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SOBRE 
O SINDIPLAST
HÁ 77 ANOS TRABALHANDO EM PROL DO SETOR PLÁSTICO PAULISTA

O SINDIPLAST- Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e 

Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo - representa o setor 

paulista desde 1941 atuando sempre com o objetivo de fortalecer a cadeia 

produtiva da indústria paulista do plástico.

São 77  anos promovendo inúmeras ações para o crescimento e a competi-

tividade do setor. Representando atualmente cerca de 5.000 empresas que 

empregam um total de 137 mil pessoas, a entidade, além de incentivar o uso 

do plástico nos mais diferentes segmentos, atua de maneira transparente e 

proativa em relação às questões políticas e conjunturais buscando medidas 

que atendam às necessidades do setor com foco em modelos de negócios 

que tragam resultados positivos para suas empresas.

Com vistas ao desenvolvimento setorial, o SINDIPLAST possui uma gama de 

serviços e benefícios para os associados como:

•	  Representação Institucional e Defesa do Setor;
•	  Consultoria Trabalhista;
•	  Boletim Econômico - ECONOPLAST;
•	  Boletim Comércio Exterior - ComexPlast;
•	  Informativos: SINDinforma; SINDIPLAST News;
•	  Sala do Associado;
•	  Grupo de RH;
•	  Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho;
•	  Consultoria Técnica;
•	  Banco de Currículos;
•	  Palestras Gratuitas;
•	  Emissão de Selos de Segurança;
•	  Consultoria no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS; 
•	  Benefícios CSER/FIESP;
•	  Ferramentas online para sua empresa;  
•	  Assessoria	em	linhas	de	financiamento.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

TRANSPARÊNCIA

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o órgão máximo do SINDIPLAST, composta por seus 

associados,	é	soberana	nas	resoluções	que	não	conflitarem	com	a	Lei.	To-

dos os associados têm direito à participação e ao voto, por escrutínio secre-

to, na Assembleia Geral.

Conselho de Administração 

Composto por 11 integrantes eleitos, empresários de grandes empresas do 

setor plástico no estado de São Paulo, com a função de orientar as diretrizes 

para o planejamento estratégico e da gestão.

Conselho Fiscal  

Composto por 06 integrantes eleitos, com a função de assessorar o Conselho 

de Administração no planejamento da ações do SINDIPLAST, bem como, acom-

panhar o desenvolvimento das atividades de comitês e grupos de trabalho.

Diretor Superintendente

Com dedicação exclusiva, o diretor superintendente é responsável pela ad-

ministração	geral	e	pela	execução	do	plano	de	ações	do	SINDIPLAST	defini-

do pelo Conselho de Administração com apoio do Conselho Fiscal.

Estatuto 

Disponível para download: www.sindiplast.org.br/sindiplast/estatuto 

Manual de Compliance e Código de Conduta

O SINDIPLAST lançou recentemente o Manual de Com-

pliance. Desenvolvido com o objetivo de demonstrar de 

forma clara os padrões éticos e condutas aceitas e es-

peradas pela Entidade, o documento deve orientar seus 

relacionamentos, internos e externos, bem como todas 

as suas atividades.

Acesse a publicação em:  www.sindiplast.org.br/site/publicacoes

Assembleia 

Geral 

Conselho de 
Administração 

Conselho 
Fiscal

Superintendência 
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O SETOR 
PLÁSTICO PAULISTA

No Ranking de Empresas do Setor 

de Transformação e Reciclagem de 

Plástico no Brasil.

Fonte: Portal RAIS, Caged/ Ministério do Trabalho.

1ª POSIÇÃO

10 PRINCIPAIS
Ranking dos 10 principais 

municípios com empresas de 

transformação e reciclagem.

Estado de São Paulo

Município/SP

5.193

Empregos

137.563

Empresas

São Paulo 1.376

Diadema 181

Barueri 81

Ribeirão Preto 71

Mauá 67

Guarulhos 257

São Bernardo do Campo 111

Santo André 82

Campinas 74

Sorocaba 69
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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

O ano de 2017 foi difícil para todos os setores da economia, e com o nosso não foi 

diferente. Apesar do cenário recessivo e adverso, o SINDIPLAST manteve sua posição 

de protagonista na garantia e defesa dos direitos das indústrias de transformados 

plásticos e de reciclagem. Para isso, manteve permanente o canal de discussão com 

os principais órgãos do governo paulista. Como resultado dessa atuação, podemos 

comemorar algumas conquistas, como as liminares para a não-exclusão do setor 

plástico da desoneração da folha de pagamento e para que o setor possa excluir o 

ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 

O sindicato também trabalhou junto com as Secretarias de Governo, Ministérios 

e	representantes	da	categoria	profissional	com	o	intuito	de	reivindicar	incentivo	à	

indústria de reciclagem de materiais plásticos, bem como prestar esclarecimentos 

para evitar o aumento do ICMS – ST para fabricantes de utilidades domésticas e de 

artefatos para construção civil.

