
 Placas de agradecimento foram entregues pelo presidente do Simplás, Orlando Marin, para o presidente do Sinplast-RS, 

Jorge Cardoso, que também recebeu placa de congratulações pelos 25 anos de fundação do sindicato que tem base em 

Porto Alegre, RS;  presidente do Simplavi, Antonio Masignan; presidente da Abiplast, Merheg Cachum; representante da Abmaco, Elaine 

Buzin; presidente da Fiergs/Ciergs, Paulo Tigre; presidente da CIC de Caxias do Sul, João Francisco Müller; prefeito de Caxias do Sul, 

José Ivo Sartori; presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Reomar Slaviero. Também receberam placas Abief e INP.
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Simplás chega aos
18 anos e festeja

importantes
conquistas

8

Nova diretoria 
assume
pelo triênio 
2007/2010

Plastech Brasil
já tem data
para 2009

Plastech Brasil é
reconhecida e
apoiada pelo setor

 Os quatro dias de feira (24 a 27 de julho) trou-

xeram bons resultados para a maioria das em-

presas participantes, surpreendendo por ser 

a primeira edição. Realizada nos pavilhões da Festa da Uva, em 

Caxias do Sul, RS, a Plastech Brasil foi visitada por um público es-

pecializado de 13 mil pessoas, visitantes com perfil que agradou 

o expositor. A exposição, que nesta edição ocupou 5,2 mil metros 

quadrados, teve sua organização em destaque entre os comentá-

rios favoráveis à feira.

Autoridades prestigiaram os atos de inauguração

Marin agradeceu o forte apoio recebido 
durante o período de organização

Após a inauguração da Plastech Brasil, no 
auditório junto à feira, ocorreu visita aos 
estandes

Show típico gaúcho do grupo Os Gaudérios 
animou a noite de abertura

Expositores e convidados 
participaram de jantar de 

confraternização no Restaurante 
da Festa da Uva, na noite do dia 24Placa foi entregue a Merheg Cachum,

presidente da Abiplast
Placa foi entregue a Paulo Tigre, 
presidente da Fiergs/Ciergs

 A preparação da próxima edição já iniciou, tendo como expecta-

tiva um número ainda maior de marcas nacionais e internacionais exposi-

toras. A feira está marcada para os dias 28 a 31 de julho de 2009.

Fotos: Objetiva Fotografias
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 Por três anos, a diretoria presidida 
pelo empresário Orlando Marin 
esteve à frente do Sindicato das 

Indústrias de Materiais Plásticos do Nordeste 
Gaúcho. A responsabilidade não foi pequena, dian-
te dos desafios de contribuir estratégica e politi-
camente com ações que revertessem no cresci-
mento e aprimoramento do conjunto de mais de 

400 empresas, que processa metade das resinas 
plásticas do Rio Grande do Sul.
 Terminada esta etapa, Marin e sua direto-
ria renovam as intenções de continuar motivando 
e liderando as empresas do setor. Com uma clara 
visão de aglutinar forças para a construção do bem 
comum, Marin nos conta, nesta entrevista, a traje-
tória percorrida e as metas para o futuro. Confira:

Infoplás - No dia 24 de agosto, você foi reempossado na presi-
dência do Simplás. Olhando para trás, para o mandato que termi-
na, qual foi o grande desafio?
Orlando Marin - A primeira grande conquista foi encarada como 
uma missão desta gestão: a consolidação das relações intersin-
dicais, por meio da aproximação do Simplás com o Sinplast-RS e 
o Simplavi. O maior avanço que tivemos foi a união das forças do 
setor plástico na construção de projetos comuns.
Esta relação se dá com participação, respeito, confiança e trabalho 
em conjunto, ao mesmo tempo em que se mantém a independên-
cia de cada entidade. Juntas, as três entidades representam cerca 
de 1.000 empresas do plástico, sendo que na base do Simplás 
estão mais de 400 empresas (a maior concentração de empresas 
do setor num raio de 60 km, no Brasil).

Infoplás - A experiência como vice-presidente e presidente do 
Simplás soma seis anos de convivência com as necessidades da 
classe empresarial. Quais os grandes ganhos que o Sindicato ob-
teve nestes últimos anos?
Orlando Marin - É importante dizer que, hoje, o comando do plástico 
está nas mãos de pessoas na faixa dos 50 anos ou menos. Isso 
significa uma renovação do estilo de comando, em que o cliente 
não é somente visto como um comprador de peças e pagador de 
títulos. O foco está no atendimento, de forma que a indústria vai até 

a linha de montagem do cliente e avalia as suas necessidades para 
desenvolver o melhor produto, dentro de orçamentos adequados. 
Este estilo, que já vem sendo absorvido pelas empresas em geral 
desde a década de 90, acaba refletindo na forma como atuamos 
no sindicato, onde percebemos uma melhoria contínua no clima de 
participação nas ações do sindicato e mais autonomia no trabalho.

