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1. Introdução 

          Este documento estabelece os objetivos de sustentabilidade e ESG da 

Perfil Injetados, definindo as diretrizes que deverão nortear a atuação da 

companhia, sendo essa representada por seus sócios, colaboradores e demais 

partes interessadas.  

 

2. Princípios 

Visão 

Fidelizar clientes e conquistar novos mercados através da excelência em 
qualidade e flexibilidade. 

Missão 

Fornecer serviços de injeção de termoplásticos em geral. 

 

3. Política 

Nossa Política de Sustentabilidade está alicerçada no entendimento de nossa 

responsabilidade em promover as melhores práticas em sustentabilidade e 

estimular sua implementação em nossas operações e formas de produção, 

desta forma, todas as diretrizes aqui descritas foram estabelecidas com base 

em temas considerados relevantes e com alta capacidade de geração de 

impacto positivo junto às partes interessadas. 
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3.1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 

            A Perfil Injetados reconhece a importância dos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável impostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas, 

desta forma, nossa Política de Sustentabilidade foi estruturada tendo como 

norteadores os ODS considerados prioritários ao modelo de negócio da Perfil 

Injetados, ou seja, aqueles que possuem maior probabilidade de serem 

impactados positiva e negativamente por nossas ações. 

 

     

 

4. Objetivos de sustentabilidade  

4.1. Pilar Econômico 

• Garantir a ética empresarial, resiliência, e continuidade do negócio; e  

• Fomentar a inovação em produtos e serviços, otimizando os negócios da 

companhia e contribuindo para o desenvolvimento econômico dos 

clientes;  

4.2. Pilar Ambiental 

• Atender a legislação ambiental vigente; 

• Melhorar de forma contínua o sistema de gestão ambiental da 

companhia, de forma a desenvolver processos que resultem em ganhos 

de ecoeficiência, além da redução dos impactos ambientais negativos 

gerados pelas atividades da empresa;  

 

4.3. Pilar Social 

4.3.1. Colaboradores 

• Promover um ambiente de trabalho seguro, diverso, igual, inclusivo e 

transparente;  

• Agir de forma a prezar pela segurança no manuseio do maquinário e 

prevenir acidentes; 

 

4.3.2. Clientes 

• Garantir qualidade, agilidade e preço acessível aos clientes;  
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        4.3.3.    Comunidade 

• Desenvolver ações sociais junto às comunidades locais, incentivando a 

participação e engajamento dos colaboradores; 

         4.3.4     Fornecedores 

• Desenvolver laços estáveis e mutualmente benéficos com fornecedores; 

 

5. Abrangência 

             As diretrizes aqui expressas se aplicam a todos os integrantes da 

companhia e demais partes interessadas. 

 

6. Governança 

             A gestão deste documento tal como as suas atualizações, são de 

responsabilidade de Diego Cousseau, Diretor e Líder da área de 

sustentabilidade da Perfil Injetados Termoplásticos. 

 

 

 

 

 

Diego Cousseau 

Diretor 
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