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Gilmar Lima 
aponta caminhos 
no mercado de 
compósitos

De Caxias do Sul a 
Buenos Aires: festa 
de fim de ano com 
prêmio internacional

Recorte e guarde: 
calendário com as 
principais feiras e 
eventos do ano

Em busca 
do equilíbrio

Recompor margens, investir, pagar contas: 
os cenários para se manter o crescimento 

do mercado do plástico em 2015
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Caríssimos

Um ano cheio de obstáculos se apresenta diante 
de nós. Um ano de maiores desafios para pagar-
mos as contas e mantermos as margens de sobre-
vivência em nossos negócios. Um ano que também 
começa sob o estremecimento de uma crise que, 
além de econômica, é institucional no país. Porém, 
se é verdade que a cada dia nos são impostas novas 
condições de desigualdade para competir em um 
mercado cada vez mais feroz, também é verdade 
que trazemos conosco, em nosso jeito, nossa tei-
mosia de seguir gerando empregos e riqueza, a 
marca da coragem e da criatividade para superá-las. 
É razão para termos fé no futuro e confiança de 
que podemos fazer o nosso 2015 – não aquele 
que parece ditado pelas circunstâncias adversas de 
momento.

O 2015 que podemos e vamos fazer susten-
ta-se naquilo que temos de melhor e que jamais 
poderão nos tirar: a devoção ao trabalho. Talvez o 
único orgulho possível, que é o da conquista pelo 
próprio esforço. E havemos de trabalhar com otimis-
mo para quitarmos um débito social, financeiro e 
principalmente, político, que embora não tenhamos 
criado, agora nos pertence. Vamos dar mais esta 
contribuição ao Brasil.

Vamos olhar para dentro de nossas empresas e 
descobrir o que podemos melhorar para oferecer ao 
cliente. E se não possuirmos e não conseguirmos 
descobrir nenhum já existente, vamos criar novos 

diferenciais. Pode ser o momento 
mais adequado para se encontrar 
novos mercados e oportunidades de 
investimentos para quando a crise 
acabar. Pois como tudo o mais na 
vida, ela também tem sua data de 
validade.

É a hora de apostarmos em pro-
dutos próprios. Aliás, não deveríamos 
sempre investir em pesquisa e desen-
volvimento? Se a concorrência leva 
vantagem em custos e preços, ora, 
então que tenhamos algo de único 
para oferecer, com nossa assinatura 
de qualidade. Com valor agregado, a 
partir de um novo posicionamento. É 
a hora de buscarmos diferenciais de 
produção, rentabilidade e substituição 
de materiais. 

Muitas vezes a tormenta dos 
negócios, e por que não dizer, até a 
revolta com algumas sucessivas frus-
trações que chegam de muito longe 
de nossas empresas, acabam por nos 
cegar para aquilo que está diante 
dos nossos olhos. O plástico, mesmo 
que pouco, ainda cresceu em 2014, 
ao contrário de boa parte dos outros 
setores produtivos do país. Pouco, 
sim, reconheçamos. Mas cresceu. Não 
estagnou e, menos ainda, encolheu. 

Um sinal claro de que vale 
a pena apostar na imensa ca-
pacidade de diversificação deste 
setor, que constantemente per-
mite encontrar novas aplicações e  
moldar-se às necessidades e  
circunstâncias do mercado. De  
descobrir, criar e oferecer  
inovações capazes de mudar  
para melhor a vida das pessoas.

Daquilo que não podemos, 
talvez, interferir do modo como 
gostaríamos ou consideraríamos 
justo, então que esperemos o  
melhor resultado. Esperemos 
que as apurações da Operação 
Lava-jato resultem em punições e 
ressarcimentos ao erário público. 
É o mínimo. O ideal seria fazer 
deste momento uma oportunidade 
para se repensar o Brasil. Para se 
construir um Brasil com menos 
corrupção e mais ética, mais  
solidariedade. Não apenas no 
setor público, mas entre toda a  
população. Afinal, é dela que  
emanam as vontades e os repre-
sentantes em todos os poderes.