Infoplás - A organização da Plastech Brasil pode ser tomada 
como um exemplo desta motivação?
Orlando Marin - Sim. Tem diretor que encarnou o projeto, sacrificou 
parte do seu tempo para atuar no sindicato e colher resultados 
coletivos. Conseguimos já na primeira edição consolidar o nome no 
cenário nacional. Isto se deve à forte motivação de diretores, a sua 
influência decisiva na formação do grupo de expositores da feira. O 
que a gente tem observado é o aumento de sinergia e o resultado 
tem sido a multiplicação de forças a partir do trabalho de cada um 
dentro do sindicato.

Infoplás - Como empresário, mas também presidente de entida-
de, você pode nos dizer como os associados têm no sindicato 
uma força propulsora para o desenvolvimento de sua empresa?
Orlando Marin - Podemos citar algumas das atividades desenvol-
vidas:
PRUMO - Temos hoje uma van com laboratório montado que aten-
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Orlando Marin
Presidente do Simplás

Diretoria de Marin aceita o desafio de
continuar na liderança do Simplás
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Multilight recebe a certificação ISO 9001

Notícia dos associados

 A associada Multilight Plásticos e Auto Peças, ao 

completar sete anos de mercado, tem um bom 

motivo para comemorar: em 18 de julho foi certificada com a 

ISO 9001:2000, pelo Bureau Veritas. A empresa desenvolveu 

um intenso trabalho, direcionado à capacitação de funcioná-

rios e fornecedores e demais envolvidos no processo, visando 

atingir esta conquista fundamental para a manutenção da sua 

competitividade. A partir da certificação, a Multilight planeja 

aumentar gradativamente sua participação no mercado.

 A empresa é associada do Simplás desde a sua fun-

dação e vem desenvolvendo papel importante junto ao mer-

cado, com participação em feiras e eventos, agregando ainda 

mais tecnologia e conhecimento em seus produtos, o que faz 

com que a qualidade seja seu principal atributo.

 Além disso, a empresa vem investindo em sua es-

trutura, ampliando constantemente seu mix de produtos, ao 

mesmo tempo em que alinha o processo de gestão e a comu-

nicação da empresa, de forma que está cada vez mais focada 

no seu crescimento. Ainda este ano, lança novo catálogo de 

produtos e web site.

OBS: O Boletim Informativo do Simplás tem a função de promover a comunicação entre as empresas associadas, através de 
notícias de interesse do setor. Esta coluna foi criada com o objetivo de divulgar as conquistas e avanços das associadas.
Participe com notícias, remetendo para o e-mail: simplas@simplas.com.br.

e evitar a perda de cliente, por não oferecer o desconto dese-
jado ou creditação. O Simples Gaúcho já trouxe esse tipo de 
transtorno.

E com relação ao PIS e COFINS, quais são as novidades?
O Artigo 11 da Lei Complementar 123 rege que “As micro e 
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a im-
postos, ou contribuições, abrangidos pelo Simples Nacional, tam-
pouco poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incen-
tivo fiscal”. O entendimento, aqui, também é de que as empresas 
com lucro real não poderão se creditar ao comprar de micro e 
pequenas empresas enquadradas no Simples.

Que outros alertas a CIC tem feito aos empresários associa-
dos que consultam sobre o tema?
- Alertamos para que as empresas fiquem atentas com relação 
aos tributos de substituição tributárias, para os quais têm tabe-
las específicas.

Vale a pena optar pelo Simples Nacional?
O contribuinte deve observar se a atividade não se enquadra nos 
anexos 1 a 3, porque dos anexos 4 e 5 a Previdência recolhe em 
separado, não representando vantagens permanecer no Simples 
Nacional.
Para as empresas enquadradas nos anexos 1, 2 e 3 (que é o 

caso da indústria), a Previdência está incluída na alíquota única, 
não tendo a necessidade de tributar sobre a folha de pagamen-
to, mantendo somente o repasse da retenção feita sobre os 
salários.
Diferente será se, concomitante com a indústria (anexo 2), houver 
a prestação de serviço, enquadrada no anexo 4 ou 5, onde have-
rá a tributação de 20% da Previdência mais o RAT (que varia de 
1 a 3%). A lei exige que fiquem bem definidos os funcionários que 
se enquadram no anexo 3 e os que se enquadram nos anexos 4 
ou 5 dentro de uma mesma empresa, ou seja, quando determi-
nados empregados prestam exclusivamente serviços do anexo 
2, haverá somente o repasse da retenção para a previdência, 
enquanto que para os empregados que prestam exclusivamente 
serviços dos anexos 4 ou 5 haverá a contribuição previdenciária 
patronal de 20% mais o RAT.

www.simplas.com.br
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 Para esclarecer algumas dúvidas comuns aos 

empresários do setor plástico, entrevistamos 

a consultora Fiscal Tributária da CIC, Ivanilde 

Scarton, e a consultora Trabalhista Previdenciária da CIC, Deo-

nilde Daniel Tomazzoni. Embora o assunto não se esgote facil-

mente, é preciso buscar orientações para evitar surpresas futu-

ras, nem sempre bem-vindas.

