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O Sindicato das Indústrias de Materi-
al Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás)  
representa aproximadamente 500 empre-
sas de transformação que geram cerca de 
10 mil empregos diretos em oito municípios 
(Caxias do Sul, Coronel Pilar, Farroupilha, 
Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Pádua, 
São Marcos e Vale Real), com estimativa de 
faturamento anual superior a R$ 3 bilhões. 
Em um raio de 50 quilômetros, a área de 
abrangência do Simplás apresenta a maior 
concentração de indústrias de transfor-
mação de plástico do Brasil.

O sindicato congrega empresas dos 
segmentos automotivo, eletroeletrônico, 

moveleiro, de embalagens, construção  
civil, cosméticos, matérias-primas, máqui-
nas e equipamentos e da prestação de 
serviços. 

Em 2017, o Simplás completará seu 
28º ano de atuação na promoção e  
defesa do setor plástico, perseguindo a 
geração de desenvolvimento econômico e 
social com responsabilidade ambiental. 

O Simplás está ao alcance do mundo 
por meio de seu site oficial (simplas.com.
br) e perfil no Facebook (facebook.com/ 
simplas.rs). Contatos podem ser efetuados 
pelo e-mail simplas@simplas.com.br e o 
telefone (54) 3013.8484.

Impressão: Gráfica Nordeste
Tiragem: 1.000
Fotos: Neli Alvanoz, Creative Commons, 
divulgação Simplás e Cleiton Thiele
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Nossos 
mais 

caros 
valores

Algo importante a se saber sobre 
2017 é que precisamos passar por ele 
para chegar em 2018. E isso diz muito 
do que os prognósticos apontam para 
o cenário que aguarda nossos negócios 
nos próximos 12 meses. O desafio será 
grande. Agora, quem não se dispõe a 
enfrentá-los, talvez não esteja na melhor 
das posições conduzindo uma empresa. 
Porque nossos desafios se multiplicam 
em escala de horas. Para que, a cada 
30 dias, possamos garantir o sustento de 
centenas de milhares de famílias, além 
daquela grande mãe chamada Governo, 
e assim contribuir com o desenvolvimen-
to econômico e social de nossa cidade, 
região e país. Nada de novo no front, 
portanto. Exceto que, talvez, com algum 
otimismo, estejamos mais próximos de 
enxergar alguma luz através da névoa 
da batalha.

Difícil saber o que se pode esperar de 
normalidade de um Congresso que se 
aproveita de um momento de tragédia 
e luto nacional para, na calada da noi-
te, desfigurar completamente um pacote 
anticorrupção e intimidar o Judiciário – 
que cada vez mais merece apoio para 
prosseguir com a operação Lava-Jato. 
Mas começam a surgir sinais interes-
santes no que tange às reformas tra-
balhista e previdenciária. Parece haver 
chegado o momento de o Brasil enxergar 
a realidade e ingressar no século 21 das 
relações de emprego e aposentadoria. 

Sem falar na possibilidade de, final-
mente, o governo começar a praticar 
aquilo que qualquer um de nós sabe e 
faz, seja na sua empresa ou dentro da 
própria casa, que é não gastar mais 
do que arrecada. Estes movimentos, de 
modo geral, reduzem a sensação de ris-
co dos investidores e melhoram o clima 
para se produzir no país.

Contudo, toda expectativa reside 
na manutenção da ordem e do esta-
do democrático de direito, com todas 
as instituições e suas prerrogativas res-
peitadas. Para haver algum esboço de  
retomada nos negócios, é preciso que 
o Brasil, como um todo, pacifique seus  
ânimos e concentre sua energia em  
gerar recursos, pagar as contas, e assim,  
alcançar uma condição melhor de vida 
para toda população. Não há mágica e, 
se este for amargo, paciência, pois não 

há outro remédio. O tempo passa rápido 
e a nação já desperdiçou mais dele do 
que seria prudente. 

