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Por outro lado, como o se-

tor plástico abastece a in-

dústria nacional como um todo, 

com componentes que são 

incorporados ao produto final, o dólar em 

baixa força uma redução da produção das in-

dústrias exportadoras e, como conseqüência, 

prejudica a competitividade dos seus produ-

tos, com uma possível queda proporcional no 

faturamento das nossas indústrias.

Com o dólar em 

baixa, é o mo-

mento para viagens 

para prospecção e 

abertura de novos 

mercados, participação em feiras no 

exterior e importação de equipamen-

tos, matérias-primas, novas tecnolo-

gias e, até mesmo, produtos manufa-

turados.

www.simplas.com.br

 A recente aquisição dos ativos 
da Ipiranga Petroquímica pela 
Braskem desenha um novo ce-

nário para o setor petroquímico gaúcho, com re-
flexos diretos nas indústrias de transformação. A 
nossa expectativa é de que a Braskem programe 
novos investimentos no pólo de Triunfo, gerando 
condições favoráveis para a cadeia produtiva na 
qual estamos inseridos e para economia do Rio 
Grande do Sul.
 A Braskem é reconhecida como uma 
empresa que investe em pesquisa e inovação, 
mantendo ativos tecnológicos da ordem de R$ 
330 milhões, distribuídos em sete plantas-piloto 

e 11 laboratórios. O principal deles, o CTI - Centro 
de Tecnologia e Inovação Braskem, está localiza-
do na planta de Triunfo. Este espírito inovador da 
Braskem tem repercutido favoravelmente nas in-
dústrias da terceira geração, através da oferta de 
matérias-primas da mais alta qualidade.
 O Simplás, tendo sua base de atuação 
num dos mais avançados pólos do plástico do Bra-
sil, já mantém relacionamento de alto nível com a 
Braskem e, a partir desta nova realidade de mer-
cado, estará estreitando ainda mais os contatos 
para aproximar os associados desta importante 
empresa, líder no mercado latino-americano de 
resinas termoplásticas.
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Orlando Marin 
Presidente do 

Simplás

Novo momento do Setor Petroquímico Gaúcho

O    que pode parecer num 

primeiro momento um 

fator favorável, com o dólar 

em baixa, também pode re-

percutir negativamente no 

faturamento das empresas do setor plástico a 

curto e médio prazo. Isto porque a capacidade 

de compra do mercado se reduz, quando as ex-

portações não estão favoráveis.

Luz amarela no câmbio
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Fimec
Novo Hamburgo

Braskem/RBS - Atlântida O   Simplás e a organização da 

Plastech Brasil participaram 

como expositoras na 31ª Feira In-

ternacional de Couros, Produtos 

Químicos, Componentes e Aces-

sórios, Equipamentos e Máquinas 

para Calçados e Curtumes – FIMEC, 

de 17 a 20 de abril. Realizada no 

Parque de Exposições da Fenac, em 

Novo Hamburgo, RS, a feira gaúcha 

serviu como cenário para divulga-

ção e a abertura de novos relacio-

namentos para a Plastech Brasil. A 

cada ano cresce a participação de 

componentes plásticos nos produ-

tos do setor calçadista.

E   m 10 de fevereiro, a diretoria do Simplás 

participou do jantar de integração da ca-

deia do plástico gaúcho, realizado no Paradouro 

Braskem/RBS, na praia de Atlântida, RS. O anfi-

trião do evento foi o vice-presidente de Relações 

Institucionais da Braskem, Alexandrino de Alen-

car. O Simplás foi representado pelo presidente 

Orlando Marin e membros da diretoria. Também participaram da ocasião, integran-

tes dos demais sindicatos gaúchos, entre eles os presidentes do Simplavi e Sinplast-

RS, Antonio Masignan e Jorge Cardoso, respectivamente. Na foto, Antônio Masignan, 

Orlando Marin, Alexandrino de Alencar, Jorge Cardoso e Jaime Zanatta.

O   rlando Marin apresentou a Plastech Brasil 

para os empresários de Bento Gonçalves, no 

dia 26 de março, durante janta promovida pelo 

Centro da Indústria, Comércio e Serviço daquele 

município. Um dos maiores incentivadores da 

feira marcada para o período de 24 a 27 de 

julho deste ano, em Caxias do Sul, é o Sindicato 

das Indústrias de Materiais Plásticos do Vale 

dos Vinhedos (Simplavi), presidido por Antonio 

Masignan, que apóia a realização da Plastech 

Brasil, assim como outras entidades do setor, 

como o Sinplast-RS, Abiplast, Abief, Abmaco, 

Siresp e INP. 