A	fim	de	promover	melhorias	nas	condições	de	trabalho	para	a	indústria	e	garantir	

segurança dos seus colaboradores, o SINDIPLAST e a ABIPLAST atuaram para 

alterar	as	 regras	do	anexo	 IX	da	NR	12	que	 trata	especificamente	da	segurança	

nas máquinas injetoras. As mudanças garantiram a segurança dos trabalhadores, 

reduzindo o risco de as empresas sofrerem autuações ou interdições por conta de 

uma exigência que extrapolava a razoabilidade em relação à segurança.

Também participamos das negociações coletivas de trabalho, em conjunto com 

os onze Sindicatos Patronais da  categoria econômica do ramo químico, o que 

resultou na “Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018”.

Outra ação importante que precisamos ressaltar foi a nossa atuação junto ao 

Sistema de Logística Reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos com 

a adesão de 30 associadas ao Acordo Setorial de Embalagens desde 2012. A 

primeira fase foi concluída em dezembro e contabilizou resultados que superaram 

as expectativas. 

Tivemos	um	2017	desafiador,	mas	 conseguimos	 fechar	 o	 ano	 com	crescimento	

de 2,5% na produção física e de 1,5% nos empregos. Esses números são fruto do 

esforço conjunto e da coragem do setor, por isso, quero agradecer o apoio de todos 

os associados e membros do conselho e diretoria. Aproveito para reforçar meu 

comprometimento à frente do SINDIPLAST na defesa dos direitos e interesses do 

setor plástico. 

José Ricardo Roriz Coelho | Presidente do SINDIPLAST
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ATUAÇÃO  
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS:

O SINDIPLAST tem posição de protagonista junto aos órgãos governamen-

tais e outras instituições na garantia e defesa dos direitos das indústrias de

transformados e de reciclagem de plástico.

EMPRESAS ASSOCIADAS:

O SINDIPLAST congrega em seu quadro associativo empresas de transfor-

mação e reciclagem de materiais plásticos. Para que tais empresas sejam 

competitivas no mercado, o SINDIPLAST tem papel fundamental na presta-

ção de serviços e orientação para as melhores práticas. 

SOCIEDADE:

Com o intuito de contribuir para a disseminação de informações técnicas 

corretas acerca dos materiais plásticos, o SINDIPLAST promove ações em 

parceria com instituições de ensino e entidades setoriais. 

Relações 
governamentais e 

institucionais

Sociedade

Empresas 
associadas
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REPRESENTATIVIDADE 
SETORIAL
O SINDIPLAST, no seu papel de representante dos interesses das indústrias 

paulistas de transformação e reciclagem de material plástico, atua para garantir 

os direitos e para que as decisões políticas causem o menor impacto possível a 

essas indústrias, mantendo bom canal de discussão com os principais órgãos do 

governo paulista. 

Algumas ações para garantir que as empresas associadas atuem em um ambiente 

mais competitivo são citadas abaixo:

Liminar para não exclusão do setor plástico da desoneração da folha            

de  pagamentos

Tal liminar garantiu que as empresas associadas que optaram por recolher a contri-

buição previdenciária sobre o faturamento, pudessem continuar recolhendo o imposto 

dessa	forma	em	substituição	aos	20%	sobre	a	folha	até	o	fim	de	2017.

Liminar para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Esse recurso, que teve provimento em novembro de 2017, permitiu às empresas asso-

ciadas a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. 

Liminar para suspensão das cláusulas do convênio CONFAZ nº 52 que 

implicariam em aumento dos valores de ICMS-ST a recolher

Após esgotadas todas as possibilidades de diálogo para alteração do referido con-

vênio, a CNI, representando todas as Associações e Sindicatos envolvidos no tema, 

moveu uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra o Convênio CONFAZ n° 

52. Em 29 de dezembro houve decisão liminar suspendendo diversas cláusulas deste 

Convênio que tratavam da metodologia de cálculo do ICMS-ST e que poderiam implicar 

em aumentos de, aproximadamente, 30% nos valores desse imposto.

Manifestações contra CETESB para evitar mudança no método de cálcu-

lo da taxa de licenciamento ambiental

Em 2017 o SINDIPLAST participou de diversas reuniões junto ao Departamento 

de	Meio	Ambiente	da	FIESP	a	fim	de	evitar	as	mudanças	previstas	no	Decreto	nº	

62.973/2017 que alteraram o fator utilizado no cálculo da taxa de renovação do Li-

cenciamento Ambiental.