Se nosso horizonte se apresenta de 
muito trabalho e muita cautela, pelo retro- 
visor podemos ver que 2016 nos deixou  
algumas lições importantes. Afinal, o 
aprendizado vem em proporção àquilo 
que se enfrenta. E sendo assim, se pode 
dizer que fizemos um verdadeiro curso 
universitário com direito a mestrado este 
ano. Trabalhamos com margens estran-
guladoras e prazos idem. Dificuldades 
na realização de novos negócios, queda 
nos pedidos e, principalmente, a dolo-
rosa exigência das reduções de quadro 
apenas para garantir a sobrevivência. 
Entretanto, também aprendemos a, cada 
vez mais, lançar mão da criatividade. 
Que, ao que tudo indica, continuará 
sendo nossa grande aliada por um bom 
tempo. Na verdade, é de se perguntar 
por que não fazê-lo para sempre.

Criatividade é o valor germinal da  
inovação, que, por sua vez, é o que 
faz com que nossos produtos e serviços 
se afastem cada vez mais da perigosa  
vizinhança das commodities e passem 
a adquirir diferenciais de origem. E é a  
respeito de valores, justamente, que 
2016 deixa suas lições mais preciosas.

Ética, solidariedade, união. O duro 
golpe que a queda de um avião reservou 
para tantas famílias, às vésperas do Na-
tal e do Ano Novo, também fez resgatar 
aquilo que o ser humano tem de melhor. 
E que tantas vezes, ao longo da vida, fica 
esquecido ou abafado pela mesquinha-
ria. Às vezes, são tão volumosas e tão 
absurdas a enxurrada de notícias ruins e 
os episódios de desfaçatez pública, que 
podem levar a um profundo questiona-
mento em torno da fé na humanidade. 
Mas a mesma humanidade que é ca-
paz disso, é capaz de estender a mão,  
acolher, abraçar e compartilhar sofri-
mento, da mesma maneira que compar-
tilha alegria. Estes são valores caríssimos 
ao Simplás. É com eles que queremos 
agradecer por tudo que nos foi concedi-
do em 2016 e é com eles que queremos 
iniciar um novo ciclo em 2017.

Um grande abraço! Votos de um 
grande fim de ano e de um próximo ain-
da melhor. 

Carta do Presidente

Jaime Lorandi

Presidente do sindicato 
das indústrias de MateriaL 

PLástico do nordeste 
Gaúcho (siMPLás),

 e eM noMe da câMara 
de indústria, coMércio 

e serviços (cic) de 
caxias do suL-rs

GABRIEL LAIN
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Cenário similar 
e crescimento 

modesto em 2017
Para 2017, é recomendável ante-

cipar a condução dos negócios com 
expectativas de cenário bastante simi- 
lar ao atual. As previsões de cresci-
mento existem, porém, são modes-
tas. No caso do Brasil, as projeções 
foram revisadas para baixo pelo 
Ministério da Fazenda, entre a últi-
ma semana de novembro e a primei-
ra de dezembro deste ano. Algumas 
das principais agências e escritórios 
internacionais de análise econômica 
também apresentaram seus números 
durante o período de fechamento do 
Relatório de Atividades do Simplás.

Já diante daquela que é conside- 
rada a pior recessão em oito dé-
cadas, o governo federal reduziu 
as expectativas para os principais 
índices no geral do próximo ano. A 
nova estimativa é de que o cresci-
mento do PIB não passe de 1%. An-
tes, trabalhava-se com 1,6%. O FMI 
vai ainda mais longe, acreditando 
que o avanço brasileiro não será 
maior do que 0,5%. Segundo uma 
consultoria ligada à Câmara dos 
Deputados, cada 0,6% de redução 
no crescimento representa queda de 
aproximadamente R$ 3,5 bilhões na 

receita tributária.
Em pelo menos um item, o cál-

culo do governo foi revisado para 
números maiores: na retração da 
economia. A estimativa, que era de 
3%, saltou para 3,5%. Dados re-
centes do Banco Central revelam que 
a recessão que já dura dois anos se 
aprofundou no último trimestre de 
2016, deixando 12 milhões de pes-
soas desempregadas.

