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Editorial Jaime Lorandi
Presidente do Simplás

Orlando Antonio Marin e Jaime Lorandi

Desafio aceito pelo apoio
Foi com alguma surpresa que recebi de Orlando Marin a primeira abordagem
com intenção de sucedê-lo na presidência do Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), ainda em 2012. A partir de
então, outros colegas diretores começaram a incentivar-me também. Há
apenas três anos, aproximadamente, eu voltara a compor a diretoria, quase
uma década e meia de afastamento depois de ter integrado o grupo de
associados fundadores, no fim dos anos 1980. Este regresso ocorreu a convite
de um grupo de colegas da atividade associativa, do Simplás. Embora já
munido da experiência de seis anos como tesoureiro, preocupava-me em
retribuir a confiança da qual estava sendo depositário.
Naquele momento, como agora, possuía uma série de compromissos de
cunho profissional, institucional e comunitário. Além das responsabilidades
com a família e a empresa, havia o envolvimento com o próprio Simplás e
outras instituições, como coordenador de uma das disciplinas do curso de
Administração de Empresas, na Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Desde meados de 2012, eu vinha atuando também como vice-presidente do
Simplás, em função de mudanças precipitadas pelo falecimento do grande
amigo e diretor executivo Luiz Triches dos Reis. A situação exigia tomada de
decisão e coragem. Mais uma vez, como líder, coube a Orlando dar o exemplo
e, mesmo sob o abalo da perda, conduzir a reestruturação interna
consensualizada por todo corpo diretivo. A partir de então, iniciou-se o
trabalho para a sucessão da presidência e da diretoria, que culminou com a
aprovação de meu nome para presidente, de Gelson de Oliveira para primeiro
vice e de Plinio Paganella para segundo vice.
Ao longo de nove anos, Orlando Marin, em colaboração com as diversas
equipes de três gestões, fez do Simplás o segundo sindicato mais importante
do segmento industrial na Serra Gaúcha. Devido a sua participação em muitas
entidades, como CIC, UCS, Senai, Sebrae, Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
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(IFRS), Abiplast, e também trabalhos em parceria com o Sindicato das
Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinplast) e o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Vale dos
Vinhedos (Simplavi), o governo do estado e a Braskem, o Simplás
ganhou uma representatividade sem precedentes. Este é um dos
pontos mais importantes de seu legado.
O outro é a Plastech Brasil. Uma feira técnica, geradora de negócios e
inovação, com avançada política de sustentabilidade, que
desenvolveu identidade própria, e vai para a quinta edição, em 2015,
consolidada como uma das principais feiras setoriais do país
organizada por um sindicato. É um vetor de exposição para nossos
associados, de descoberta de oportunidades para quem nos visita, e
de conhecimento e intercâmbio de tecnologia para o empresário,
tanto quanto para o trabalhador e o estudante, que por uma
característica fantástica de nossa região, tendem a virar, eles, os
empresários de amanhã.
Em tantas e notáveis conquistas é que se refletem, assim, a
responsabilidade com o desafio que se apresenta na presidência de
nosso sindicato. Nos próximos três anos, haveremos de dar
continuidade ao trabalho de representatividade e importância do
Simplás na comunidade – junto a governos, instituições empresariais,
educacionais e assistenciais, bem como, aos trabalhadores.
A continuidade do encargo e das atribuições, já mencionados
anteriormente, se dá pelo espírito de concórdia e respaldo coletivo
com que este grupo de amigos, antes de dirigentes, respondeu à
proposta de indicação de meu nome, e principalmente, pelo desejo
de todos em manter este maravilhoso trabalho.
Orlando Marin deixa uma marca de trabalho e êxito neste sindicato.
Ao parabenizá-lo pelo sucesso alcançado, a parceria na atuação
conjunta e a confiança depositada, assumo o compromisso de buscar
de modo contínuo uma maior capacitação de nossos gestores, uma
aproximação ainda maior entre empresários e trabalhadores e o
incentivo à competitividade. De concentrar esforços nas questões
sociais, econômicas e ambientais – porque não somos entes isolados
do mundo que nos cerca.
E porque também seremos sucedidos, lançamos um Grupo de
Jovens para preparar os líderes de amanhã. Também passamos a
contar com um Conselho Consultivo, formado por pessoas que têm
grande experiência no setor, para nos orientar nas grandes
dificuldades. No triênio que se abre, o incentivo ao desenvolvimento
sustentável da indústria do plástico em nossa região será o grande
negócio do Simplás.
Que Deus nos ilumine nesta jornada, um grande abraço a todos.
JAIME LORANDI - Presidente do Simplás (2013-2016)