Confederação Nacional da Indústria - CNI  

O	SINDIPLAST	e	a	ABIPLAST	participam	do	Fórum	Nacional	da	Indústria	onde	são	defini-

das as diretrizes estratégicas para a indústria e do Comitê de Política Industrial (COPIN), 

apresentando demandas e posicionamentos do setor de transformados e reciclados plás-

ticos. Participa ativamente da Rede de Resíduos/CNI, fórum onde os setores discutem 

temas relativos à gestão do meio ambiente. Nesse fórum, as entidades atuam para 
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que a atividade de reciclagem de material plástico seja desonerada garantindo assim 

o aumento da competitividade deste segmento. 

No tema meio ambiente, o SINDIPLAST enfatiza também as discussões de economia 

circular	e	busca	definir	modelos	práticos	de	como	efetivamente	gerar	valor	aos	dife-

rentes elos da cadeia.

Atua ainda no Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, onde compartilha 

experiências com outras entidades sobre como prestar o melhor serviço às empre-

sas associadas.

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP

O SINDIPLAST mantém estreito relacionamento com a FIESP, tendo assento na Direto-

ria do Departamento de Competitividade e Tecnologia (DECOMTEC), cooperando com 

a Semana de Tecnologia da Indústria e com o Congresso da Indústria 4.0.

A Entidade também participa da diretoria de departamentos de setores consumidores 

de transformados e reciclados plásticos como o Departamento da Indústria da Cons-

trução (DECONCIC) e Departamento do Agronegócio (DEAGRO) com objetivo de levar 

os interesses das empresas associadas.

O SINDIPLAST participou ativamente do movimento “Não Vou Pagar o Pato” que ao lon-

go do ano se posicionou fortemente contra aumento de impostos.  Foram incluídas no-

tas na mídia e realizadas missões com os ministros da Fazenda e do Planejamento  para 

demonstrar que não era com aumento de impostos que o país se reergueria da crise. 

O SINDIPLAST atuou também no Grupo de Trabalho de Substituição Tributária da FIESP 

com	reuniões	periódicas	com	a	SEFAZ/SP	a	fim	de	apresentar	às	autoridades	fazendá-

rias,	as	especificidades	setoriais	para	que	a	sistemática	de	substituição	tributária	não	

representasse custos adicionais com obrigações acessórias para as indústrias.

Encontros com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo                                     

– SEFAZ/SP 

Ao longo de 2017 o SINDIPLAST realizou encontros com secretarias de governo, minis-

térios	e	com	representantes	da	categoria	profissional	com	objetivo	de	defender	os	inte-

resses dos associados e do setor de transformação e reciclagem de material plástico. 

Pleito para incentivo à indústria paulista de reciclagem de materiais plásticos 

Em março de 2017 foi apresentado à SEFAZ/SP pleito para incentivo à reciclagem de 

materiais plásticos no Estado de São Paulo. 

Foram apresentadas as características do setor de reciclagem paulista, a falta de isono-

mia	fiscal	que	essas	empresas	enfrentam	em	relação	aos	estados	limítrofes	e	a	neces-

sidade de criar mecanismos para reduzir tais distorções e incentivar a indústria paulista.

Tema foi bem recepcionado pela Secretaria e ao longo do ano foram realizados outros 

4 encontros com a coordenação da Coordenadoria da Administração Tributária (CAT)  

e técnicos da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT)  para desdobrar a 

discussão em âmbito técnico e desenvolver  mecanismos para incentivo à reciclagem 

de plásticos no Estado de São Paulo.
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Esclarecimentos para evitar o aumento de ICMS-ST para fabricantes de utilidades  

domésticas plásticas e de produtos plásticos para construção civil 

Em dezembro de 2017 o SINDIPLAST se reuniu com o Coordenador de arrecadação 

tributária da SEFAZ/SP, juntamente com diversos setores para discussão dos possíveis 

impactos da recepção e regulamentação do Convênio CONFAZ n° 52 no Estado de 

São	Paulo.	Tal	ação	foi	importante	para	sensibilizar	o	fisco	paulista	da	necessidade	de	

revisão	das	cláusulas	desse	convênio,	que	por	fim	foram	suspensas	devido	a	liminar	

movida em ação pelas entidades empresariais.

Atuação junto à Secretaria da Fazenda para esclarecimentos sobre tributação de 

investimentos em ativos

O SINDIPLAST realizou diversas reuniões com a SEFAZ/SP para tecnicamente escla-

recer o funcionamento do processo produtivo e diferenciar investimentos em ativos e 

em materiais de consumo. O aprofundamento técnico do tema junto a SEFAZ/SP foi 

importante	para	que	a	fiscalização	passasse	a	entender	melhor	as	características	do	

processo produtivo de transformação de plásticos e compreender tecnicamente as 

particularidades da atividade de transformação de material plástico.

Encontros com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da 

Prefeitura da Cidade de São Paulo

O SINDIPLAST e a ABIPLAST ministraram uma palestra na Universidade Aberta do 

Meio Ambiente e da Cultura e da Paz - UMAPAZ, cujo conteúdo englobou temas como:  

os plásticos, a reciclagem, Polí tica Nacional de Resíduos Sólidos e logística reversa.