Um bom 2015 a todos. E va-
mos à luta.
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“ O ideal seria 
fazer deste 

momento a 
oportunidade 

para se 
repensar o 
Brasil. Para 
se construir 

um Brasil 
com menos 

corrupção e 
mais ética” 



Grupo de Relações do 
Trabalho define missão e visão
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TRANSFORME INVESTIMENTOS EM RESULTADOS.

Temos um espaço sob medida para a sua empresa. Entre em contato.

Informações
+55 54 3228 1251 | 8135 1182 | 9176 9751
www.plastechbrasil.com.br
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Grupo RT é o nome dado à Comissão 
de Relações do Trabalho do SIMPLÁS, 
constituída em 2004. Compõe-se de 
profissionais da área de recursos hu-
manos das empresas do segmento e 
promove reuniões mensais para discutir 
temas relevantes às relações do trabalho, 
a fim de promover ações que fortaleçam 
a entidade e seus associados.

 O grupo assessora a diretoria do 
Simplás quanto à legislação trabalhista, 
previdenciária e, em especial, às nego-
ciações coletivas, bem como permite o 
desenvolvimento de projetos e ações.

Atualmente, conta com 15 profis- 
sionais – um representante da diretoria 
do Simplás, o assessor jurídico da enti-
dade e os responsáveis pelo RH de em-
presas com representatividade do setor.

Em 2014, o Grupo se estruturou 
em sub-grupos, com temas como in-
dicadores, legislação, informações do  
segmento e marketing.

Além disso, estabeleceu uma missão 
que é ser um grupo de profissionais de 
relações do trabalho no segmento plásti-
co, proporcionando atualização e orien-
tações para empresas e para o sindicato 
sobre assuntos relevantes na área tra-
balhista, através do convívio e da troca 
de informações. Tem por visão ser uma 
referência sobre questões trabalhistas na 
cidade de Caxias do Sul. Com valores 

de ética e transparência.
Deste modo o Grupo de Relações 

Trabalhistas pretende de forma proativa 
contribuir para fortalecer ainda mais a 
imagem do Simplás. Mais informações 
podem ser obtidas no próprio Simplás.

Cristiane Renata Zamboni de Sene
Analista de RH - Pisani Plásticos S.A. 

Grupo RT - Subgrupo Marketing

Pela primeira vez, a tradicional 
confraternização de final de ano do 
Simplás começou nos salões do cen-
tro de eventos Espaço Nobre, em 
Caxias do Sul, e terminou em terras 
internacionais. Ao menos para Jer-
son Edemir Campagna, da empre-
sa Matripolo, felizardo vencedor de 
uma passagem com estadia para 
Buenos Aires – com direito a acom-
panhante. O prêmio, para fechar 

com chave de ouro os trabalhos de 
2014 e a festa realizada sob o tema 
viagem, teve operação da Flytour.

Cerca de 300 convidados presti-
giaram o evento. Diretores, associa-
dos, familiares, parceiros e repre- 
sentantes da imprensa puderam 
apreciar, além do inédito sorteio do 
pacote internacional, uma flashmob 
– coreografia em que os dançarinos 
surgem infiltrados entre o público.

PAULINE GAZOLA

JÚLIO SOARES/OBJETIVA FOTOGRAFIA, DIVULGAÇÃO

De Caxias do Sul a Buenos Aires
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Após iniciar 2014 com per-
spectiva positiva para o setor, a 
Associação Brasileira da Indústria 
do Plástico (Abiplast) estimou, no  
início de dezembro, que a pro-
dução de transformados plásticos 
do Brasil deve cair 2,7% no ano 
e avançar apenas 1% em 2015, 
em linha com a expectativa de 
expansão da produção industrial 
brasileira.