ricos, nem quando ficamos mais
pobres, nem quando sobe o nível de
amigos, ou não. Temos é de manter
a condição que este jeito criou. A
relação com a família, com as
demais pessoas... Quando o
dinheiro muda isso, a pessoa perde
a oportunidade de subir degraus.
Infoplás – Para finalizar, qual a
expectativa com o trabalho de Jaime
Lorandi a frente do Simplás, daqui
por diante?
Orlando: A mais positiva possível! O
Jaime é uma pessoa extremamente
capaz, uma pessoa com uma
formação cristã extraordinária, que
consegue rapidamente agregar todo
mundo, ou manter e melhorar essa
agregação. Tem uma capacidade
enorme de formar novas lideranças,
novos talentos. E dentro desta visão
que tenho do Jaime, ele vai ampliar
todas essas conquistas que se
buscou ao longo do tempo. Vai
qualificar as relações, internas e
externas. E como consequência, já
vai, num curto prazo de tempo, obter
resultados muito maiores.
Ainda gostaria de agradecer a todos
pela oportunidade, porque acho que
só conseguimos as coisas quando
as pessoas têm paciência conosco.
Às vezes, temos de ser um líder e
um líder, em certos momentos, tem
de cortar a palavra. Tem de dar
oportunidade, mas ao mesmo tempo
tem de dizer, de se estabelecer...
Então, a condição de se reportar
perante um grupo, tem de ser vista
como o papel de um líder, de
alguém que realmente está à frente.
E por esta paciência, esta tolerância,
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é que tenho de agradecer aos
diretores e às pessoas da casa. Eu
sou e sempre fui muito exigente com
as pessoas da casa. Aqui poderia
ser como um órgão público, mas aí,
não teria graça. As pessoas
poderiam pensar, agir e se
posicionar como se estivessem
numa autarquia, numa repartição,
num órgão, num departamento...
Mas aí eu não estaria aqui. Porque
nós temos de nos manter inquietos.
Se você chegar ao final do dia e ver
que aquilo que fez não serviu para
nada, então era melhor não ter feito.
Só se consegue medir o quanto de
bom alguém fez, se este alguém
puder constatar que seu modo de
agir, pouco ou muito, serviu para
algo positivo no final do dia.
Mas, gostaria de aproveitar a
ocasião para tecer um
agradecimento especial.
Neste período de 15 anos no
Simplás, pude ajudar as equipes
internas e nossos diretores a dar o
melhor de si para a entidade e pelo
nosso ideal, que é vencer desafios
por meio da união de todos. Porém,
isso tudo só pôde ser possível
porque tenho uma família que soube
me entender e enfrentar este desafio
junto comigo. À minha esposa
Cristina e aos nossos filhos Cassia e
Felipe, o meu eterno muito obrigado.
Que o nosso grandioso Deus
continue sempre a nos iluminar e a
abençoar nossas pessoas queridas.
Muito obrigado.

23

22

Infoplás – No mesmo sentido, como
se construiu a boa relação e a
aproximação com tantas entidades,
ligadas ao setor produtivo e até fora
dele?
Orlando: A gente constrói pelo perfil.
Hoje, 85% do seu resultado positivo
se chama relacionamento (enfático).
Você precisa aprender a se
relacionar, a entender os outros, a
colocar as posições, a defender os
interesses, a defender aquilo que
acha certo, correto, mas usando as
ferramentas da democracia. Ou seja,
ouvindo, colocando, discutindo,
chegando num denominador... Hoje
não há mais espaço para a
arrogância, a prepotência. Dizer
“não” também é colaborar, também
é criar uma situação de mudança.
Agora, tem jeito de dizer “não” e tem
jeito de dizer “sim”. Então, dentro
desta relação penso que se passa a
ser ouvido, e até admirado, quando
se convence as outras pessoas de
que aquilo que defendemos é o
correto. Podemos usar o nosso
jeitão, porque dele não podemos
abrir mão, nem quando ficamos mais

“O amanhã será melhor”
Ao encerrar nove anos de mandato naquele que se tornou um dos mais representativos sindicatos da
classe empresarial do país, Orlando Marin fala realidade, expectativa e esperança