O SINDIPLAST apoia anualmente a Conferência de Produção + Limpa e Mudanças Cli-

máticas que em 2017 ocorreu no dia 04 de dezembro na Câmara dos Vereadores. A Con-

ferência é uma iniciativa do Vereador Natalini e o SINDIPLAST a vê como um evento de 

extrema importância para discussão da sustentabilidade na indústria plástica paulista.

Membro do conselho municipal de ciência e tecnologia

O SINDIPLAST participou durante todo o ano de 2017 como membro do Conselho Mu-

nicipal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Dentre as principais ações realizadas 

tivemos a participação na Semana Tecnológica de São Paulo e o apoio ao Programa 

de Startup do Município.

NR 12 segurança em máquinas

O SINDIPLAST e a ABIPLAST participaram ativamente das discussões sobre o Anexo 

IX	da	NR	12	que	trata	especificamente	da	segurança	nas	máquinas	injetoras,	junto	ao	

Ministério do Trabalho e outros grupos de interesse. Foi a atuação institucional co-

ordenada	do	SINDIPLAST,	com	apoio	da	CNI	e	FIESP,	que	permitiu	a	modificação	de	

regras que exigiam que máquinas fabricadas antes de 2010 e já adequadas ao Anexo 
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IX da NR12 e também à Convenção Coletiva de Segurança em Máquinas do Estado 

de São Paulo, tivessem que repetir investimentos em equipamentos para segurança. 

Tais mudanças, além de garantir a segurança dos trabalhadores, reduziram o risco de 

que as empresas sofressem autuações ou interdições por conta de uma exigência que 

extrapolava a razoabilidade em relação à segurança. 

Negociações sindicais

O SINDIPLAST participou das negociações coletivas de trabalho por meio da Comis-

são de Estudos e Assessoria do Grupo 10 (CEAG 10).  Formada por onze Sindicatos 

Patronais da categoria econômica do ramo químico, Grupo 10 da CLT, essa comissão 

negociou a renovação da “Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018” com a coorde-

nação de consultores trabalhistas do SINDIPLAST.

Foram realizadas 4 rodadas de negociação entre a Comissão de Negociação da 

CEAG	10	e	os	40	Sindicatos	Profissionais	capitaneados	pela	FEQUIMFAR/FS	e	pela	

FETQUIM/CUT	para	tratar	somente	das	cláusulas	econômicas,	uma	vez	que	as	cláu-

sulas sociais não sofreram alterações e foram prorrogadas por mais um ano. Apesar 

da forte resistência das Entidades representantes dos trabalhadores, a CEAG 10 ga-

rantiu uma negociação econômica que não implicasse em aumento real de salários 

para a categoria.

DE CONVENÇÕES NO SITE DO SINDIPLAST.

Associações e sindicatos de setores consumidores de transformados e 

reciclados plásticos

O SINDIPLAST mantém estreita relação com outros sindicatos e associações repre-

sentantes de setores como automotivo (ANFAVEA/SINDIPEÇAS), higiene e perfumaria 

(ABIHPEC),	materiais	de	limpeza	(ABIPLA),	máquinas	e	equipamentos	(ABIMAQ),	ma-

teriais de construção (ABRAMAT), tintas e vernizes (ABRAFATI), eletroeletrônicos (ABI-

NEE) para garantir boa interação dos associados com seus clientes e fornecedores.

1.500 DOWNLOADS 
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RELAÇÃO COM  
OS ASSOCIADOS
Além dos esforços em prol do desenvolvimento setorial, o SINDIPLAST possui uma 

gama de serviços e benefícios. Por meio dos seus departamentos, o SINDIPLAST 

disponibiliza serviços/produtos exclusivos para que suas empresas associadas 

disponham das informações e subsídios necessários para atuar em um mercado 

cada vez mais competitivo.

Atendimentos a dúvidas trabalhistas

Foram atendidas diversas consultas das empresas associadas sobre os mais variados 

temas da área trabalhista como, a correta interpretação e aplicação da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e/ou da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e impactos 

da reforma trabalhista nas rotinas das empresas.

Eventos sobre a Reforma Trabalhista

Foram realizados 2 eventos sobre a reforma trabalhista (em julho e setembro de 2017) 

com esclarecimentos sobre terceirização, trabalho temporário, trabalho intermitente e 

demais mudanças ocorridas na CLT.

Grupo de RH

Ao	longo	do	ano	foram	realizados	9	encontros	do	“Grupo	de	Profissionais	de	Recursos	

Humanos”,	formado	por	profissionais	de	RH	das	empresas	associadas,	que	discutiram	

as atividades relacionadas à Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas e Sindicais. 