Ainda conforme o Ministério da 
Fazenda, 2017 deve fechar com a 
inflação em 4,7% e o dólar valendo 
R$ 3,60.

Governo 
brasileiro e 
agências 
internacionais 
apresentam seus 
prognósticos 
para a 
economia no 
próximo ano
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A consultoria Trading Economics,  
com sede em Nova York, esboça 
cenários econômicos para 196 países, 
trabalhando com mais de 300 mil in-
dicadores, incluindo taxas de câmbio, 
índices de bolsas de valores, taxas de 
rentabilidade dos títulos de dívida públi-
ca e preços das matérias-primas. Para o 
Brasil, oferece projeções pelos próximos 
quatro anos.

De acordo com a agência, a econo-
mia brasileira deve terminar 2017 com 
crescimento de 0,2%. Entretanto, não 
será o único índice a apresentar que-
da. A diferença é que, nos demais, este 
comportamento teria viés positivo: o de-
semprego deve diminuir de 12% para 
11,7%, a inflação, de 7,5% para 7,2% 
e a taxa de juros, de 13,75%, para 
13,25%. Tudo na comparação com o 

último trimestre de 2016.
A expectativa é de que a balança 

comercial estabeleça-se em US$ 55 
bilhões. Um sintoma negativo surge na 
projeção de aumento do percentual do 
PIB comprometido com a dívida pública, 
que saltaria de 68% para 70%.

O escritório prevê cenário relativa-
mente mais favorável em 2020, em 
comparação às próprias estimativas 
atuais. A economia, por exemplo,  
voltaria a crescer 1,5%, enquanto que 
o desemprego cairia para 7,2% e a in-
flação, para 3,2%. Sem falar na taxa 
de juros, que despencaria para 10%. O 
panorama seria diferente – e potencial-
mente preocupante – em dois aspectos: 
a balança comercial reduzida a US$ 30 
bilhões e um total de 75% do PIB com-
prometido pela dívida pública.

Panorama diferente. Em 2020
Projeção do 
Ministério da 
Fazenda para 2017

1%

4,7%

3,5%

Crescimento do PIB

Inflação

Retração econômica (2016)

$
Dólar

R$ 3,60

Projeções do Trading Economics

2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020

CresCimento 
do PiB

inflaçãodesemPrego taxa 
de juros

PiB ComPrometido 
Com dívida PúBliCa

0,2%

11,7%
7,2%

13,25%

1,5%
7,2%

3,2%
10%

70%
75%

$
US$ 30bi

US$ 55bi

Balança ComerCial

2017

2020
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Um relatório recente emitido pela 
Organização internacional para Co-
operação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) traz conclusões menos 
pessimistas para o mercado nacional. 
Embora se mantenha o tom de avanço 
modesto e ainda, muitas dificuldades. 
Boa parte das possibilidades de suces-
so, conforme a OCDE, passa por im-
plementação e consolidação de políti-
cas de austeridade fiscal nos cofres 
públicos.

A economia está emergindo de uma 
recessão severa e prolongada. A in-
certeza política diminuiu, a confiança 
dos consumidores e das empresas está 
aumentando e o investimento mostra 
sinais de reforço. No entanto, prevê-
se que o desemprego continue a au-
mentar até 2017 e só diminua depois, 

gradualmente. A inflação, também 
em ritmo gradual, deverá retornar à 
faixa-alvo.

A orientação orçamental mos-
tra-se ligeiramente construtiva ao 
longo do período de projeção, que 
estabelece um equilíbrio adequado 
entre os requisitos de estabilidade  
macroeconômica e a necessidade de 
se restabelecer a sustentabilidade das 
finanças públicas, através de uma via 
de consolidação de crédito a médio 
prazo. 

Um ajuste fiscal eficaz permitiria 
que a política monetária se afrouxas- 
se mais e apoiasse uma recuperação 
do investimento. O aumento da pro-
dutividade dependerá do reforço 
da concorrência, especificamente,  
através da redução das barreiras ao 

comércio, da redução dos encargos 
administrativos e da melhoria da in-
fraestrutura.