Foi com o desejo de solucionar uma dúvida
burocrática que o empresário Orlando Antônio Marin
(foto) entrou pela primeira vez no Sindicato das
Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho
(Simplás). Nove anos e três gestões consecutivas
depois, saiu da presidência com a certeza de ter dado
sua contribuição para uma realidade melhor. A próxima
missão tem contornos igualmente estratégicos. Desde a
transição do comando da entidade para Jaime Lorandi,
em agosto de 2013, Marin segue como diretor do
Simplás, mas agora passa a concentrar esforços na
presidência da Plastech Brasil. O foco é a ampliação de
resultados ao setor.
Apenas um desafio se revelou páreo para a
sucessão de batalhas e conquistas que se desdobraram
ao longo do período iniciado em 2004, no Simplás:
encontrar tempo na agenda para falar sobre elas. Como
é regra entre boa parte dos executivos da Serra Gaúcha,
o expediente de Marin costuma tangenciar a faixa das
14 horas diárias, facilmente. Portanto, foi durante um
intervalo para almoço, na sala de reuniões do sindicato,
no mezanino da emblemática sede da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul,

que o empresário pôde, enfim, sentar-se e tomar um
fôlego profundo antes de responder a cerca de 90
minutos de perguntas. Na sequência, retornou
imediatamente para a sede da empresa, em Caxias do
Sul, onde o trabalho seguia em ritmo acelerado.
Na entrevista reproduzida a seguir, o dirigente
aborda o sonho já realizado de ver a educação
profissional tornando-se assunto do cotidiano e
chegando ao alcance coletivo na área de abrangência
do Simplás, o sonho ainda por se realizar da mudança
de comportamento da sociedade quanto à reciclagem, o
momento de consolidação da Plastech Brasil como uma
das principais feiras setoriais do Brasil organizada por
uma entidade de classe e a permanente busca por
retorno do poder público às riquezas geradas e
entregues pelo setor produtivo.
Ao refletir sobre os nove anos de gestão,
Orlando Marin manifesta uma ideia clara em torno da
responsabilidade que acompanha o líder nas
expectativas de um grupo:
“O sucesso só vem se tivermos a capacidade
de fazer as pessoas acreditarem que o amanhã será
melhor”.
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de uma negociação. Durante nove
anos conseguimos melhorar
algumas, tanto para um lado, quanto
para o outro. Conseguimos índices
que não ficaram abaixo da média,
pelo contrário, ficaram acima da
média dos acordos coletivos. E
sempre tivemos uma relação onde
todos ganham. Porque onde só um
ganha, não há hoje uma situação
favorável. E no Brasil, hoje, um
ganha sempre, que é o governo.
Mas não distribui aquilo que recebe
de forma correta. Então, com o
governo, é muito difícil você manter
uma relação de ganha-ganha. No
restante, nós temos de ter o
equilíbrio, com a área do Ministério
do Trabalho, da Saúde Ocupacional,
enfim... São coisas nas quais
devemos estar inseridos, cada vez
conhecendo mais, tendo a
consciência de que somos parte,
sim, que podemos modificar as
coisas. Ajudamos a modificar.
Somos interdependentes e nos interrelacionamos. Quando abrimos mão
disso, abrimos mão da oportunidade
de mudar alguma coisa.

Foto: Objetiva Fotografias

Material Plástico de Caxias do Sul),
que na sua formação é uma pessoa
trabalhadora, como eu. Da mesma
forma ocorre com as pessoas que
fazem parte de sua diretoria e as
pessoas que fazem parte da nossa
diretoria. Talvez a totalidade de
nossos diretores, antes de serem
proprietários de empresas eram
trabalhadores também. E dentro da
diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores a gente vê pessoas
que se destinam também a melhorar
a sua entidade, mas sem perder o
foco no trabalho. Há tantas
entidades neste Brasil sob o
comando de pessoas que não
trabalharam na área. E isto faz com
que haja uma distância muito grande
de entendimento entre o que é certo,
o que é errado, o que é uma
conquista, o que é um direito. Passase a lutar por coisas que muitas
vezes não procedem. Mas ao abrigo
da Constituição. Quando, na
verdade, a relação capital-trabalho,
no Brasil, deveria ser voltada à
educação, à competitividade e à
inovação. É só isto que vai manter
sindicatos vivos num tempo futuro.
Se continuarmos discutindo de
maneira improdutiva, vamos matar
essas situações. Não teremos mais o
que discutir. Se não valorizarmos a
indústria, o comércio e os serviços,
nós não estaremos valorizando o
emprego. Dentro deste conceito,
sempre tivemos uma relação de alto
nível, porque o entendimento é muito
propício. Discordamos do percentual
de reajuste, de alguma cláusula
social... Isso faz parte

CIC, atualmente sob comando de Carlos Heinen, é parceira destacada do Simplás

Orlando Marin
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Em 2010, cerimônia do Mérito Plástico coincidiu com posse de diretoria

Jaime Lorandi, Plinio R. Paganella, Guiovane Maria, David Pistorello, Moacir Bisi, Remo Boff, Orlando Marin, Eugênio Razzera, Lourenço Stangherlin,
David Furlanetto, Arnaldino Broliato, Ricardo Polo, Ivonir Bertollo. Na frente: Renato D. Zucco, Gelson de Oliveira, Victor Borkoski, Ademar Simoni, Josemar Boeira