São algumas dessas discussões: o cenário das negociações coletivas, a aplicação da 

Convenção	Coletiva	de	Trabalho,	o	relacionamento	com	o	Sindicato	Profissional,	além	

dos impactos práticos da reforma trabalhista, propiciando dessa forma, maior compre-

ensão dos participantes sobre as regras e as boas práticas que disciplinam a atividade 

de Recursos Humanos em suas empresas. 

Palestra sobre a implantação do eSocial

Em agosto de 2017  foi promovida uma palestra sobre o eSocial para que as empresas 

associadas pudessem se adequar à nova plataforma. Na oportunidade os participan-

tes tiveram acesso a um amplo conteúdo sobre os objetivos, cronograma de implanta-

ção, principais pontos críticos,  entre outros esclarecimentos acerca deste tema.

CONSULTORIA TRABALHISTA
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Pesquisa Salarial

Em parceria com a WIABILIZA, foi realizada a 5ª Pesquisa Salarial do Setor Plásti-

co. Foram pesquisados 390 cargos, abrangendo desde o nível operacional ao nível 

gerencial, analisando itens como remuneração, benefícios, PLR, indicadores e boas 

práticas de Recursos Humanos. 

Acompanhamento Legislativo

O SINDIPLAST monitorou uma série de projetos que poderia impactar o setor como a Re-

oneração da Folha de Pagamentos, a Reforma Trabalhista, a criação da TLP e aumento 

da	taxa	e	da	volatilidade	nos	financiamentos	de	bens	de	capital,		reforma	tributária	e	seus	

impactos, decisão do STF que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/

COFINS	e	o	Convênio	CONFAZ		nº	52	que	poderia	aumentar	em	30%	os	valores	devidos	

no recolhimento do ICMS-ST (Substituição Tributária) a partir do início de 2018.

Esses acompanhamentos permitiram ao SINDIPLAST não só manter seus associa-

dos atualizados sobre o cenário tributário, como também atuar em defesa dos inte-

resses da categoria, seja no âmbito administrativo, seja em ações judiciais. 

Palestra sobre  o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT

Foi promovido em maio de 2017 um café da manhã com os associados para escla-

recer pontos do PERT – Programa Especial de Regularização Tributária e, em agosto 

o conteúdo dessa palestra foi disponibilizado pela ABIPLAST em formato de webinar 

exclusivamente aos associados.

Boletim Econoplast

Os associados do SINDIPLAST têm acesso ao Econoplast - São Paulo, publicação 

que apresenta informações sobre produção, consumo, desempenho de mercados 

consumidores do plástico, comércio internacional, custos e expectativas do mercado 

do Estado de São Paulo. É disponibilizado ainda o boletim 

de acompanhamento conjuntural do setor plástico 

brasileiro (Econoplast Brasil) que traz indicadores 

de desempenho do mercado no âmbito nacional. 

Atendimentos da assessoria tributária

Ao longo de 2017 foi disponibilizado o “Plantão Tributário” aos associados onde um 

especialista	 tributário	ficou	à	disposição,	uma	vez	por	 semana	na	sede	do	SINDI-

PLAST para esclarecimento de dúvidas tributárias. Com o intuito de dar mais agilida-

de às respostas, o plantão tributário foi transformado em atendimento online, para 

que as empresas pudessem enviar suas demandas, em qualquer tempo.

Foram realizados atendimentos e consultas e os assuntos mais comuns foram aque-

les relativos à desoneração da folha de pagamento, aos impactos de legislações 

específicas	no	dia	a	dia	das	empresas	como	Convênios	CONFAZ	de	ICMS,	Soluções	

de Consultas da Receita Federal, metodologias de cálculo de impostos e  enqua-

dramento no programa PERT – Parcelamento de Débitos Tributários, entre outras.

ASSESSORIA ECONÔMICA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

24 edições 
em 2017
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Boletim Comexplast 

Para as empresas interessadas em acompanhar o desempenho agregado das impor-

tações e exportações de transformados plásticos, o SINDIPLAST, em parceria com 

a ABIPLAST,  disponibiliza mensalmente o COMEXPLAST. Esses relatórios acompa-

nham o desempenho da balança comercial de produtos transformados plásticos que 

integram o capítulo 39 da NCM, bem como de produtos plásticos não compreendi-

dos na NCM - Plásticos e suas Obras. Os associados interessados podem solicitar 

extrações especiais para acompanhar o desempenho do comércio internacional de 

itens	específicos	da	NCM.

Relatório Dinâmico de Preços de Matérias-Primas 

Os associados do SINDIPLAST têm acesso ao Relatório Dinâmico de Preços de Má-

terias – Primas disponibilizado em parceria com a ABIPLAST (http://www.abiplast.

org.br/indicador) onde é possível comparar, em tempo real, os  preços pagos pelas 

matérias-primas utilizadas com uma média de mercado (informantes do sistema). 