CIC – Bento Gonçalves
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Comitiva de 60 associados visita a Brasilplast

No dia 7 de maio, uma comitiva de 60 associados viajou a 

São Paulo, SP, para visitar a Feira Internacional da Indús-

tria do Plástico, a 11ª Brasilplast.  A viagem foi organizada pelo 

Simplás, que cuidou de todos os detalhes para que o grupo apro-

veitasse da melhor forma possível as oportunidades de negócios 

geradas na feira.

 O presidente do Simplás, Orlando Marin, teve compromis-

sos especiais na semana da feira: tomou posse como diretor vice-pre-

sidente da Diretoria Plena da Abiplast, para o triênio 2007/2010; 

além de participar de almoço e reunião da diretoria da entidade 

nacional, também realizados no ambiente da feira de São Paulo. A 

Brasilplast foi realizada de 7 a 11 de maio de 2007, no Anhembi.

A Plastech Brasil expôs na Brasilplast, onde consolidou
importantes relações para a realização da sua primeira edição
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 O Programa de Desenvolvimento e 

Competitividade da Cadeia Petro-

química-Plástico, mais conhecido 

como Geraplast, é uma evolução das conquistas 

já obtidas, seja através da inclusão do setor no RS 

Competitivo, que deu melhores condições de com-

petitividade para uma parcela do setor plástico, 

sem perda de arrecadação de ICMS para o Esta-

do (veja quadro), ou pelos resultados expressivos 

do Proplast, a duplicação do pólo petroquímico de 

Triunfo, o programa RS - Uma Vocação Plástica e a 

criação do programa Export Plastic. 

 Ou seja, a cadeia do plástico já mostrou 

que tem força ao unir-se, e já provocou a retoma-

da do crescimento do segmento de filmes flexíveis. 

Agora, esta união deve forçar a retomada da ca-

deia do plástico do RS como um todo. “Estávamos 

no segundo lugar no ranking dos estados gerado-

res de resinas e, hoje, estamos em quarto lugar. 

Precisamos recuperar a nossa posição”, enfatiza o 

presidente do Simplás, Orlando Marin.

 A proposta do Geraplast é uma realiza-

ção das empresas de primeira e segunda geração 

- Copesul, Braskem, Ipiranga, Copesul, Triunfo e In-

nova e entidades que representam as empresas 

da terceira geração - Simplás, Sinplast e Simplavi.

A arrecadação de ICMS da cadeia cresceu
como previsto, mesmo com a redução da alíquota

Retomadas as negociações com o governo

Consumo de
Resinas no RS

No primeiro semestre de 

2006, foram produzidas cer-

ca de 1 milhão de toneladas 

de resinas termoplásticas no 

pólo petroquímico de Triunfo.

Mas apenas 110 mil tonela-

das dessas resinas foram co-

mercializadas no Rio Grande 

do Sul, ou seja, apenas 11% 

do total.

Fotos: Arquirvo Geraplast

Fonte:  Maxiquim - Assessoria de Mercado

 No mês de maio, o go-
verno do Estado encaminhou 
para a Assembléia Legislativa 
o Crescer RS, que possibilita ao 
Estado acordos setoriais para a 
redução de alíquotas, desde que 
estas não comprometam a ar-
recadação estadual. Conforme 
o secretário de Desenvolvimen-
to, Nelson Proença, em palestra 
realizada em 29 de maio no 
Sinplast-RS, a cadeia petroquí-
mica/plástico é uma das áre-
as consideradas fundamentais 
para receber programas de 
benefícios. A cadeia continua 
na expectativa, após realização 
de oito reuniões com o governo, 
com o objetivo de estabelecer 
as bases para a implantação de 
um programa para o setor que 
atinja todos os segmentos do 
plástico, a partir da experiência 
positiva com o setor de filmes 
flexíveis.

O que prevê o Geraplast
- Diferimento de 47,06% do ICMS devido nas saídas internas, reduzindo a alíquota 

efetiva para 9%.

- Alteração no sistema de pontuações do Fundopem, para que todas as empresas 

de transformação de plástico sejam de fato enquadradas como parte de uma 

cadeia produtiva prioritária e estratégica para o desenvolvimento do estado.