Simplás trouxe Encontro Nacional de Ferramentarias à Serra Gaúcha

Infoplás – De que forma o senhor
tomou contato com o Simplás pela
primeira vez e posteriormente,
chegou à presidência?
Orlando: Cheguei no Simplás com
uma dúvida burocrática em torno do
enquadramento sindical de minha
empresa anterior. Não tínhamos o
conhecimento necessário. Vim em
busca de solução. Na época, o
Simplás era presidido pelo (João
Francisco) Müller. Havia uma grande
quantidade de pessoas e o Müller
me convidou. Estava montando a
equipe para o seu segundo
mandato. Resolvi aceitar e participei
de minha primeira reunião-janta.
Gostei, e passei a fazer parte da
diretoria. Em menos de três anos, o
vice-presidente de então veio a
falecer. Mediante um consenso
interno, a diretoria me
pediu para assumir.
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Comecei a atuar como vicefundadores, esteve fora por um
presidente. Depois houve a
período e agora está de volta.
renovação desta equipe, para o
Infoplás – Desde o início do trabalho
como liderança sindical, alguma
terceiro mandato. Naquele momento
questões aparecem de forma
surgiu a possibilidade de que eu
bastante presente em seus
assumisse, mas considerei que
posicionamentos, como a tributária e
ainda não tinha experiência
a cambial. Por que?
suficiente. Pedi mais tempo. Me
Orlando: Quando começamos a
concederam mais três anos como
trabalhar dentro de uma entidade,
vice-presidente, mas já
começamos a enxergar as
“Quando
cumprindo todas as
começamos a
coisas em amplitude. Elas
atividades. Em 2004,
trabalhar dentro
se ramificam numa
uma entidade,
quando se encerrou o de
começamos a
extensão que exige o olhar
mandato do Müller, veio enxergar as
para o coletivo, o todo, a
coisas numa
uma nova diretoria, da amplitude maior“
sociedade. Olhamos e
qual passei, então, a
começamos a perceber o
fazer parte como
tamanho, a quantidade, o o peso
presidente. Muitos companheiros
dos impostos. Ou seja, de cada 100
daquela época seguem atuantes até
peças que se produz em nossas
hoje, em diferentes composições da
fábricas, 38 a 40 são
diretoria, como o próprio Jaime
compulsoriamente direcionadas ao
(Lorandi, atual presidente do
ao Estado. É um absurdo. Vivemos
Simplás), que foi um dos

amanhã será melhor. Se não dermos
expectativa de que as coisas
amanhã serão melhores, não
estamos dando contribuição alguma.
Usar as pessoas para não motiválas, para não conduzi-las para algo
melhor, é um desserviço. Você só
passa, mas não representa nada no
momento em que está dentro de
uma determinada entidade.
Bem, as reuniões-janta são uma
marca registrada do Simplás. Elas já
aconteciam antes... Veja: a grande
maioria de nossas atividades não
foram novidades, mas foram
melhorias, como deveriam sempre
ser, no contexto de quem entra.
Quem entra vai criar algo numa
amplitude maior daquele que veio
antes. Certamente, as ações do
Jaime (Lorandi, presidente do
Simplás para o triênio 2013-2016)
serão numa dimensão, numa
condição muito maior e melhor do
que aquelas que nós conseguimos
fazer. Isso é parte da evolução. Não
é competição, nada neste sentido, é
que as coisas precisam melhorar

cada vez mais. E melhoramos muito
em termos de reunião-janta, com
participação, sempre, de 250 a 300
associados. Casa sempre cheia,
assuntos muito pertinentes, sempre
trazendo autoridades, normalmente
técnicas ou conceituais do plástico.
Também na área tributária, na área
fiscal, de Ministério do Trabalho.
Enfim, tudo deste mundo em que o
empresário vive e se relaciona.
Neste contexto, aproveitamos muito.
E é o local onde a gente discute,
onde as pessoas se encontram, seja
para se rever, que também é
importante, mas principalmente para
adquirir conhecimento. As pessoas
adquirem muito conhecimento nas
reuniões-janta, que são, de fato, uma
marca muito forte do Simplás.
E o Mérito também foi uma
sequência de um trabalho que já
havia sido iniciado na gestão do
Müller. Só que era anual e
transformamos em bienal, em função
de a Plastech Brasil se realizar em
ano ímpar, que não comportaria dois