As despesas públicas têm superado 
o PIB há muitos anos e a dívida pública 
aumentou. Com a implementação da 
nova política de contenção de gastos 
do governo, em combinação com uma 
reforma planejada das aposentadorias 
e benefícios sociais, ela deve fortalecer 
a sustentabilidade fiscal. Essas refor-
mas poderiam simultaneamente levar 
a uma redução mais forte da desigual-
dade de renda. Do lado das receitas,  
há uma margem substancial para re-
duzir os custos de complexidade e 
conformidade, inclusive consolidando 
os impostos indiretos nos níveis esta- 
dual e federal em um imposto de valor 
agregado de base ampla.

Menos pessimismo no relatório da OCDE

Diagnóstico da OCDE
l Indicadores de confiança de 
empresários e consumidores 
em recuperação

l Crédito 
corporativo 
retraído

l Indicadores fiscais 
apresentando lenta 
melhora

l Inflação em queda, 
mas ainda acima da 
meta
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
SIMPLÁS 2016 

Iconografia

Com o sistema de cores abaixo, fica fácil entender a amplitude de cada 
ação realizada pelo Simplás apenas neste ano, a partir de seus objetivos.

Os registros foram divididos em cinco categorias, conforme prioridades 
estratégicas definidas pelo sindicato:

Uma mesma atividade pode corresponder a mais 
de uma categoria. Nestes casos, a relação entre elas é 

representada pela composição de cores do ícone.

Promoção 
e defesa 
do setor

Responsabilidade 
Social 

e Ambiental

Geração 
de Negócios

Capacitação 
e Inovação

Institucional



>> FEVEREIRO

>> abRIl
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Participação na Festa Nacional da Uva com estande coletivo. Treze empresas 
associadas ao Simplás expuseram seus produtos – Anodilar, Utility, Broliato, Cinquetti, 
Dismat, Dompel, D’zainer, OU, Matripeças, MVC, Natiplast, Norb e Plasmosul

Reunião-Jantar com o premiado designer 
Rodrigo Leme, do escritório Grupo Criativo, 
de Porto Alegre. Ele falou sobre Design 
estratégico: visão para potencializar negócios. 

Participação com uma 
equipe de “chefs” do 
próprio sindicato no evento 
Homens na Cozinha. 

Lançamento do primeiro Curso de Gestão 
na Prática, em parceria com o Centro 
Universitário UniFTEC, em Caxias do Sul. 

>> MaRçO



RelatóRio de atividades 2016

9Dezembro de 2016

>> MaIO

Apresentação das 
ações, projetos 
e resultados do 
GT Plast RS, pelo 
consultor Renato 
Ávila, em reunião de 
diretoria. 

Aula inaugural do Curso de 
Gestão pna Prática, com o 
coach Dan Willms, no Centro 
Universitário UniFTEC, em 
Caxias do Sul, que falou sobre 
Oportunidades de transformação 
para o crescimento.

Reunião-Jantar com economista-chefe da Fiergs, 
André Nunes de Nunes. O tema foi A trajetória 
da dívida brasileira é sustentável?
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>> junhO >> julhO

>> agOstO

Simplás participa da Semana Municipal do Meio Ambiente, 
de 01 a 05 de junho, nos Pavilhões da Festa da Uva, com 
três palestras sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), Reciclagem e Imagem do Plástico.  

Campanha Descarte Certo Tampas de Plástico, durante a 
Semana Municipal do Meio Ambiente. Esta foi uma ação 
do Simplás em parceria com a Engenharia Solidária, a 
SMED (Secretaria Municipal da Educação) e a SEMMA 
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente), na qual as 
crianças das escolas de educação infantil do município 
arrecadaram, junto às suas famílias e professores, quase 
uma tonelada e meia de tampinhas plásticas. O valor da 
venda do material às recicladoras foi destinado ao PAC, 
uma ONG de proteção aos animais. As escolas que 
mais arrecadaram foram agraciadas com um datashow, 
um notebook e uma máquina de massas. Além disso, o 
Simplás distribuiu 70 coletores em diversos pontos da 
cidade, para que o recolhimento de tampinhas continue. 