A produção física do setor de 
plásticos deve totalizar 2014 com 
6,24 milhões de toneladas, voltan-
do ao patamar de 2010, e exi-
bir apenas ligeira alta, para 6,3  
milhões de toneladas, em 2015.

Segundo o presidente da  
Abiplast, José Ricardo Roriz  
Coelho, a queda da produção em 
2014 se concentrou no segundo 
e no terceiro trimestres, quando 
recuou 7% ante o mesmo perío-
do de 2013, apesar dos períodos  
registrarem tradicionalmente  
melhores volumes.

“É uma queda que surpreende, 
ao longo do ano imaginamos 
crescimento... Pensamos que a 
Copa ia puxar o consumo, mas 
nada aconteceu”, disse Coelho.

Na sua avaliação, o desem-
penho negativo do setor reflete o 
exibido na maioria dos setores da 

indústria. “Os consumidores perce-
beram que estamos em crise e di-
minuíram o consumo”, disse.

Em 2015, na visão da Abiplast, 
a indústria pode iniciar sua recu-
peração, dependendo de eventuais 
ajustes do governo na economia, 
mas deve continuar enfrentando 
problemas relacionados a energia, 
água e baixo crescimento.

Apesar de um dólar mais  
valorizado ante o real, que pode-
ria favorecer exportações, a  
Abiplast apontou que o preço de 
matérias-primas para a indústria 
deve aumentar. “Na matéria-pri-
ma, temos poucos fornecedores, 
que repassam o câmbio com  
facilidade, mas nós temos dificul-
dade para repassar isso para as 
empresas”, afirmou Coelho.

Por outro lado, os maiores 
preços da energia por conta da 
baixa pluviosidade podem favore-
cer o setor em 2015. A expecta-
tiva é de uma maior substituição 
por parte da indústria de materi-
ais cuja produção consome mais 
eletricidade, como o alumínio, o 
aço e o vidro, pelo plástico.

(Fonte: 
Agência Reuters / 

Priscila Jordão – 8/12/2014)

Custo de produção deve anular efeito da alta 
do dólar nas exportações, mas crise hídrica pode 
abrir oportunidades com substituição de materiais

Indústria do 
plástico espera 
alta de 1% na 
produção em 2015

EXPECTATIVAS DO 
SETOR EM RELAÇÃO 
À ECONOMIA 
l Espera-se que 2015 seja um ano de 
recuperação para a indústria

l Setor teme problemas com crises da água 
(especialmente no Estado de São Paulo) e 
da energia

l Aguarda-se uma definição da política 
econômica e industrial e da política cambial

l Indústria buscará oportunidades para: 

a) substituir materiais; 

b) reduzir o desperdício.  

EXPECTATIVAS DO 
SETOR PLÁSTICO 
PARA 2015
l Aumento de 1% na produção física 

l Aumento de 6% nas importações e de 
0,5% nas exportações 

l Crescimento de 2% no consumo aparente 
dos transformados plásticos (em toneladas) 

l Crescimento de 2% do emprego no setor 

l Estabilidade no nível real de faturamento 
frente a 2014 

(Fonte: Agência Investimentos & Notícias / Nicole 
Ongaratto – 22/12/2014)

É grande a probabilidade da 
definição quanto ao custo do for-
necimento de nafta (principal 
matéria-prima do setor petroquími-
co) da Petrobras para a Braskem 
estender-se além de fevereiro. O 
presidente da Braskem, Carlos 
Fadigas, admite que, dentro do 
cenário atual, um novo aditivo no 
acordo é uma opção concreta.  

“Se você não tem um contrato, 
esse (aditivo) sempre é uma possibi- 
lidade, a forma pode ser qualquer 
uma e acho que é um momento difí-
cil de se discutir algo definitivo com 
a Petrobras”, afirma Fadigas. 