 Desde o dia 1º de julho, tanto microempresas (MEs) 

quanto empresas de pequeno porte (EPPs) precisam ajustar-se 

à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-

butos e Contribuições de que trata a Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. A outra opção seria sair do Sim-

ples Nacional, por este ser complexo e não conveniente para a 

sua condição empresarial. Veja a entrevista:

Vale a pena optar 
pelo Simples 
Nacional?

Em qual anexo do Simples Nacional a Indústria do Plástico 
se enquadra?
- No anexo 2, que prevê um único documento – o Documento de 
Arrecadação Simplificada – para IPI, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, 
CSLL, IRPJ e INSS. O quanto será pago depende do faturamen-
to, bastando para isso consultar a tabela com o índice a ser 
aplicado. As empresas que têm as três naturezas – indústria, 
comércio e serviço – devem separar os faturamentos e sobre 
eles aplicar a tabela devida (são cinco anexos e 57 tabelas).

De uma forma geral, qual a primeira perda observada para 
a indústria, com esta nova lei?
- As empresas que faziam industrialização para terceiros se 
creditavam do ICMS das matérias-primas e insumos, sendo 
que depois de industrializado o produto, estas empresas devol-
viam o produto com diferimento do ICMS. Com o novo Simples, 
que vigora desde o dia 1º de julho, a industrialização por enco-
menda  passou a tributar o ICMS na forma do Anexo 2.
E, ainda falando de ICMS, as microempresas não pagavam 
este tributo. Com o Simples Nacional passaram a recolher. 
Terminou a isenção.

Como é a base de cálculo do Simples Nacional?
- Buscamos o faturamento dos últimos 12 meses anteriores 
ao período que será tributado. Pegando como exemplo julho de 

2007 (o primeiro mês de apuração desta nova lei), a alíquota a 
ser aplicada sobre o faturamento do mês é extraída da tabela, 
a partir da receita bruta acumulada de julho de 2006 a junho 
de 2007. Supondo que a receita bruta deste período foi de R$ 
600 mil, a alíquota aplicada pela indústria foi 8,10% e ela será 
aplicada sobre o faturamento do mês de julho de 2007.
A cada mês, as empresas deverão fazer o mesmo processo 
para buscar a alíquota, sendo que as empresas estavam ha-
bituadas a aplicar o faturamento acumulado somente no ano 
calendário.

Isso afeta de alguma forma as empresas?
Afeta porque de alguma forma não respeita a sazonalidade 
dos negócios.

Quais os cuidados que as indústrias têm que ter com rela-
ção ao ICMS e IPI?
Desde que passou a vigorar, o Simples Nacional vedou o desta-
que do ICMS e do IPI nas notas fiscais. Isso pode trazer trans-
tornos junto aos clientes que desejam a creditação do ICMS. A 
dica é de que verifiquem se os clientes estão enquadrados no 
lucro real ou no lucro presumido. Caso estejam, a tendência 
é de que venham a solicitar o valor referente ao ICMS como 
desconto, já que ele não poderá ser creditado. Diante desta 
situação, talvez seja melhor não optar pelo Simples Nacional 

de todas as empresas do Rio Grande do Sul. O Laboratório Móvel do 
Plástico é resultado da iniciativa conjunta dos três sindicatos das in-
dústrias do plástico, em parceria com CEFET-RS e Ulbra. Os técnicos 
levantam as necessidades das empresas e, posteriormente, é feita 
a visita para desenvolvimento dos testes, fornecendo laudo técnico 
e com total sigilo industrial. O projeto Prumo envolveu o aporte de 
recursos no montante de R$ 500 mil para compra da van e equi-
pamentos da unidade móvel. Parte do valor veio do Finep (R$ 375 
mil) e o restante de patrocinadores - Copesul, Braskem, Ipiranga e 
Petroquímica Triunfo.
PROMATEC - Foi desenvolvido o Programa Móvel de Atendimento 
Tecnológico ao Setor do Pástico, beneficiando 17 empresas ligadas 
ao Simplás, com 36 horas de treinamento em grupo, assessoria e 
consultoria tecnológica de 20 horas por empresa, além de relatório 
de oportunidades de melhorias. O Promatec foi criado pelo Simplás, 