Eleição da diretoria 
para o triênio 2016-2019. 

Miguel Bahiense (Plastivida)Felipe Saviczki (Senai)Ricardo Hajaj (Abiplast/FIESP)



Posse oficial da nova diretoria 
para o triênio 2016-2019. 

>> julhO

>> agOstO
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Reunião-Jantar com a Dra. Débora 
Frizzo, pró-reitora acadêmica do 
Centro Universitário UniFTEC, cujo 
tema foi Liderança Resiliente. O 
encontro é um dos mais concorridos 
entre os participantes e alcança 
importante repercussão na imprensa.

Participação 
na Formatura 
do Senai. 
Jaime 
Lorandi foi o 
paraninfo de 
130 alunos.

Participação na Interplast com estande 
coletivo e missão técnica. Sete empresas 
associadas ao Simplás - Tracksul, 
IPOS, Polifibras, Norb, Bakelitsul, Elri 
Polímeros e Sulpet - expuseram seus 
produtos em um projeto em parceria 
com o Sebrae. 30 empresários 
participaram da missão. 

Missão técnica prospectora a 
Maringá, para estruturação do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social em Caxias 
do Sul e região. Do Simplás, 
participaram o presidente Jaime 
Lorandi e o diretor executivo, 
Zeca Martins. 
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Mérito Plástico Pietro Zanella, evento que 
homenageou dois empresários do setor 
que se destacaram em 2016.

Cerimônia de posse da nova diretoria 
para o triênio 2016-2019.

Aula inaugural da 
2ª turma do Curso 
Gestão na Prática, 
com a consultora Kelly 
Bittencourt. 

Lançamento do Consórcio de Empresas, 
conduzido pelo APL. O evento contou com a 
participação de mais de 200 empresários, 
no qual foi exposto o projeto que engloba os 
setores plástico, metalmecânico e eletroeletrônico 
para que compartilhem competências e ganhem 
mais competitividade.  

Reunião-Jantar - cujo 
tema foi Vida pessoal 
x empresa: uma 
busca pelo equilíbrio 
- e curso Mudança 
Positiva, com Dan 
Willms. 

>> sEtEMbRO >> OutubRO

Jobem Donada, da Dompel (homenageado), Jaime Lorandi (presidente do 
Simplás) e Gelson de Oliveira, da Natiplast (homenageado).
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Apoio e 
participação no 
24º Encontro de 
Jovens Pesquisadores 
da UCS.

2º Congresso 
Brasileiro do 
Plástico, na 
PUC-RS. O 
evento, realizado 
juntamente com 
o Sinplast e o 
Simplavi, reuniu 
aproximadamente 
400 pessoas, 
e contou com 
palestrantes 
nacionais e 
internacionais que 
discutiram sobre 
a importância do 
plástico na vida 
moderna.  

Início da 2ª turma 
do Curso Gestão na 
Prática, que iniciou com 
a lotação máxima de 
30 pessoas.

Missão à 
Feira K, com 
a participação 
de 30 
empresários.

Participação em 
estande coletivo do 
APL na Mercopar. Das 
empresas participantes, 
cinco eram associadas 
ao Simplás: a D’zainer, 
a Elri Polímeros, a 
IPOS, a Norb e a 
Raskalo. 

>> OutubRO
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Café com RH, que reuniu 
100 pessoas da área 
de Recursos Humanos, 
organizado pelo Grupo 
de Relações Trabalhistas 
do Simplás. O tema foi 
Valorização das pessoas no 
cenário econômico atual: 
quais serão as mudanças? 

Apoio à Semana Municipal 
do Empreendedorismo.

Participação no 1º Encontro de Executivos 
Sindicais, na Fiergs. Neli Alvanoz e Zeca 
Martins representaram o Simplás. 

Jaime participa do 6º Fórum 
ADCE para a Sustentabilidade, 
em Porto Alegre. 

Defesa da imagem do plástico 
junto ao Vaticano.

Curso Ferramentas 
Gratuitas da 
Internet, mais 
uma parceria do 
Simplás com a 
UniFTEC. 