- Incentivo ao investimento para aumento de capacidade na terceira geração, 

através da redução do prazo de fruição dos créditos de ICMS na compra de 

máquinas.

- Criação de linha de crédito específica para financiamento de investimentos de 

empresas do setor plástico, no âmbito da Caixa RS.

Metas a serem atingidas
por meio do programa
- Incremento da transformação de resinas plásticas dos atuais 

11% para 25% do volume produzido no Pólo Petroquímico de 

Triunfo no prazo de quatro anos.

- Investimentos de R$ 300 milhões em novas máquinas e equi-

pamentos na terceira geração.

- Reabertura de milhares de vagas na transformação de plásti-

cos e sua cadeia de suprimentos.

- Geração de ICMS incremental de R$ 100 milhões por ano, ao 

final de quatro anos, pela cadeia produtiva.
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Missões empresariais

 • A Segunda Missão 
do Simplás para China aconte-

ceu de 18 a 28 de maio, e teve por 

objetivo a visita à Chinaplas 2007 - 

21ª Feira Internacional de Plásticos 

e Borrachas. Considerada a maior 

feira do setor da indústria plástica e 

de borrachas da Ásia, a Chinaplas foi 

realizada em Guangzhou (Cantão), de  

21 a 24 de maio.

Visita à empresa  BORCHÊ 
fabricante de máquinas injetoras

 • De 22 a 29 de outubro, o Sim-

plás estará realizando a missão para a 
K 2007 - Feira Internacional de Plásticos 

e Borracha, que acontece em Düsseldorf, 

Alemanha. A feira apresenta maquinário 

para a indústria do plástico e da borracha, 

materiais brutos e auxiliares, produtos 

semi-acabados, componentes técnicos, 

plásticos reforçados e serviços. Informa-

ções sobre o pacote podem ser obtidas na 

Milletour, (54) 3214 2220.Grupo Simplás na última edição da feira na Alemanha, realizada em 2004

 A missão foi integrada por David Furla-

netto (Pabovi), Ivonir Bertollo (Cinquetti), Ricardo 

Pólo (D’Zainer), Remi Boldo (Boldo), Antônio Gavi-

raghi (Gama), Nelson Martini (Martiplast), Naravan 

Nervo (Multicolor), Márcio André Muller (Plásticos 

Itália), Edílson Deitos (Zandei), Marcelo Berghahn 

(Apta), Rafael Zietolie e Daniel Rech (Keko).

Grupo em frente ao pavilhão
onde aconteceu a feira Chinaplas

K 2007 - Alemanha

Chinaplas 2007
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 No dia 19 de março, o Simplás reuniu os associa-

dos no Restaurante Don Claudino para jantar de 

confraternização e trabalho, marcando o início das 

atividades do ano. Os temas tratados na noite foram o Geraplast, a 

Missão para China realizada no ano de 2006 e a nova missão marca-

da para maio deste ano e, de uma forma especial, a primeira edição 

da feira Plastech Brasil. 

Janta do Simplás reúne 
grande número de associados

Momento de descontração na Cantina Piccoli, 
antes do jantar

Janta de confraternização durante o encontro de trabalho

Orlando Marin informou os associados 
sobre as últimas ações do Simplás

 Na oportunidade, o presidente do Simplás, Orlando Marin, destacou as 

principais atividades do sindicato para a divulgação da Plastech junto aos públicos 

afins, tais como expositores e visitantes da Fimma, de Bento Gonçalves, a Fimec, de 

Novo Hamburgo, e Brasilplast, de São Paulo, feiras onde a organização esteve com 

o objetivo de fortificar a marca Plastech Brasil e criar novos relacionamentos.

 Marin falou também sobre a importância do envolvimento dos associados 

para o sucesso da feira, que já na sua primeira edição deverá atrair mais de 18 mil 

visitantes. “O momento é este de apostar na feira, quando estamos no processo 

de organização. Precisamos que todos os associados trabalhem para trazer seus 

fornecedores para a feira”, conclamou Marin.
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Reunião-janta de 4 de junho