Sinplast-RS e Simplavi, com o Senai e Sebrae, para atender o seg-
mento da transformação nas suas necessidades de aprimoramen-
to de processo produtivo, metrologia, gestão, eficiência energética, 
meio ambiente, design e desenvolvimento de produto.
OFICINA DO DESIGN - O Simplás ofereceu aos associados, em par-
ceria com o Sebrae, Sedai e Ministério de Desenvolvimento da Indús-
tria e Comércio Exterior, o projeto Oficinas de Design. As empresas 
receberam orientações de como fazer um produto com estilo, a 
partir de noções de design, técnica e custo. O primeiro passo foi 
a capacitação teórica. Após, os técnicos visitaram as empresas 
para consolidar o aprendizado de forma individualizada, que visou a 
concepção do produto e prototipagem. Foram escolhidas empresas 
que tinham dificuldades em fazer corretamente cada etapa de cria-
ção. O resultado foi a materialização da idéia e a condição de avaliar 
o seu impacto no mercado.
ESCOLA DO PLÁSTICO - Contamos com cerca de 10 mil pessoas 
trabalhando no setor plástico na região. A Escola do Plástico, inau-

gurada em dezembro de 2006, veio para suprir a nossa carência 
de formação de mão-de-obra. Esta escola regional já está pequena 
para a demanda e temos que pensar na ampliação. Os 720 metros 
quadrados contam com Oficina de Injeção, cinco máquinas injetoras 
com força de fechamento de 80 a 150 toneladas; Oficina de Extru-
são, duas linhas completas: uma para rígidos e outra para flexíveis; 
Oficina de Sopro; Oficina de Reciclagem, três moinhos e um mistura-
dor de matérias-primas. Tem ainda duas salas de aula, laboratório 
de informática e oficina de manutenção de moldes.

Infoplás – Você já tem um plano de ação para o novo mandato?
Orlando Marin - Nós temos como objetivo ampliar a formação de 
mão-de-obra em todos os campos, desde a capacitação do chão de 
fábrica, corpo técnico e gerências; intensificar cursos e palestras, 
voltados à capacitação técnica e organizacional, destinados aos em-

presários; continuar o processo de busca de me-
lhores condições tributárias para toda a cadeia; 
manter e melhorar a relação com as entidades 
do setor plástico e as petroquímicas; e buscar 
a redução dos impostos nos produtos plásticos, 
por segmentos.

Infoplás – No âmbito dos negócios, o pólo gaú-
cho pode sonhar com a reconquista de sua im-
portância no contexto nacional?
Orlando Marin - Dá para ter otimismo e perse-

verança. A luta continua. Desde o início do mandato, e 
já com a força da relação estabelecida entre os sin-
dicatos, trabalhamos na elaboração de um progra-
ma de desenvolvimento para o setor, unindo toda a 
cadeia do plástico no debate e definição de objetivos 
comuns. O nosso objetivo foi, e ainda é, o de redu-
zir a carga tributária em todo o segmento plástico. 
Conseguimos introduzir como piloto o segmento de 

filmes, mas ainda não está consolidado, já que mês a mês estamos 
lutando junto ao Governo do Estado para prorrogar o benefício.
Mas, é importante ressaltar que, dentro desse processo, conse-
guimos mostrar a importância da Copesul transformar os seus 
produtos à base de nafta com matéria-prima proveniente do pró-
prio estado. Até então, a matéria-prima estava sendo adquirida do 
Rio de Janeiro, quando temos aqui no Rio Grande do Sul a nossa 
refinaria e fornecedora. O estado ganhou com isso, passou a ar-
recadar mais impostos e é fruto da visão da cadeia do plástico 
gaúcha.
Ainda esperamos a contrapartida do estado, ou seja, a redução 
da alíquota para toda a cadeia de 17 para 12%, o que vai ampliar 
ainda mais a arrecadação de impostos no Rio Grande do Sul. Não 
estamos pedindo nada de mais. Queremos apenas fazer frente à 
competitividade que o mercado nos impõe, já que as empresas do 
plástico de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia foram contempladas com a redução.

www.simplas.com.br
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 Anoite de 24 de agosto foi marcada pela passagem 

do aniversário de 18 anos do Simplás e pela re-

novação do ânimo e da disposição da diretoria do 

Simplás em dar continuidade a importantes projetos para o avanço 

da classe empresarial do plástico. Cerca de 320 pessoas estiveram 

presentes na cerimônia e jantar, realizados no Restaurante da Câ-

mara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, quando 

Orlando Marin e sua diretoria assinaram o Termo de Compromisso 

para liderar o sindicato pelo triênio 2007-2010. Estiveram presen-

tes autoridades políticas e empresariais, respectivamente represen-

tadas pelo prefeito José Ivo Sartori e pelo presidente da CIC, João 

Francisco Müller. “Orlando Marin sucede figuras extraordinárias que 

estiveram à frente do setor plástico caxiense. Este setor representa, 

hoje, 9% do PIB do nosso município, uma parcela respeitável da nos-

sa economia”, observou o prefeito Sartori.