eventos de grande porte. Então,
procuramos fazer a cada dois anos.
E procuramos, também, além do
empresário, premiar outra entidade
que tivesse relação com o plástico.
Inúmeras situações foram
trabalhadas. dentro do
conhecimento que tínhamos,
oportunizamos que muitas empresas
se destacassem. Afinal, receber uma
honraria dessas não é para qualquer
um. E acho que fomos muito felizes
em nossas escolhas.
Infoplás – Em outro aspecto, o
Simplás conseguiu algo que
provavelmente é almejado por
muitos sindicatos e nem sempre é
fácil de se realizar: uma boa relação
com o sindicato dos trabalhadores.
Como isso foi possível?
Orlando: Bem, não vejo apenas com
o sindicato dos trabalhadores.
Primeiro, graças à pessoa do senhor
Adão (Arnaldo José Rodrigues,
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Químicas,
Farmacêuticas e
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sentando em volta de uma mesa, dar
uma ou duas opiniões e ir embora, é
melhor nem se apresentar. Porque
acho que a importância do trabalho
dá-se quando conseguimos
transmitir alguma coisa de útil e de
bom. Penso que se chegar no final
do dia, pudessemos ter uma
balança que medisse aquilo de bom
que a gente faz, mesmo que o
ponteiro mexa só um pouquinho, eu
acho que já terá valido a pena.
Porque há gente para quem o
ponteiro sequer mexe. E para
muitos, o ponteiro chega a ir para
trás, porque aquilo que fez não
serviu para nada e só incomodou
aos outros. Então, quando estamos
dentro de uma entidade, temos de
dar o máximo por ela. Temos de
conduzir as pessoas para que elas
também deem o máximo. O sucesso
só vem se temos a capacidade de
fazer as pessoas entenderem que o

numa época de democracia, de uma
você tem de destinar ao Estado. É
Constituição, hoje firme e forte. Mas
algo desumano, é algo que não
em nome dessa democracia, temos
condiz com a realidade do mundo. O
de trabalhar muito para um Estado
Brasil está descolado do mundo,
que não proporciona quase nada em
neste sentido. Há países em que
retorno. O Estado é constituído, tem
20% é o suficiente de carga
sua estrutura jurídica, legislativa e
tributária. Além de sustentar toda a
executiva toda amparada na
estrutura, há retorno
ordem e na lei. Tem órgãos, “O Estado não
em saúde,
departamentos, autarquias, produz e nem
educação,
gera
riqueza.
repartições... E isso requer O Estado só
segurança! Muitos
valores, requer tributos,
recolhe e consome até, em moradia. E
requer trabalho de todos para a riqueza.
nós, aqui, não temos
De tudo que
ser mantido. Só que ao longo fatura, você tem
isso. Nós temos uma
do tempo, se privilegiou, se de destinar 40%
segurança
ao
Estado.
deu demais para uma
constituída, que não
É
algo
desumano
”
determinada classe que não
consegue proteger o
produz e não gera riqueza,
cidadão. Inverteu-se
que é o Estado. O Estado não
o princípio do direito
produz e nem gera riqueza. O
neste país. Quem gera, recolhe e
Estado só recolhe e consome a
entrega tributos ao Estado tem de se
riqueza. Então, começamos a
autoproteger. Precisa buscar
perceber que por dentro de uma
segurança, saúde e educação pela
empresa que fatura R$ 1 milhão, de
via privada. Ele tem de se enquadrar
R$ 350 mil a R$ 400 mil por mês
nas normas, na legislação... Porque

o Estado retirou-se deste processo.
Hoje, o Estado não está a serviço do
cidadão. Existe um sistema de
educação completamente falho,
onde se constituiu que o mais
importante é a remuneração e não a
educação. O mais importante é
reduzir jornadas de trabalho, do que
trabalhar para a melhoria da
qualidade da educação. Nós
estamos indo completamente ao
contrário de determinados países.
No que tange ao câmbio valorizado,
hoje, significa um país forte, desde
que se tenha capacidade de
produção. O pilar da produtividade é
a educação. E a produtividade, por
sua vez, é o alicerce da inovação
num país. Se a inovação
corresponde à moeda forte, você
tem um equilíbrio. Hoje a inovação é
o que destaca países, porque pode
ser sentida e medida. Hoje,
commodities e produtos valem
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reuniões-janta, o outro, abordando
agora, a outorga do Mérito Plástico
Pietro Zanella. Que avaliação se
pode fazer em torno destas duas
marcas do Simplás?
Orlando: Penso que estar à frente de
uma entidade é deixar alguma coisa
a mais no dia-a-dia de quem a
frequenta. Como presidente, não sei
nem dizer quantas horas foram
destinadas a esta entidade, ao
segmento, à classe empresarial. Mas
tenho certeza de que se não pude
fazer tudo que gostaria, tudo que fiz
foi com muito prazer e muita
determinação de ajudar. Sempre de
forma voluntária. E não só pelo
Simplás. A gente acaba se
envolvendo com muitas outras
coisas: Sesi, Senai, Sebrae, UCS,
outras escolas, Fiergs, CIC,
Abiplast... São entidades pelas quais
a gente passa e onde tem de deixar
uma marca. Se é só para vir, ficar

