respeito ao morador da cidade, a não violência,  a direção consciente e o turismo local.
Buscaremos o desenvolvimento dos locais em que passamos, a promoção da arrecadação de alimentos em 
nossos eventos e a realização de ações sociais, de educação, conscientização e empreendedorismo.

COMUNIDADE



 Cumpriremos as obrigações legais e honraremos nossos impostos. Seremos rigorosos em relação ao 
controle de menores de idade e artefatos perigosos em nossos eventos.

 Atuaremos de forma ética e proba, não sendo admitida corrupção, nem propina, ou qualquer outra forma 
de burlar a lei. 

 Participaremos de associações para discutir negócios e a sociedade, nos envolveremos em melhoria dos 
espaços públicos e ajudaremos as cidades em que levamos os eventos, medindo o impacto social e econômi-
co causado.

GOVERNO E SOCIEDADE
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