 Em seu discurso de posse, Marin fez um balanço das ativi-

dades dos três primeiros anos de gestão e, ao final, antes de mani-

festar o seu orgulho de fazer parte da diretoria, sintetizou sua atua-

ção dizendo: “Estar à frente do Simplás é fazer tudo o que se pode, 

servir a todos e buscar o diálogo”.

Posse e aniversário 
reúnem mais de

300 pessoas na CIC

www.simplas.com.br
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2º Vice-presidente: David Furlanetto

1º Diretor Tesoureiro: Nestor José Travi

2º Diretor Tesoureiro: Ivonir Bertollo

1º Diretor Secretário: David Pistorello

2º Diretor Secretário: Lourenço Stangherlin

 

SUPLENTES
Ricardo Pólo, Josemar Boeira Martins,

Victor Borkoski, Janaína Miotti, Arnaldino 

Broliatto, Jaime Lorandi, Gelson de Oliveira

EFETIVOS
Renato D. Zucco, Eugênio Razzera, Ademar 

J. Simoni

 

 

SUPLENTES
Jorge Vicenzi, Fábio A. Bazei, Moacir Bisi

EFETIVOS
Orlando Marin

João Francisco Müller

 

  

SUPLENTES
Remo João Boff

David Furlanetto
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Assinatura do Termo de Compromisso

Fotos: Objetiva Fotografias
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 Para esclarecer algumas dúvidas comuns aos 

empresários do setor plástico, entrevistamos 

a consultora Fiscal Tributária da CIC, Ivanilde 

Scarton, e a consultora Trabalhista Previdenciária da CIC, Deo-

nilde Daniel Tomazzoni. Embora o assunto não se esgote facil-

mente, é preciso buscar orientações para evitar surpresas futu-

ras, nem sempre bem-vindas.

 Desde o dia 1º de julho, tanto microempresas (MEs) 

quanto empresas de pequeno porte (EPPs) precisam ajustar-se 

à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-

butos e Contribuições de que trata a Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. A outra opção seria sair do Sim-

ples Nacional, por este ser complexo e não conveniente para a 

sua condição empresarial. Veja a entrevista:

Vale a pena optar 
pelo Simples 
Nacional?

Em qual anexo do Simples Nacional a Indústria do Plástico 
se enquadra?
- No anexo 2, que prevê um único documento – o Documento de 
Arrecadação Simplificada – para IPI, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, 
CSLL, IRPJ e INSS. O quanto será pago depende do faturamen-
to, bastando para isso consultar a tabela com o índice a ser 
aplicado. As empresas que têm as três naturezas – indústria, 
comércio e serviço – devem separar os faturamentos e sobre 
eles aplicar a tabela devida (são cinco anexos e 57 tabelas).

De uma forma geral, qual a primeira perda observada para 
a indústria, com esta nova lei?
- As empresas que faziam industrialização para terceiros se 
creditavam do ICMS das matérias-primas e insumos, sendo 
que depois de industrializado o produto, estas empresas devol-
viam o produto com diferimento do ICMS. Com o novo Simples, 
que vigora desde o dia 1º de julho, a industrialização por enco-
menda  passou a tributar o ICMS na forma do Anexo 2.
E, ainda falando de ICMS, as microempresas não pagavam 
este tributo. Com o Simples Nacional passaram a recolher. 
Terminou a isenção.

Como é a base de cálculo do Simples Nacional?
- Buscamos o faturamento dos últimos 12 meses anteriores 
ao período que será tributado. Pegando como exemplo julho de 

2007 (o primeiro mês de apuração desta nova lei), a alíquota a 
ser aplicada sobre o faturamento do mês é extraída da tabela, 
a partir da receita bruta acumulada de julho de 2006 a junho 
de 2007. Supondo que a receita bruta deste período foi de R$ 
600 mil, a alíquota aplicada pela indústria foi 8,10% e ela será 
aplicada sobre o faturamento do mês de julho de 2007.
A cada mês, as empresas deverão fazer o mesmo processo 
para buscar a alíquota, sendo que as empresas estavam ha-
bituadas a aplicar o faturamento acumulado somente no ano 
calendário.

Isso afeta de alguma forma as empresas?
Afeta porque de alguma forma não respeita a sazonalidade 
dos negócios.

Quais os cuidados que as indústrias têm que ter com rela-
ção ao ICMS e IPI?
Desde que passou a vigorar, o Simples Nacional vedou o desta-
que do ICMS e do IPI nas notas fiscais. Isso pode trazer trans-
tornos junto aos clientes que desejam a creditação do ICMS. A 
dica é de que verifiquem se os clientes estão enquadrados no 
lucro real ou no lucro presumido. Caso estejam, a tendência 
é de que venham a solicitar o valor referente ao ICMS como 
desconto, já que ele não poderá ser creditado. Diante desta 
situação, talvez seja melhor não optar pelo Simples Nacional 