>> nOVEMbRO

>> dEzEMbRO

Presidente do Simplás, Jaime Lorandi

Confraternização 
de fim de ano. 



AÇÕES E 
CONQUISTAS 
CONTÍNUAS
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Participação no GT PlastRS, ao lado 
de Sinplast e Simplavi, Governo do 
Estado, Braskem e Innova. Objetivo: 

encaminhar a implementação 
de um consórcio de empresas,

via APL, com regime
 tributário diferenciado

Participação direta na criação e lançamento 
da Cartilha de Reciclabilidade de Materiais 
Plásticos Pós-Consumo, a partir da Câmara 

Nacional de Recicladores de Materiais 
Plásticos (CNRMP), da Abiplast

Participação nas 
reuniões mensais 

da Fiergs

Reuniões em diversos Grupos de Trabalho no APL 
MMeA. Objetivo: encaminhar implementação 

de consórcio de empresas, via APL, com 
regime tributário diferenciado, além 

da busca de novos mercados 
e de promover eventos e 

visitas técnicas

Em todos os eventos e ações 
institucionais realizados pelo Simplás, 
ao longo de 2016, foi sugerido aos 
participantes a doação de alimentos 

não perecíveis, que foram 
doados a instituições de 

caridade da cidade

Participação no 
GT Ecoeficiência 
Serra Gaúcha
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Luta pela evolução da imagem 
do plástico e por questões 

estratégicas do setor, como a 
padronização e esclarecimento 

das exigências da NR-12, 
a partir do Conselho de 

Administração da Abiplast

Elaboração e 
divulgação de carta 

setorial em torno 
das incoerências 

e obscuridades da 
NR-12

Reorganização financeira do 
Simplás, com desenvolvimento 
de diagnósticos e orçamentos 

específicos

Promoção de Relações de Trabalho 
mais éticas e humanitárias. Proposta 

por erradicação de distâncias 
e atritos entre empregadores e 

empregados

Convenção 
Coletiva de 
Trabalho 

(negociação de 
dissídio)

Promoção de Relações de Trabalho 
mais éticas e humanitárias. Proposta 

por erradicação de distâncias e 
atritos entre empregadores 

e empregados
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Trabalho dos 
sindicatos gaúchos 
pela desoneração 
da matéria-prima 

reciclada 

Reformulação e reorganização 
dos serviços de comunicação 

interna e externa do sindicato – 
aproximação com imprensa em 
geral e especializada, criação 

de canais específicos 
de informação

Intercâmbio com outros sindicatos 
empresariais, por meio do 

Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA)

Ampliação da participação dos 
associados, com novo formato de 

reuniões de diretoria, que passou a 
incluir a apresentação de cases

 de sucesso locais

Representando 
o Simplás, Zeca

 Martins

Jaime Lorandi 
(Simplás) e Joni Alberto 
Matte (Sindimarc-RS)

Participação nas 
reuniões bimensais 
do Conselho e da 
Câmara Nacional 
de Recicladores de 
Materiais Plásticos 

(CNRMP), da 
Abiplast 

Parcerias com 
a prefeitura 

municipal, o Sebrae 
e as instituições de 

ensino
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Reorganização das reuniões 
semanais do Simplás, com pautas e 

formatos específicos, a fim de ampliar 
o alcance de participantes, pautas, 

propostas e soluções

Participação 
em reunião 

da CNI

Visita ao 
Sindiplast, do 
Espírito Santo, 
para troca de 
informações e 
benchmarking 

Criação, desenvolvimento e 
divulgação de filme viral em 
favor da imagem do plástico 

(“Sofia”)

Participações em reuniões-almoço 
da CIC e nas reuniões mensais 
da entidade com os sindicatos 

patronais

Da esquerda 
para a direita: Zeca 

Martins (Simplás), Maykow 
Torres (Fortlev), Gilmar Régio 

(Sindiplast) e Vanessa Weber (Simplás)

Jaime Lorandi 
(Simplás) e Joni Alberto 
Matte (Sindimarc-RS)