No final de agosto de 2014, a 
Braskem assinou com a estatal um 
aditivo ao contrato de nafta com 
vigência até o fim deste mês de fe-
vereiro. As condições daquela oca-
sião foram mantidas e o preço será 
ajustado retroativamente a 1 de 
setembro de 2014, quando da as-
sinatura do novo acerto. Até agora, 
as empresas, que não revelam os 
números debatidos, não chegaram 
a uma indicação final sobre o valor 
da nafta.  

“O fundamental é que não pare 
(a cadeia petroquímica)”, frisa 
Fadigas.

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria do Plástico  
(Abiplast), José Ricardo Roriz 
Coelho, também não descarta que 
ocorra uma nova prorrogação do 
acordo vigente, pois a Petrobras 
atravessa um período delicado 
que pode atrapalhar a tomada de 
decisão. O dirigente defende que 
deve prevalecer o bom-senso nesse 

tipo de negociação, que, para  
Roriz, seria o alinhamento dos 
preços das matérias-primas nacio-
nais com as internacionais. O inte-
grante da Abiplast adverte que se a 
Petrobras decidir por elevar o valor 
da nafta será “o caminho mais cur-
to para destruir a cadeia produtiva 
do plástico”.  

“O mundo inteiro hoje está ten-
do acesso a matérias-primas muito 
mais baratas, o petróleo está com 
metade do preço do que era há um 
ano”, frisa. 

Roriz acrescenta que os grupos 
estrangeiros, tendo disponibili-
dade de insumos mais vantajosos, 
causarão um impacto enorme com 
a entrada de seus produtos no  
Brasil. “Vão tomar o nosso merca-
do e fazer com que a situação fique 
mais crítica do que está”, teme o 
dirigente. 

Roriz ressalta que o País já 
verifica problemas de competi-
tividade devido a fatores como 
juros e carga tributária eleva-
dos, burocracia, falta de água, 
aumento no custo da energia,  
entre outros, o que deixa a nação 
vulnerável.  

Fadigas esteve na tarde de 4 de 
fevereiro em Porto Alegre fazendo 
uma visita de cortesia ao governa-
dor José Ivo Sartori. O dirigente e 
executivos da Braskem foram re-
cebidos, por cerca de uma hora e 
vinte minutos, na ala residencial do 
Palácio Piratini.

(Fonte: Jornal do Comércio / 
Jefferson Klein – 5/2/2015)

Crescem chances de aditivo 
entre Petrobras e Braskem

  Perspectiva de crescimento no consumo
l A Abiplast informou ainda que o consumo aparente de transformados plásticos em deve recuar 1,7%, para 6,78 milhões de toneladas, em 
2014 e o faturamento deve ficar em R$ 66,66 bilhões, baixa de 6,45% sobre 2013.

l Para 2015, a expectativa é de estabilidade no nível de faturamento e crescimento de 2% no consumo aparente, a 6,9 milhões de toneladas, 
reflexo do aumento esperado de 6% das importações.

l O déficit na balança comercial do setor deve aumentar 8%, com as importações avançando em ritmo mais expressivo que as exportações, cuja 
alta esperada é de 0,5%.

l O déficit esperado ao fim de 2014 era de US$ 2,59 bilhões, ou 540 mil toneladas.

(Fonte: Agência Reuters / Priscila Jordão – 8/12/2014)
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alta esperada é de 0,5%.

l O déficit esperado ao fim de 2014 era de US$ 2,59 bilhões, ou 540 mil toneladas.

(Fonte: Agência Reuters / Priscila Jordão – 8/12/2014)
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Em entrevista especial ao Simplás In-
forma, o presidente da Associação Lati-
no-Americana de Materiais Compósitos  
(Almaco) revela quais investimentos e 
medidas podem reverter cenário nebu- 
loso para temporada de crescimento 
nas empresas do setor. Diretor-geral 
da gigante MVC, Gilmar Lima tam-
bém aponta tendências em materiais, 
processos e negócios para 2015. Os  
melhores ventos sopram para os setores 
de energia eólica e construção civil.