Foto: Objetiva Fotografias

do empresário?
Orlando: Bem, essa é a ideia. Não é
uma feira popular. É uma feira
dirigida, direcionada a quem
realmente está no ramo, ou pretende
estar, ou busca uma oportunidade
neste ramo. Muitos negócios, muitas
empresas novas surgiram com o
advento da Plastech Brasil. Conheço
gente que nem era do setor, foi ver,
gostou de determinado processo, viu
que poderia começar outra coisa e
ingressou no segmento. As coisas
são assim. A feira não se mede pelo
número de máquinas que se vende,
ou apenas pelo número de
visitantes. Ela se mede, de um modo
mais amplo, por aquilo que acontece
depois. E que são coisas muito
positivas.
Infoplás – Dois eventos institucionais
importantes que se consolidaram
nestes nove anos de gestão: um, já
mencionado antes, foram as

Registro da diretoria de 2007, período da segunda gestão de Orlando Marin

Victor Borkoski, David Pistorello, Nestor Travi, João F, Müller, Ricardo Polo, Josemar Boeira, Eugênio Razzera, Luiz Triches dos Reis ( Diretori Executivo )
Na frente: Jaime Lorandi, Lourenço Stangherlin, Remo Boff, Orlando Marin, David Furlanetto, Ademar J. Simoni, Renato D. Zucco, Arnaldino Broliato
Não estão na foto: Ivonir Bertollo, Janaina Miotti, Gelson de Oliveira, Jorge Vicenzi, Fábio A. Bazei e Moacir Bisi
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Orlando no seminário sobre WPC que trouxe palestrantes de Áustria, Alemanha e Itália, em 2008

5

Foto: Objetiva Fotografias

Diretoria 2004

Diretoria de 2004 compôs primeira gestão de Orlando Marin

Fábio A. Bazei, Guiovane Maria, Ricardo Polo, Josemar Boeira, Lourenço Stangherlin, Nestor Travi, Remi Boldo, Victor Borkoski, Fernando Bortolotto, Moacir Bisi
Na frente: Pedro Klassmann, Ivonir Bertollo, Gelson de Oliveira, David Furlanetto, Orlando Marin, Remo Boff, Janaina Miotti, David Pistorello
Não estão na foto: Paulo Sebben e Renato D. Zucco

Projeto Recicla Plastech Brasil doou mais de 7 mil banquinhos a alunos da rede pública de três municípios
Foto: Pauline Gazola

preço, mas a inovação vale por si.
alguns exemplos. Nós copiamos
Então, países que conseguem ter
modelos bastante ultrapassados e
moeda forte e competitividade
estamos adotando um rumo
através da
perigoso, de poucas
“A inovação destaca
inovação
alternativas. E que
países porque pode ser
conseguem ter um sentida e medida. Países não está muito
que têm moeda forte
padrão de vida
distante. Se o
e inovação pela
melhor. E a
competividade, têm um Estado protege todo
competitividade só padrão de vida melhor” mundo, você não
vem pelo valor do
precisa ter
trabalho. E o valor do trabalho só
educação voltada à competitividade.
vem pela educação. Que é o que
A educação volta-se à obtenção do
acontece na Alemanha, nos Estados
diploma e não, do conhecimento.
Unidos, no Japão, na Coreia do Sul.
Neste cenário, a prioridade é
Nós não. Nós copiamos modelos
simplesmente passar de ano e não
completamente arcaicos, destruídos
avançar como indivíduo.
ao longo do tempo pela relação
Começamos a ver toda esta situação
capital-trabalho e pela relação dos
quando estamos dentro de uma
governos. É o caso de Itália, França,
entidade. Quando passamos a nos
Espanha, Portugal,
relacionar, a formar opinião própria.
Grécia, para citar
Que é o papel de um presidente: o
6

de ter opinião própria.
Infoplás – E o de arcar com o ônus
disso...
Orlando: Tem de arcar com isso,
sim. E externar seu posicionamento
de forma clara, correta. Por esta
razão trabalhamos um pouco além.
Porque nos sentimos não só
responsáveis por uma entidade.
Passamos a ver que o cidadão
Orlando não pode ser mais apenas
um contribuinte. Ele tem de buscar,
dentro das ferramentas de que a
democracia dispõe, meios e
fórmulas de externar um
posicionamento. Com o objetivo de
vivermos mais e melhor, com justiça.
Neste país, lamentavelmente, nós
não temos justiça quanto à
distribuição da renda. Porque ela foi
totalmente canalizada ao público e