de todas as empresas do Rio Grande do Sul. O Laboratório Móvel do 
Plástico é resultado da iniciativa conjunta dos três sindicatos das in-
dústrias do plástico, em parceria com CEFET-RS e Ulbra. Os técnicos 
levantam as necessidades das empresas e, posteriormente, é feita 
a visita para desenvolvimento dos testes, fornecendo laudo técnico 
e com total sigilo industrial. O projeto Prumo envolveu o aporte de 
recursos no montante de R$ 500 mil para compra da van e equi-
pamentos da unidade móvel. Parte do valor veio do Finep (R$ 375 
mil) e o restante de patrocinadores - Copesul, Braskem, Ipiranga e 
Petroquímica Triunfo.
PROMATEC - Foi desenvolvido o Programa Móvel de Atendimento 
Tecnológico ao Setor do Pástico, beneficiando 17 empresas ligadas 
ao Simplás, com 36 horas de treinamento em grupo, assessoria e 
consultoria tecnológica de 20 horas por empresa, além de relatório 
de oportunidades de melhorias. O Promatec foi criado pelo Simplás, 

Sinplast-RS e Simplavi, com o Senai e Sebrae, para atender o seg-
mento da transformação nas suas necessidades de aprimoramen-
to de processo produtivo, metrologia, gestão, eficiência energética, 
meio ambiente, design e desenvolvimento de produto.
OFICINA DO DESIGN - O Simplás ofereceu aos associados, em par-
ceria com o Sebrae, Sedai e Ministério de Desenvolvimento da Indús-
tria e Comércio Exterior, o projeto Oficinas de Design. As empresas 
receberam orientações de como fazer um produto com estilo, a 
partir de noções de design, técnica e custo. O primeiro passo foi 
a capacitação teórica. Após, os técnicos visitaram as empresas 
para consolidar o aprendizado de forma individualizada, que visou a 
concepção do produto e prototipagem. Foram escolhidas empresas 
que tinham dificuldades em fazer corretamente cada etapa de cria-
ção. O resultado foi a materialização da idéia e a condição de avaliar 
o seu impacto no mercado.
ESCOLA DO PLÁSTICO - Contamos com cerca de 10 mil pessoas 
trabalhando no setor plástico na região. A Escola do Plástico, inau-

gurada em dezembro de 2006, veio para suprir a nossa carência 
de formação de mão-de-obra. Esta escola regional já está pequena 
para a demanda e temos que pensar na ampliação. Os 720 metros 
quadrados contam com Oficina de Injeção, cinco máquinas injetoras 
com força de fechamento de 80 a 150 toneladas; Oficina de Extru-
são, duas linhas completas: uma para rígidos e outra para flexíveis; 
Oficina de Sopro; Oficina de Reciclagem, três moinhos e um mistura-
dor de matérias-primas. Tem ainda duas salas de aula, laboratório 
de informática e oficina de manutenção de moldes.

Infoplás – Você já tem um plano de ação para o novo mandato?
Orlando Marin - Nós temos como objetivo ampliar a formação de 
mão-de-obra em todos os campos, desde a capacitação do chão de 
fábrica, corpo técnico e gerências; intensificar cursos e palestras, 
voltados à capacitação técnica e organizacional, destinados aos em-

presários; continuar o processo de busca de me-
lhores condições tributárias para toda a cadeia; 
manter e melhorar a relação com as entidades 
do setor plástico e as petroquímicas; e buscar 
a redução dos impostos nos produtos plásticos, 
por segmentos.

Infoplás – No âmbito dos negócios, o pólo gaú-
cho pode sonhar com a reconquista de sua im-
portância no contexto nacional?
Orlando Marin - Dá para ter otimismo e perse-

verança. A luta continua. Desde o início do mandato, e 
já com a força da relação estabelecida entre os sin-
dicatos, trabalhamos na elaboração de um progra-
ma de desenvolvimento para o setor, unindo toda a 
cadeia do plástico no debate e definição de objetivos 
comuns. O nosso objetivo foi, e ainda é, o de redu-
zir a carga tributária em todo o segmento plástico. 
Conseguimos introduzir como piloto o segmento de 

filmes, mas ainda não está consolidado, já que mês a mês estamos 
lutando junto ao Governo do Estado para prorrogar o benefício.
Mas, é importante ressaltar que, dentro desse processo, conse-
guimos mostrar a importância da Copesul transformar os seus 
produtos à base de nafta com matéria-prima proveniente do pró-
prio estado. Até então, a matéria-prima estava sendo adquirida do 
Rio de Janeiro, quando temos aqui no Rio Grande do Sul a nossa 
refinaria e fornecedora. O estado ganhou com isso, passou a ar-
recadar mais impostos e é fruto da visão da cadeia do plástico 
gaúcha.
Ainda esperamos a contrapartida do estado, ou seja, a redução 
da alíquota para toda a cadeia de 17 para 12%, o que vai ampliar 
ainda mais a arrecadação de impostos no Rio Grande do Sul. Não 
estamos pedindo nada de mais. Queremos apenas fazer frente à 
competitividade que o mercado nos impõe, já que as empresas do 
plástico de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia foram contempladas com a redução.
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 Por três anos, a diretoria presidida 
pelo empresário Orlando Marin 
esteve à frente do Sindicato das 