Os	dados	informados	não	são	identificados	e	o	usuário	tem	acesso	a	um	gráfico	com	

os preços médio, máximo e mínimo. 

Acesso a crédito – parceria com Desenvolve-SP – Agência de Desenvol-

vimento Paulista

O SINDIPLAST renovou sua parceria com a Desenvolve-SP, facilitando assim o aces-

so	das	empresas	associadas	a	informações	e	a		linhas	de	financiamento	da	agência	

de	fomento.	A	Desenvolve-SP	atua	com	linhas	próprias	para	financiar	a	aquisição	de	

bens	de	capital	(FIP),	inovação	(Inovacred)	e	linhas	para	financiamento	de	Capital	de	

Giro (Crédito Digital). Além das linhas próprias a agência também trabalha com as li-

nhas do BNDES, sendo muitas vezes uma alternativa mais interessante para acessar 

essas linhas do que os bancos comerciais.

Em	2017	foram	realizados	2	eventos	no	SINDIPLAST	sobre	linhas	de	financiamento	

para a indústria paulista.

Quanto	ao	tema	acesso	ao	crédito	o	SINDIPLAST	divulga	semanalmente	a	evolução	das	

taxas médias de juros praticadas pelos bancos comerciais e pode, a pedido das asso-

ciadas,	verificar	o	comportamento	de	taxas	médias	de	bancos	comerciais	específicos.

Atendimentos da assessoria econômica

Em 2017, o departamento de economia do SINDIPLAST atendeu diversas consultas sobre 

temas relacionados a desempenho e expectativas de mercado, acesso a crédito e dúvidas 

sobre a interpretação das informações conjunturais e pedidos de extrações especiais. 

12 edições 
em 2017

AO LONGO DE 2017  MAIS DE 130 EMPRESAS 
CONSULTARAM ESSE RELATÓRIO. 
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Grupo de Segurança em Máquinas

Com vistas ao desenvolvimento e promoção do trabalho seguro o SINDIPLAST pro-

move	encontros	com	profissionais	de	segurança	e	saúde	no	trabalho,	onde	são	dis-

cutidas boas práticas, atualizações e questões importantes nesse âmbito para os 

setores de transformação e reciclagem de material plástico.

Comissão Permanente de Negociação da Convenção Coletiva de Segu-

rança de Máquinas Injetoras e Sopradoras - CPN

A	CPN	é	formada	por	representantes	do	SINDIPLAST	e	de	40	sindicatos	profissionais	

capitaneados	pela	FEQUIMFAR/FS	e	FETQUIM/CUT.	

Essa comissão se reúne trimestralmente para tratar de temas relacionados à segu-

rança e prevenção de acidentes na operação de máquinas injetoras e sopradoras de 

materiais plásticos. Em 2017, a Convenção Coletiva de Trabalho foi renegociada por 

mais dois anos. 

O SINDIPLAST emitiu 40 selos de segurança para empresas que preencheram cor-

retamente os requisitos de segurança previstos nas Convenções Coletivas de Traba-

lho. Desde 1995 são mais de 7.000 máquinas que receberam esse selo.

O SINDIPLAST por meio do convênio com a Escola SENAI Mario Amato, capacitou 

em	2017,	63	multiplicadores	de	segurança	em	máquinas,	profissionais	que	podem	

ministrar esse treinamento para os operadores de máquinas atendendo, assim,  aos 

requisitos necessários e garantindo a segurança no ambiente de trabalho. 

Convênio com IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo

O SINDIPLAST renovou o convênio com IPT que oferece aos associados acesso aos 

programas de melhoria de base tecnológica do IPT como o GESPRO (Projeto de Ges-

tão do Processo Produtivo), o PROGEX (Programa de Apoio Tecnológico à Exporta-

ção) e o PRUMO (Projeto Unidades Móveis).

Convênio com a Escola SENAI Mario Amato 

O SINDIPLAST renovou o convênio com a Escola SENAI Mario Amato que oferece 

aos associados acesso aos serviços de análises laboratoriais, de caracterização de 

produtos, de desenvolvimentos e processos.

Além disso, o SINDIPLAST divulga e incentiva a colocação dos alunos do curso 

técnico em plásticos no mercado de trabalho . É uma forma de apresentar mão 

de obra qualificada e jovem para contribuir com a melhoria da produtividade das 

empresas associadas.

ASSESSORIA TÉCNICA
63 MULTIPLICADORES DE 

SEGURANÇA EM MÁQUINAS 
CAPACITADOS EM 2017.

DESDE 1995 SÃO MAIS DE 800 

MULTIPLICADORES CERTIFICADOS 

PELO SINDIPLAST/CPN.
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Parceria com a SPE - Society of Plastics Engineers

O	SINDIPLAST	firmou	em	março	de	2017	parceria	com	a	SPE	–	Society of Plastics 

engineers de forma a divulgar e apoiar eventos e cursos regionais dessa entidade em 

temas voltados para soluções técnicas e tecnologia industrial básica. 