No dia 4 de junho foi realizada reunião-janta do Simplás, na CIC, 
com uma pauta variada. Entre os temas, foi abordada a reali-

zação da Pesquisa Salarial e Indicadores de Gestão, pela ARH Ser-
rana, com objetivo de oferecer às empresas, dados comparativos 
de mercado, com o diagnóstico completo na área de remuneração. 
Até o dia 22 de junho pode ser confirmada a participação na pes-
quisa, sendo que no mês de julho será respondido o formulário e, 
em agosto, será apresentado o resultado, com os dados do se-
tor plástico. Informações podem ser obtidas pelo fone (54) 3228 
2680.
 Durante o jantar também foi relatado o andamento da fei-
ra, cuja comercialização se aproxima aos 90%, sendo que a meta 
é atingir os 6,4 mil metros quadrados. Se o objetivo for atingido, 
será a segunda maior feira do setor, já na sua primeira edição. 
Outras informações foram apresentadas como a organização 
de eventos paralelos, programas de turismo para os expositores, 
hospedagem com tarifas promocionais para participantes da feira, 
confirmação da realização de reunião da Abiplast no dia 24 de 

julho, no ambiente da feira, entre outras.
 Outra novidade do encontro foi a presença do médico do 
trabalho e ex-auditor fiscal Milton Blank, que informou, em breve 
relato, os serviços que hoje presta visando proteger os empresá-
rios de erros de interpretações de leis. Ele atua como auditor ex-
terno. Informações sobre contato e serviços podem ser obtidos no 
Simplás. 

Fo
to

: M
ar

in
a 

Gr
an

zo
tt

o/
Ob

je
tiv

a

Um dos temas abordados na noite foi a realização
da Pesquisa Salarial
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 Está confirmada a realização do Proje-

to Comprador, pelo Sebrae, na Plas-

tech Brasil 2007, nos dias 25 e 26 

de julho, no horário das 14 às 19 horas. O objetivo 

do Projeto Comprador é de aproximar as empresas 

expositoras de grandes compradores, facilitando a 

comunicação entre eles. A expectativa é de realizar 

cerca de 320 reuniões de negócios no período.

 Assim como a Plastech está fazendo inves-

timentos para viabilizar o Projeto Comprador, tam-

bém o Sebrae está convidando grandes empresas 

Definida a realização
do Projeto Comprador

Comercialização da feira está em fase final  

Aprimeira edição da Plastech Brasil conta com cerca de 90% da 

área confirmada por empresas do Brasil e do exterior. A expec-

tativa é de reunir 250 expositores nos pavilhões da Festa Nacional 

da Uva e receber em torno de 18 mil visitantes.

Matérias-primas, produtos químicos e indústrias de base; máquinas, 

equipamentos e acessórios; ferramentaria, matrizaria e moldes; ins-

trumentos, controle e automação; serviços e projetos técnicos; pro-

dutos acabados; entidades e instituições; veículos de comunicação/

publicações técnicas; importadores e exportadores.

Serviço de transfer dos aeroportos de Caxias do Sul e de Porto Ale-

gre para os hotéis e feira, e vice-versa, para atender as necessidades 

de deslocamento do expositor. A tabela de horários será divulgada 

com antecedência.

No dia 24 de julho, após a inauguração da feira, será rea-

lizado o jantar de integração dos expositores, no Salão da 

Comunidade Nossa Senhora da Saúde. Serão colocados 

ônibus à disposição dos expositores para facilitar o des-

locamento.

Espaço especial para os expositores, com equipamentos e conforto 

para eventual momento de descanso.

Presidente: Orlando Marin

Coordenador de eventos paralelos: Lourenço Stangherlin

Coordenador de Transportes: Remo Boff

Coordenador de Recepção e Hospedagem: Nestor Travi

Coordenadores de Infra-estrutura/Pavilhão: David Pisto-

rello, Josemar Boeira Martins, Luiz Triches dos Reis

Coordenadora de Vendas: Célia Marin

que têm potencial de compra na feira. Após este 

convite e cadastramento, o Sebrae relacionará 

as informações sobre estas empresas e as 

suas necessidades de produtos. Este cadastro 

será repassado aos expositores com a fina-

lidade de identificar os interesses destes e 

agendar os horários das reuniões. 

 O Projeto Comprador ocupará uma 

área de 100 metros quadrados da feira, 

onde será montado um ambiente adequado para que compra-

dor e vendedor possam estabelecer seus contatos e fechar negócios.  

Setores da Feira

Transfer

Roteiros de lazer em Caxias do Sul, para os horários em que a feira não 

estiver acontecendo. Uma das opções é diária e consiste em city tour.