Contudo, Lima destaca o espaço e 
as vastas oportunidades que persistem 
abertas para avanço na indústria bra-
sileira de compósitos: “Ainda estamos 
engatinhando”.

Simplás Informa – Que avaliação 
se pode fazer do desempenho do 
mercado de compósitos e da própria 
indústria de transformação em 2014?

Gilmar Lima – Em relação ao desem-
penho, nós cresceremos bem menos 
do que nos anos anteriores, mas, em 
relação aos demais segmentos e ao PIB 
do Brasil, estamos um pouco melhores. 
A indústria de transformação de com-
pósitos do Brasil terá que se reinventar 
se quiser sobreviver a este novo cenário 
de crédito restrito e alta competitivi-
dade.

 
Simplás Informa – Já há números 

preliminares ou totais do fechamento 
de 2014 para o setor de compósitos? 
O que indicam em relação ao ano an-
terior?

Gilmar Lima – Não temos os núme-
ros fechados, mas devemos ter um 
crescimento de faturamento entre 2,5% 
e 3% e, em relação à produção em  
toneladas, próximo a 1%. Os segmen-
tos que conseguiram equilibrar o nosso 
desempenho foram a construção civil e 
eólica, caso contrário teríamos um que-
da entre 6% e 8%.

 
Simplás Informa – Que tendências 

se pode projetar para 2015?
Gilmar Lima – Um ano extrema-

mente difícil em função da limitacão de 
investimento do governo, restrição de 
crédito e, ainda por cima, com custo 
muito alto. Entretanto, o segmento de 
compósitos é extremamente flexível e 
criativo. Se as empresas de transfor-
mação investirem em gestão, novos 
nichos de mercado, sustentabilidade, 
inovação e na capacitação das suas 
equipes, podemos reverter este cenário 

e crescer acima de 5%.
Outro ponto-chave será a gestão de 

caixa e isso não quer dizer parar de in-
vestir ou cortar custos a qualquer preço, 
pelo contrário, é fazer escolhas certas 
e investir nos projetos e nos movimen-
tos que garantam um desenvolvimento 
sustentável. Investir em conhecimento e 
 tecnologia simples que facilitem o pro-
cesso e gerem produtos imbatíveis.

 Simplás Informa – Que expectativas 
a Almaco nutre em relação à gestão 
do governo federal? Quais pleitos são 
mais urgentes?

Gilmar Lima – As nossas expectati-
vas e demandas são simples: queremos 
um Brasil mais justo, que não favoreça 
apenas alguns setores e que tenha uma 
política tributária que nos permita con-
tinuar competindo. A nossa grande 
reivindicação é que os nossos materiais 
e soluções possam participar dos pro-
cessos licitatórios, pois temos soluções 

para ajudar o Brasil a se desenvolver 
mais rápido e a custos competitivos. 
Precisamos também de um aumento de 
investimentos constantes e planejados 
do governo federal na infraestrutura, 
energia, saúde e educação.

Simplás Informa – Os segmentos 
náutico e energético, com especial des-
taque ao eólico, se afirmam cada vez 
mais como os principais clientes para 
compósitos? Quais os principais seg-
mentos demandantes, de modo geral? 
E as grandes apostas para o futuro?

Gilmar Lima – Os compósitos estão 
em todos os segmentos, mas transporte, 
construção civil e eólico ainda são os 
grandes responsáveis pelo crescimento 
dos nossos materiais. Quando se fala 
de compósitos no Brasil, ainda esta-
mos “engatinhando”, precisamos an-
dar para depois correr e voar. Os três 
segmentos que citei acima ainda pos-
suem potenciais enormes a desenvolver,  

Entrevista – Gilmar Lima, presidente da Almaco

“Compósitos estão em todos os segmentos, mas 
transporte, construção civil e eólico ainda são os 
grandes responsáveis pelo crescimento”

“Podemos crescer 
acima de 5%”
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Gilmar Lima – A internacionalização 
da Almaco não aconteceu em 2014. É 
um trabalho que foi planejado e defini-
do há muitos anos em nosso primeiro 
planejamento estratégico.  Nossa in-
tenção é seguir de forma organizada e 
criando e despertando de forma natu-
ral a necessidade da Almaco em cada 
país da América Latina. Nosso próximo 
grande alvo para 2015 é o México.