Sweep®, do qual a ABIPLAST, parceira do SINDIPLAST, é membro desde 2014, à rea-

lidade	brasileira.	O	manual	encontra-se	em	fase	de	finalização	e	será	lançado	para	a	

cadeia no primeiro semestre de 2018.

Um dos compromissos do SINDIPLAST é alavancar o potencial competitivo do setor 

no	Estado	de	São	Paulo	e	a	entidade	acredita	que	uma	das	formas	mais	eficientes	

para gerar competitividade é a capacitação técnica dos colaboradores. Assim, cons-

tantemente, realiza eventos e workshops com o intuito de trazer informação sobre 

inovações	e	tendências	do	mercado	aos	profissionais	da	indústria	do	plástico.

MEIO AMBIENTE
EVENTOS E TREINAMENTOS

Política Nacional de Resíduos Sólidos - Acordo Setorial de Embalagens

Até 2017,  30 empresas associadas ao SINDIPLAST aderiram ao Sistema de Logísti-

ca Reversa de Embalagens. A adesão ao acordo setorial garante a essas empresas o 

cumprimento dos requisitos previstos na PNRS. Vale destacar que as empresas fabri-

cantes de embalagens que ainda não aderiram ao “acordo setorial” estarão sujeitas 

às mesmas regras e terão que investir em sistemas próprios para logística reversa 

como pontos de entrega voluntária - PEVs, treinamento de cooperativas, entre outras 

iniciativas,  para se adequarem aos requisitos da PNRS. 

Signatário do Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo

O SINDIPLAST é signatário do “Fórum Setorial dos Plásticos – Por Um Mar Limpo” 

uma	iniciativa	do	Instituto	Oceanográfico/USP	e	da	Plastivida	e	várias	associações	

e sindicatos do plástico que estuda formas de tratar a questão do lixo nos mares. 

Em outubro, novembro e dezembro de 2017 participou de reuniões do Fórum onde 

foi discutido o Manual de Pellets Zero, uma adaptação do programa Operation Clean 

30 empresas paulistas 
aderentes desde 2012

+ de 600 
participantes 

Fevereiro 
• Reforma Tributária 

   do Setor Privado. 

Setembro
• 2ª Palestra  

   Reforma Trabalhista.

Novembro
• FAP-RAT: Saiba como 

   reduzir os custos na   

   folha de pagamento da 

   sua empresa.  

Dezembro
• Encontro Nacional do Plástico (Patrocínio);

• Treinamento	Cooperativas	-	Qualificação	em	

				Identificação	e	Separação	de	Materiais	Plásticos

Maio
• Programa de 

   Recuperação 

   Tributária; 

• Workshop	Eficiência	

   Energética. 

Junho
• Cenário Político

    Econômico Atual 

    Linhas de crédito;

• Acordo Setorial para  

    Logística Reversa de

    Embalagens Pós-

    consumo.

Agosto
• Palestra Reforma 

   Trabalhista;

• Palestra eSocial;

• Webinar - Programa de 

   Regularização Tributária;

• Pigmentos à base de metais 

   pesados no Brasil.
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Informativos são divulgados constantemente com o objetivo de trazer assuntos 

que interessem o setor, tornando-se um canal de comunicação entre a entidade e 

os associados.

Tais informações divulgadas em boletins são complementadas com os serviços 

prestados pelas diversas áreas internas.

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS

SINDInforma:  + de 70 informativos enviados. Site SINDIPLAST :  149 novas 
notícias em 2017.

SINDIPLAST NAS REDES:  

Facebook 1.207 seguidores;

Twitter  310 Seguidores;

88 Novos posts;

44.328 Impressões*.

APP SINDIPLAST:  

121 notícias 
publicadas em 
2017;

42 novas 
publicações.

*Impressão: Representa o número de vezes que os usuários viram determinada publicação. 
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RELACIONAMENTO 
COM A SOCIEDADE
Treinamento de cooperativas para separação de materiais plásticos 

Nos dias 05 e 06 de dezembro, o SINDIPLAST, em parceria com ABIPLAST e a Triciclos 

(gestora de pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis), realizou um treina-

mento	para	qualificação	de	cooperativas	para	triagem	de	materiais	plásticos.	Houve	a	

participação	de	09	cooperativas	que	foram	capacitadas	na	identificação	e	separação	

correta dos materiais plásticos para posterior tratamento.

Aula na Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura e da Paz - UMAPAZ 

Como desdobramento da parceria do SINDIPLAST com a Secretaria Municipal do Verde 

e Meio Ambiente de São Paulo, o SINDIPLAST, em conjunto com a ABIPLAST, proferiu 

em outubro de 2017 uma aula na UMAPAZ sobre plásticos, política nacional de resíduos 

sólidos e logística reversa. Tal aula teve como objetivo contribuir para a educação am-

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

biental	da	sociedade,	desmistificar	conceitos	equivocados	sobre	o	uso	e	descarte	de	

materiais plásticos e mostrar as ações que a indústria do plástico vem realizando em 

prol do meio ambiente.