Indústrias de Materiais Plásticos do Nordeste 
Gaúcho. A responsabilidade não foi pequena, dian-
te dos desafios de contribuir estratégica e politi-
camente com ações que revertessem no cresci-
mento e aprimoramento do conjunto de mais de 

400 empresas, que processa metade das resinas 
plásticas do Rio Grande do Sul.
 Terminada esta etapa, Marin e sua direto-
ria renovam as intenções de continuar motivando 
e liderando as empresas do setor. Com uma clara 
visão de aglutinar forças para a construção do bem 
comum, Marin nos conta, nesta entrevista, a traje-
tória percorrida e as metas para o futuro. Confira:

Infoplás - No dia 24 de agosto, você foi reempossado na presi-
dência do Simplás. Olhando para trás, para o mandato que termi-
na, qual foi o grande desafio?
Orlando Marin - A primeira grande conquista foi encarada como 
uma missão desta gestão: a consolidação das relações intersin-
dicais, por meio da aproximação do Simplás com o Sinplast-RS e 
o Simplavi. O maior avanço que tivemos foi a união das forças do 
setor plástico na construção de projetos comuns.
Esta relação se dá com participação, respeito, confiança e trabalho 
em conjunto, ao mesmo tempo em que se mantém a independên-
cia de cada entidade. Juntas, as três entidades representam cerca 
de 1.000 empresas do plástico, sendo que na base do Simplás 
estão mais de 400 empresas (a maior concentração de empresas 
do setor num raio de 60 km, no Brasil).

Infoplás - A experiência como vice-presidente e presidente do 
Simplás soma seis anos de convivência com as necessidades da 
classe empresarial. Quais os grandes ganhos que o Sindicato ob-
teve nestes últimos anos?
Orlando Marin - É importante dizer que, hoje, o comando do plástico 
está nas mãos de pessoas na faixa dos 50 anos ou menos. Isso 
significa uma renovação do estilo de comando, em que o cliente 
não é somente visto como um comprador de peças e pagador de 
títulos. O foco está no atendimento, de forma que a indústria vai até 

a linha de montagem do cliente e avalia as suas necessidades para 
desenvolver o melhor produto, dentro de orçamentos adequados. 
Este estilo, que já vem sendo absorvido pelas empresas em geral 
desde a década de 90, acaba refletindo na forma como atuamos 
no sindicato, onde percebemos uma melhoria contínua no clima de 
participação nas ações do sindicato e mais autonomia no trabalho.

Infoplás - A organização da Plastech Brasil pode ser tomada 
como um exemplo desta motivação?
Orlando Marin - Sim. Tem diretor que encarnou o projeto, sacrificou 
parte do seu tempo para atuar no sindicato e colher resultados 
coletivos. Conseguimos já na primeira edição consolidar o nome no 
cenário nacional. Isto se deve à forte motivação de diretores, a sua 
influência decisiva na formação do grupo de expositores da feira. O 
que a gente tem observado é o aumento de sinergia e o resultado 
tem sido a multiplicação de forças a partir do trabalho de cada um 
dentro do sindicato.

Infoplás - Como empresário, mas também presidente de entida-
de, você pode nos dizer como os associados têm no sindicato 
uma força propulsora para o desenvolvimento de sua empresa?
Orlando Marin - Podemos citar algumas das atividades desenvol-
vidas:
PRUMO - Temos hoje uma van com laboratório montado que aten
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Diretoria de Marin aceita o desafio de
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Multilight recebe a certificação ISO 9001

Notícia dos associados

 A associada Multilight Plásticos e Auto Peças, ao 

completar sete anos de mercado, tem um bom 

motivo para comemorar: em 18 de julho foi certificada com a 

ISO 9001:2000, pelo Bureau Veritas. A empresa desenvolveu 

um intenso trabalho, direcionado à capacitação de funcioná-

rios e fornecedores e demais envolvidos no processo, visando 

atingir esta conquista fundamental para a manutenção da sua 

competitividade. A partir da certificação, a Multilight planeja 

aumentar gradativamente sua participação no mercado.

 A empresa é associada do Simplás desde a sua fun-

dação e vem desenvolvendo papel importante junto ao mer-

cado, com participação em feiras e eventos, agregando ainda 

mais tecnologia e conhecimento em seus produtos, o que faz 

com que a qualidade seja seu principal atributo.

 Além disso, a empresa vem investindo em sua es-

trutura, ampliando constantemente seu mix de produtos, ao 

mesmo tempo em que alinha o processo de gestão e a comu-

nicação da empresa, de forma que está cada vez mais focada 

no seu crescimento. Ainda este ano, lança novo catálogo de 

produtos e web site.