 
Simplás Informa – Como a América 

Latina se situa no mercado internacio-
nal de compósitos? Quais os principais 
desafios? E em que aspecto, ou de que 
forma, pode buscar sua diferenciação?

Gilmar Lima – O consumo da Améri-
ca Latina ainda é muito baixo e, como 
o Brasil, tem muito a se desenvolver. Os 
grandes desafios passam pelo conheci-
mento, tecnologia e mudança de men-
talidade das empresas que atuam com 
os compósitos.  

A diferenciação se busca com  
modelos de negócios únicos, novos 
nichos e inovação focada em simplici-
dade e em facilitar a vida das pessoas. 
Para isso, existe a necessidade de se in-
vestir em pessoas e em pesquisa.

Temos que criar uma rede  
conectada em aplicações e materiais 
que o conhecimento e as boas práticas 
sejam acessíveis a todos.   

 
Simplás Informa – Que oportuni-

dades ou características a América 
Latina poderia aproveitar melhor 
para ampliar sua representatividade 
no mercado mundial a curto ou mé-
dio prazo? A despeito das carências  
conhecidas e da vocação por  
commodities, que caminhos se podem 
vislumbrar no momento?

Gilmar Lima – O primeiro passo 
é criar condições para que a nossa 
cadeia de geração de valor seja mais 
competitiva e profissional. Temos que 
ter executivos e profissionais pensando 
de forma estratégica. Os compósitos 
podem ser usados em todos os lugares 
e segmentos. Precisamos de países da 
América Latina com custos internos mais 
competitivos e com projeto de investi-
mentos justos e sérios.

Quanto à carência, elas são enormes: 
vai do conhecimento, tecnologia e custos 
altos até a falta de visão e planejamen-
to dos nossos empresários e executivos, 
mas isso nós teremos que ultrapassar 
com muito trabalho e com uma Almaco 
cada dia mais forte e profissional.

principalmente a construção civil. Eu  
apostaria somente em um segmento es-
pecifico, mas em soluções diferenciadas 
e inovadoras, mesmo que adaptativas. 
Logicamente que soluções focadas em 
infraestrutura, óleo e gás, energia e até 
automotiva deverão crescer muito nos 
próximos anos. Mas o grande desafio 
é a nossa indústria fazer a sua parte e 
mudar a sua forma de atuação e criar 
modelos de negócios criativos, simples 
e que facilitem a vida do mercado.      

Simplás Informa – Em termos de 
processos de transformação e novos 
materiais, alguma novidade em des-
taque ou pesquisa em andamento que 
se apresente promissora?

Gilmar Lima – Os processos de 
transformação que deverão crescer 
ainda mais são a pultrusão (para fabri-
cação de perfis), enrolamento filamen-
tar (para fabricação de tubos), infusão 
(segmento eólico), RTM SKIN (segmen-

tos eólico e de transporte) e prensagem 
à quente (SMC). 

Quanto aos materiais, resinas de 
poliuretano para aplicação em pro-
cessos de RTM e pultrusão e as resinas 
termoplásticas acrílicas para proces-
sos termofixos deverão ser a grande 
tendência para o futuro. O grande de-
safio será a competitividade.

Devemos ter inovações em níveis de 
reforços com vidro mais leves e resis-
tentes, buscando se aproximar da fibra 
de carbono.

Entretanto, a minha grande aposta 
será nos resíduos de compósitos para 
diversas aplicações, mas com material 
de alto desempenho e no qual o design 
e desenvolvimento de produto serão 
valorizados. 

  Simplás Informa – Como se deu a 
expansão da Almaco pelo continen-
te em 2014? E quais os planos para 
2015?