Parceria ETECs, FATEC e SENAI

Palestras

O SINDIPLAST assinou termos de cooperação com unidades do Centro Paula Souza 

e atendendo a esses termos proferiu 2 palestras na ETEC Irmã Agostina em maio e 

novembro de 2017 para aproximadamente 120 alunos do curso técnico em química 

e 01 palestra em maio na ETEC Guaracy Silveira para 80 alunos do curso técnico em 

meio ambiente. As palestras abordaram temas como:  propriedades, transformação,  

aplicações, inovações e questões ambientais dos materiais plásticos.
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O sindicato esteve presente como palestrante também em setembro de 2017 no IV 

Seminário Internacional de Boas Práticas de Sustentabilidade do Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza (que conta com 241 ETECs e 65 FATECs) ,  

na Sede da Administração Central do Centro Paula Souza no Bairro da Luz em São 

Paulo. A palestra foi proferida para cerca de 60 professores das unidades do Centro 

Paula Souza com o tema cadeia do plástico e sustentabilidade.

Proferiu ainda palestra na 3ª Semana Tecnológica da Escola SENAI Conde Alexandre 

Siciliano – Jundiaí em outubro de 2017  com os temas mercado, oportunidades e 

inovações no setor plástico.

Visita de alunos à Operação Reciclar

O SINDIPLAST, em parceria com a ABIPLAST, promoveu a visita de aproximadamente 

120 alunos das ETEC’S e da Escola SENAI Mario Amato ao stand da Operação Reci-

clar 2017 que ocorreu durante a FEIPLASTIC - Feira Internacional do Plástico, maior 

feira do setor plástico da América Latina. Tais visitas tiveram objetivo de apresentar 

aos alunos as soluções de alto valor agregado em materiais plásticos reciclados, 

bem como, conhecer ao vivo as etapas do processo de reciclagem. Os alunos pu-

deram ainda participar do sorteio de bicicletas fabricadas com plástico reciclado, 

produzidas pela Muzzicycles.

Esse	tipo	de	ação	do	sindicato	é	fundamental	para	que	os	jovens	profissionais	pos-

sam conhecer melhor o mercado de trabalho e ter acesso à realidade do dia a dia 

das indústrias. 
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SINDIPLAST 
2015 - 2019
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cargos   Nomes

Presidente   José Ricardo Roriz Coelho

1º Vice-Presidente  Aurelio de Paula

2º Vice-Presidente  Rogerio Jose Mani

1º Diretor Secretário  Marco Antonio Pereira da Silva

2º Diretor Secretário  Valter Biaggi Bombonato

1º Diretor Tesoureiro  Toshio Nakabayashi

Conselheiro  William Marcelo Nicolau

Conselheiro  Ricardo Jamil Hajaj

Conselheiro  Manoel Fernandes Flores

Conselheiro  Antonio Domingos Trevisan

Conselheiro  Tsutomu Nakabayashi

EQUIPE

Diretor Superintendente

Equipe Técnica

Paulo Henrique Rangel Teixeira

Antonio Orlando Kumagai Junior

Carla da Silva Castilho 

Eliane Pereira da Silva 

Júlio César da Silva Ferreira

Marcos Ferreira do Nascimento

Natalia Mielczarek

Paula Pariz

Simone Carvalho Levorato Fraga

Suzete Martucci Gabos Naal

Tatiane Andrade da Silva

Tathiane Perego da Silveira

Teresinha Vera Torres

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Conselheiro  Eli Kattan

Conselheiro  Peter Reiter

Conselheiro  Sergio Wajsbrot

Suplentes

Diretor   Ioannis Panagiotis Bethanis

Diretor   Antonio Augusto  Pereira Machado

Diretor   Roberto André Sandel Korall

Estagiário

Consultores

Rebeca de Oliveira Maciel 

Eduardo Berkovitz

Francisco Salazar

Gilmar do Amaral

CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FIESP

Delegados

Conselheiro  José Ricardo Roriz Coelho

Conselheiro  Hagop Guerekmezian

Suplentes

Diretor   Aurelio de Paula

Diretor   Rogerio Jose Mani



TRANSFORMANDO O
FUTURO DA SUA EMPRESA
SINDIPLAST - Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação

e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo.

Av. Paulista, 2439 - 8º Andar - 01311-936 - São Paulo - SP

Tel.: + 55 11 3060-9688 - sindiplast@sindiplast.org.br - www.sindiplast.org.br
BAIXE O APLICATIVO DO SINDIPLAST AGORA 
MESMO E ACOMPANHE AS NOVIDADES 