própria, uma imagem nova, começar
um trabalho. Um trabalho de
mostrar, primeiro a nós mesmos, que
poderíamos fazer algo diferente, e
trazer para dentro do sindicato essa
responsabilidade. Criamos a marca
Plastech Brasil. Fizemos o registro,
um nome muito forte, de muito
impacto. No primeiro ano, que foi
2007, nós tivemos já uma
dificuldade, porque muita gente
falava “pô, mas qual feira é agora?
Onde vou agora? A quem eu me
dirijo?”. Até porque, o último evento
que havia ocorrido aqui, sob outro
nome e com realização terceirizada,
em 2005, se transferiu para outra
cidade. Isso deu muita confusão,
muita desinformação no Brasil todo.
Fizemos a primeira edição, apesar
dessa dificuldade toda. Além, ainda,
daquele lamentável acidente da TAM
(episódio do voo 3054, no aeroporto
de Congonhas, em 17 de julho de
2007)... Não havia voos para o Rio

Grande do Sul. Houve gente vindo
de São Paulo de ônibus, de carro...
Não se conseguia alugar um avião
para vir. O aeroporto de Caxias ficou
fechado durante um mês. O de Porto
Alegre tinha voos muito limitados.
Então, houve uma situação
completamente compreensível,
claro. Na época até faleceram
algumas pessoas voltadas ao
plástico... Mesmo assim, fizemos a
primeira edição. Em 2009, quando
estávamos para decolar, um pouco
antes, tivemos a situação da crise
econômica no Brasil, que nos atingiu
de forma violenta. Algumas feiras
foram canceladas. Optamos por
manter nosso evento. E foi uma
decisão acertada. A feira teve um
bom crescimento. Embora tenha
coincidido, também, com o período
de grande preocupação com a
Gripe A (vírus H1N1). Algumas
pessoas até circularam pela feira
usando máscara. Acredito que

houve um certo exagero. Mas, para
quem ainda tentava entender o
problema, achava-se por bem
aquela precaução. Na época, ficou
até conhecida como a feira que o
pessoal usava máscara (risos). Mas,
enfim, fizemos e tivemos
crescimento. Em 2011 a feira
cresceu bastante, em 2013, também.
E, neste projeto novo que estamos
desenvolvendo para a edição 2015,
inclusive com um formato ainda mais
abrangente do Recicla, vamos
ampliar muito a feira. A Plastech
Brasil ficará mais direcionada,
ganhará novos segmentos, terá uma
amplitude muito maior. Vamos abrir
um leque, ramificá-la. E o resultado,
podem esperar, será extremamente
positivo.
Infoplás – O fato de ser uma feira
realizada por um sindicato torna a
Plastech Brasil uma feira mais
atenta do que a
19
média às expectativas
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Marin na Plastech Brasil 2013

tudo misturado, vai para o aterro, aí faz
uma compostagem. Tem lá máquinas e
homens no meio de um odor insuportável,
para tentar aproveitar alguma coisa na
área orgânica. Mas o resto fica lá. E acaba
tudo, depois, embaixo da terra. Embaixo
da terra é como embaixo do tapete:
ninguém vê nada e está resolvido o
problema. Não está resolvido o problema!
De jeito nenhum. E não é a criança a
responsável por mudar isso. A criança
deve ser trabalhada porque ela está
emergindo ao mundo, está aprendendo a
lidar com ele, a se inserir nele, a ter um
inter-relacionamento e uma
interdependência com este mundo. Ou
seja, ela vai ser atingida por situações que
o mundo impõe e ela também vai poder
mudar parte deste mundo com suas
atitudes. Neste contexto, a criança é muito
importante, mas ela não é a salvação. A
salvação é todos pegarem firme, porque
todos nós temos responsabilidade em cima
disso.
Infoplás – Após a transição de um evento
anterior, surgiu em sua gestão a Plastech
Brasil. Em que pé está hoje a feira, que
balanço se pode fazer deste período?
Orlando: Bem, antes de falarmos em
Plastech Brasil, é preciso lembrar um
pouco do contexto daquele momento.
Havia uma série de feiras no Rio Grande
do Sul e se discutia quais e onde deveriam
ser realizadas, até mesmo fora daqui. Em
função daquela desunião da classe
empresarial do setor plástico. Cada um
queria ter uma feira e no fim ninguém tinha
nada. A representatividade de cada evento
desses era muito pequena. Nós, em 2005,
por força do contrato já assinado,
mantivemos a última edição de uma feira
que antecedeu a Plastech Brasil. Mas,
terminada, optamos por criar uma marca

