
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

JUNTOS, CONTINUAREMOS
A MISSÃO DE FORTALECER 
NOSSA INDÚSTRIA PLÁSTICA.

Por mais um ano, o SINDIPLAST – Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação
e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo – enfrentou difíceis batalhas em prol, 
de nossa indústria, especialmente em relação à imagem pública do material plástico e devido 
ao baixo crescimento econômico nacional registrado em 2019. Não obstante, podemos olhar
em retrospecto com satisfação e contar significativas vitórias na defesa das empresas do 
nosso setor.

Caros Filiados, 

A importância de uma atuação unificada pode ser constatada com os resultados do Acordo Setorial
de Embalagens em Geral, que prevê a implementação do Sistema de Logística Reversa de 
Embalagens. Esse compromisso – um dos produtos do SINDIPLAST – exime as empresas associadas 
de estruturarem, de forma independente, um sistema próprio para atendimento à legislação, que 
representaria elevados custos. 

Dentre os principais avanços no ano, destacam-se também as parcerias com a agência de fomento 
Desenvolve SP, para facilitar o acesso a linhas de financiamento, e com o SENAI e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), para viabilizar realização de ensaios e desenvolvimento de novos 
produtos e processos.

Ao longo de 2019, o SINDIPLAST teve ainda voz ativa e representação em constantes agendas 
com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Regional de São Paulo, com o objetivo de 
mostrar a relevância da indústria paulista do plástico, que emprega cerca de 140 mil profissionais
no Estado, e de propor medidas para um melhor desempenho no ambiente de negócios.

Os pleitos incluem a criação de linhas de financiamento específicas na Desenvolve SP para projetos
de economia circular, redesign de produtos e implantação da indústria 4.0; o uso de equipamentos 
públicos,como Fab Labs, para realização de testes e ensaios de produtos; o fomento à educação 
ambiental e à economia circular nas escolas da rede estadual; e a redução de burocracias para 
investimentos e novos negócios.

Já com a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, o SINDIPLAST conseguiu a correção dos
salários em 2,55%, de acordo com a variação do índice INPC/IBGE no período de novembro de 2018 
a outubro de 2019. Todas as conquistas da negociação de 2018 foram mantidas.

Além disso, é importante realçar o trabalho promovido pela Câmara Nacional dos Recicladores de 
Materiais Plásticos (CNRPLAS), a exemplo da atuação no desenvolvimento  de Normas Técnicas da
ABNT como a referente aos Resíduos Sólidos para Fins Energéticos  bem como à Economia Circular, 



Com essas conquistas, encerramos o ano de 2019 satisfeitos e atentos aos movimentos 
governamentais e de mercado. Acreditamos que, ao contrário do restante do mundo, que entrará em 
um ciclo de recessão,o Brasil verá finalmente sua economia deslanchar. Temos um cenário 
macroeconômico favorável e contamos com o avanço das reformas necessárias para o desenvolvimento
do país e, consequentemente, do setor plástico.

Ainda que otimistas com a perspectiva de um 2020 promissor, não podemos esperar a conquista
de novos resultados sem o engajamento dos principais interessados, os empresários da cadeia 
produtiva do plástico de São Paulo. Para uma atuação forte e efetiva, nosso setor precisa estar 
unido e alinhado,tendo à disposição todo o suporte institucional e técnico do SINDIPLAST, que 
têm sido oferecido com presteza há 78 anos.

A entidade se apoia na contribuição sindical facultativa de cada associado e filiado para construir
um próximo ciclo ainda mais próspero para a indústria do plástico. Os desafios não serão menores,
mas, com a ajuda de todos, estaremos mais preparados para trazer soluções rápidas e 
concretas que fortaleçam a competitividade e a agenda setorial.

Hoje, somos cerca de 5 mil empresas, que correspondem a mais de 40% do setor plástico 
nacional. Com a colaboração de cada uma, poderemos manter o protagonismo do nosso sindicato
e a evolução da nossa indústria.

Desejamos a todos que 2020 seja um ano de muito sucesso e prosperidade!

José Ricardo Roriz Coelho
Presidente do SINDIPLAST

dos esforços para cadastro de fornecedores de resina reciclada para o mercado e do lançamento 
do e-book “11 Perguntas e Respostas Fundamentais sobre Reciclagem de Plástico”.

No horizonte de 2020, temos a negociação de um termo de cooperação com a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, do município de São Paulo, para buscar uma solução para as licenças
ambientais da indústria plástica que estão paralisadas no órgão.