OBS: O Boletim Informativo do Simplás tem a função de promover a comunicação entre as empresas associadas, através de 
notícias de interesse do setor. Esta coluna foi criada com o objetivo de divulgar as conquistas e avanços das associadas.
Participe com notícias, remetendo para o e-mail: simplas@simplas.com.br.

e evitar a perda de cliente, por não oferecer o desconto dese-
jado ou creditação. O Simples Gaúcho já trouxe esse tipo de 
transtorno.

E com relação ao PIS e COFINS, quais são as novidades?
O Artigo 11 da Lei Complementar 123 rege que “As micro e 
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a im-
postos, ou contribuições, abrangidos pelo Simples Nacional, tam-
pouco poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incen-
tivo fiscal”. O entendimento, aqui, também é de que as empresas 
com lucro real não poderão se creditar ao comprar de micro e 
pequenas empresas enquadradas no Simples.

Que outros alertas a CIC tem feito aos empresários associa-
dos que consultam sobre o tema?
- Alertamos para que as empresas fiquem atentas com relação 
aos tributos de substituição tributárias, para os quais têm tabe-
las específicas.

Vale a pena optar pelo Simples Nacional?
O contribuinte deve observar se a atividade não se enquadra nos 
anexos 1 a 3, porque dos anexos 4 e 5 a Previdência recolhe em 
separado, não representando vantagens permanecer no Simples 
Nacional.
Para as empresas enquadradas nos anexos 1, 2 e 3 (que é o 

caso da indústria), a Previdência está incluída na alíquota única, 
não tendo a necessidade de tributar sobre a folha de pagamen-
to, mantendo somente o repasse da retenção feita sobre os 
salários.
Diferente será se, concomitante com a indústria (anexo 2), houver 
a prestação de serviço, enquadrada no anexo 4 ou 5, onde have-
rá a tributação de 20% da Previdência mais o RAT (que varia de 
1 a 3%). A lei exige que fiquem bem definidos os funcionários que 
se enquadram no anexo 3 e os que se enquadram nos anexos 4 
ou 5 dentro de uma mesma empresa, ou seja, quando determi-
nados empregados prestam exclusivamente serviços do anexo 
2, haverá somente o repasse da retenção para a previdência, 
enquanto que para os empregados que prestam exclusivamente 
serviços dos anexos 4 ou 5 haverá a contribuição previdenciária 
patronal de 20% mais o RAT.

www.simplas.com.br
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 Placas de agradecimento foram entregues pelo presidente do Simplás, Orlando Marin, para o presidente do Sinplast-RS, 

Jorge Cardoso, que também recebeu placa de congratulações pelos 25 anos de fundação do sindicato que tem base em 

Porto Alegre, RS;  presidente do Simplavi, Antonio Masignan; presidente da Abiplast, Merheg Cachum; representante da Abmaco, Elaine 

Buzin; presidente da Fiergs/Ciergs, Paulo Tigre; presidente da CIC de Caxias do Sul, João Francisco Müller; prefeito de Caxias do Sul, 

José Ivo Sartori; presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Reomar Slaviero. Também receberam placas Abief e INP.
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Simplás chega aos
18 anos e festeja

importantes
conquistas

8

Nova diretoria 
assume
pelo triênio 
2007/2010

Plastech Brasil
já tem data
para 2009

Plastech Brasil é
reconhecida e
apoiada pelo setor

 Os quatro dias de feira (24 a 27 de julho) trou-

xeram bons resultados para a maioria das em-

presas participantes, surpreendendo por ser 

a primeira edição. Realizada nos pavilhões da Festa da Uva, em 

Caxias do Sul, RS, a Plastech Brasil foi visitada por um público es-

pecializado de 13 mil pessoas, visitantes com perfil que agradou 

o expositor. A exposição, que nesta edição ocupou 5,2 mil metros 

quadrados, teve sua organização em destaque entre os comentá-

rios favoráveis à feira.

Autoridades prestigiaram os atos de inauguração

Marin agradeceu o forte apoio recebido 
durante o período de organização

Após a inauguração da Plastech Brasil, no 
auditório junto à feira, ocorreu visita aos 
estandes

Show típico gaúcho do grupo Os Gaudérios 
animou a noite de abertura

Expositores e convidados 
participaram de jantar de 

confraternização no Restaurante 
da Festa da Uva, na noite do dia 24Placa foi entregue a Merheg Cachum,

presidente da Abiplast
Placa foi entregue a Paulo Tigre, 
presidente da Fiergs/Ciergs

 A preparação da próxima edição já iniciou, tendo como expecta-

tiva um número ainda maior de marcas nacionais e internacionais exposi-

toras. A feira está marcada para os dias 28 a 31 de julho de 2009.

Fotos: Objetiva Fotografias
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