
CARTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO  

  A Plastifama por intermédio de sua Alta Administração assume o compromisso 
com uma governança corporativa com padrões elevados de integridade e 
transparência para com seus colaboradores, parceiros e a sociedade. Para tanto, adota 
medidas efetivas de prevenção, detecção e resposta a riscos à corrupção, suborno, 
lavagem de dinheiro ou não conformidades. 

 Por seu compromisso com negócios éticos, orienta sua conduta e políticas 
internas pela promoção dos Direitos Humanos, da Sustentabilidade e proteção às 
gerações futuras. Assim está inspirada pelas boas práticas e recomendações do Pacto 
Global e Agenda 2030, Nações Unidas. Compromete-se com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, por instituições eficazes, justiça, paz e cooperação a 
parcerias de implementação. 
 
 Os colaboradores e parceiros da Plastifama são orientados a condutas éticas 
em suas relações interpessoais e profissionais pois, entendemos que são nosso maior 
ativo e investimento humano; acreditamos na promoção de perfis de liderança a partir 
de uma educação corporativa baseada em princípios de educação responsáveis. 
 
 Alimenta valores que evidenciam uma prática baseada em investimentos com 
propósito; fundamentais à promoção e garantia de um meio ambiente saudável, 
socialmente responsável e por uma governança engajada com tomadas de decisão 
motivadas com  clientes, fornecedores, consumidores, representantes  - a disseminar 
uma cultura ética, a contribuir para a construção e manutenção de uma reputação de 
tradição e legado por negócios humanizados. 
 
 Vivemos momentos e contextos globais atípicos em testemunhos sociais 
adversos dado a pandemia da Covid-19, o que motiva-nos ainda mais ao envolvimento 
com toda sociedade, causas sociais, alinhamento de nossas agendas com agendas de 
políticas públicas e por impactos positivos que culminem na felicidade e bem comum. 
Assim, renovamos permanentemente nosso afeto e cuidado com a saúde geral de 
nossos colaboradores bem como, com todas as relações de negócios, para com as 
comunidades, planejando, executando projetos de forma transparente, a monitorar e 
avaliar resultados em cadeias de valor. 
 
 O Programa de Compliance e Sustentabilidade da Plastifama  direciona e 
orienta princípios e estratégias responsáveis onde todos possuem o dever de 
apresentar a toda sociedade, por meio do próprio exemplo, o que é agir de forma 
correta. 
 
 Assim, firmamos nosso compromisso com a Lei 12.846/13 – Decreto 8.420/15, 
Lei Anticorrupção Brasileira e demais Convenções e Pactos Internacionais 
Anticorrupção.  Convidamos você a conhecer nosso Programa de Integridade e 
Sustentabilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

Santo André, 16/11/2021 

Rodrigo Nori Carvalho 
Alta Administração Plastifama 