Passeios

Jantar do Expositor

Diretoria da Feira

Montagem da feira - de 18 a 22 de julho - das 8 às 18 horas 
Evento - de 24 a 27 de julho - das 13 às 21 horas
Desmontagem - de 28 a 30 de julho - das 8 às 18 horas 

Datas importantes: 

AMC Feiras e Eventos
Rua General Câmara, 1042 - B. Rio Branco   

CEP 92200-130 - Canoas - RS  

Fone: (51) 34757661 / 34757910

Sala do Expositor

Montadora Oficial
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Inicia o projeto de
internacionalização

 A Braskem, petroquímica brasileira de classe 

mundial, é líder em resinas termoplásticas 

na América Latina e está posicionada entre 

as três maiores companhias industriais privadas de capital 

brasileiro. Com 14 plantas industriais localizadas nos es-

tados de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo, a 

empresa emprega mais de três mil colaboradores diretos. 

Produz anualmente mais de seis milhões de toneladas de 

resinas termoplásticas e outros 

produtos petroquímicos básicos 

e intermediários químicos. Em 

2006, o faturamento da Braskem 

foi de R$ 15 bilhões.

 A estratégia da Braskem 

de crescimento com criação de 

valor contempla sua internacio-

nalização. Em 2006, a empresa 

criou uma filial na Europa, com 

base comercial em Rotterdam, 

Holanda, e centro de distribuição 

em Antuérpia, na Bélgica. Segun-

do maior destino das exportações 

da empresa, a Europa represen-

tou 25% das exportações da Braskem no ano de 2006, atin-

gindo cerca de US$ 250 milhões. Além da Europa, a compa-

nhia também possui filiais na Argentina e nos EUA.

 As exportações da Braskem respondem em média 

por cerca de 20% da sua receita total, o que a posiciona 

entre as 10 maiores exportadoras brasileiras. Em 2006, 

registrou vendas externas de US$ 1,4 bilhão.

 Com o objetivo de garantir o acesso a novas fontes 

de matéria-prima competitiva, a Braskem tem investido em 

novos projetos, a exemplo da unidade de polipropileno que 

está sendo construída em Paulínia – SP pela Petroquímica 

Paulínia, joint venture com a Petroquisa. A empresa tam-

bém estuda dois projetos na Venezuela, em parceria com 

a Pequiven: uma planta de polipropileno e um complexo pe-

troquímico integrado a partir de gás natural, em condições 

de se tornar o projeto petroquímico mais competitivo das 

Américas.
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Centro de Tecnologia 
e Inovação de Triunfo

Nova direção da
Ipiranga Petroquímica

Roberto Lopes Pontes Simões é o novo presidente do 

Conselho de Administração da Ipiranga Petroquímica 

e, Maurício Roberto Carvalho Ferro, vice-presidente. Ro-

berto Bischoff é o novo diretor superintendente da Ipiran-

ga Petroquímica, em substituição a Alfredo Tellechea, que 

foi designado a ocupar a superintendência da Copesul; e, 

Jayme Fonseca, passou a diretor financeiro e de relações 

com investidores. A Diretoria Executiva liderada por Rober-

to Bischoff será composta ainda por José Vicente Macha-

do Ferreira e Eduardo Tergolina, confirmados nas funções 

que vinham desempenhando.

 A Ipiranga Petroquímica é a empresa líder do 
mercado brasileiro de polietileno de alta densidade, 
além de produzir outros tipos de polietileno e polipro-
pileno, com capacidade de produção total de 730 mil 
toneladas/ano e faturamento bruto de R$ 2,5 bilhões.

Nova composição do 
conselho e diretoria

da Copesul
José Carlos Grubisich é o atual presidente do Conselho 

de Administração da Copesul e, José Lima de Andrade 

Neto, vice-presidente. Quem assumiu a superintendência 

foi Alfredo Lisboa Ribeiro Tellechea, em substituição a Luiz 

Fernando Cirne Lima; e Michael Machado como diretor fi-

nanceiro e de relações com investidores, em substituição 

a Bruno Piovesan. Cirne Lima e Piovesan tiveram papel im-

portante no desenvolvimento da Copesul: tornaram-na uma 

referência de excelência na petroquímica brasileira e inter-

nacional.

 A Copesul é a central de matérias-primas do Pólo 
de Triunfo, com faturamento anual bruto de R$ 8,2 bilhões 
e capacidade de produção de 1,2 milhão de toneladas de 
eteno, além de outros produtos químicos e petroquímicos.
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Vista da planta de PVC Maceió