não mais ao privado. Ou seja, hoje a
como oportunidades de mercado.
sociedade trabalha, produz, gera
Isto foi a coisa mais importante que
receita e gera impostos que são
apareceu no Brasil nos últimos 10
entregues ao Estado. Com esses
anos . E a consequência disso foi
recursos, vemos poucos
muito positiva. Alguns afirmam que
investimentos e muito dinheiro para
este modelo se esgotou, mas eu
manter a máquina pública e um
acho que não. O Brasil ainda é um
sistema de aposentadoria pública
país que trabalha com uma margem
que é injusto, ultrapassado, mas
de crédito muito pequena. Um
obediente à Constituição. É um
percentual muito pequeno em
sistema legal no país e nós teremos
relação aos países desenvolvidos.
de arcar com ele
Crescemos
“Melhorou
a
renda
do
por muito tempo
muito em
brasileiro, que estava
ainda.
relação à
completamente
Infoplás – A partir estraçalhada. Começou-se América Latina.
desta preocupação, a ter consumo e aparecer
A América
crédito
para
uma
classe
foi possível
que, então, não podia nem Latina, no
observar avanços? passar na frente do banco. momento, é uma
Orlando: Tivemos Isso trouxe competitividade” parcela do
alguns, sim. Nem
Brasil,
toda luta é em vão. O Brasil
infelizmente. Com eleições,
avançou. Um operário teve de ir a
candidatos e gestores distantes das
Brasília para provar que a teoria de
práticas mais eficazes de mercado.
primeiro aumentar o bolo para
Há um espaço que está sendo
depois dividi-lo estava
perdido e que terá de ser
completamente ultrapassada, era
recuperado mais tarde. Não sei
uma teoria equivocada. Teve de ir
como. Pelo menos, aqui não fizemos
um operário a Brasília e começar a
isso. A partir do momento em que a
mexer na renda. Melhorar a renda do
renda do brasileiro subiu, cresceu o
brasileiro, que estava
consumo, o padrão, a exigência das
completamente estraçalhada, em
coisas. O brasileiro é hoje uma
termos de poder aquisitivo. Através
pessoa mais exigente. Não se deixa
do incremento na renda começou-se
levar tão facilmente. De todo modo,
a ter um incremento no consumo.
neste aspecto, nós tivemos uma
Começou a aparecer o crédito para
evolução muito importante,
uma classe, que até pouco tempo
significativa, que ofereceu um pouco
não podia nem passar na frente do
de estímulo à indústria. Se não fosse
banco. Esta gente hoje entra no
isso, a indústria no Brasil hoje seria
banco e tem crédito. Temos um novo
completamente sucateada. Mas a
contingente de cidadãos brasileiros.
renda proporcionou competitividade.
Que puderam crescer através do
E dentro da possibilidade de
seu trabalho, da sua renda.
competitividade, a maioria das
Cidadãos que hoje podem ser vistos
empresas no Brasil começou a se

preparar de novo, a ter uma
engenharia mais moderna, a tentar
ocupar este espaço. E a maioria
delas conseguiu. Embora muitos
produtos hoje venham do Exterior,
não precisaria ser assim. Mas é uma
questão de comércio internacional.
Ou seja, se um grande parceiro
comercial precisa de soja e oferece
alho: nós teremos de aceitar o alho,
mesmo com produtores aqui. Esta é
uma relação normal. O que não
pode é tantos itens completamente
desnecessários entrarem no Brasil
com preços subfaturados. Afora
isso, penso que evoluímos muito
como sociedade.
Infoplás – Em âmbito local, os três
sindicatos entraram em sintonia, o
setor plástico ganhou força nos
planos do governo estadual.
Também houve aí uma mudança?
Orlando: Foi uma consequência. A
mudança foi, primeiro, entre dois
sindicatos. Nós tínhamos somente o
sindicato com base em Porto Alegre
(Sinplast) e o nosso sindicato.
Depois, os empresários de Bento
Gonçalves optaram, numa decisão
que coube a eles, por formar um
sindicato dentro da cidade de Bento
Gonçalves (Simplavi). Quando
assumi, a primeira providência foi
procurar efetivamente os presidentes
destas entidades. E propor um
entendimento de forma conjunta.
Precisávamos nos entender, mas
havia um clima naquele momento,
que impedia até de sentarmos juntos
à mesma mesa. Esta barreira foi
literalmente quebrada. E há nove
anos que a relação
7
entre sindicatos é

tempos atuais. Não podemos mais
comprar feijão em saco de linhaça
de 50 quilos. A sociedade não vive
mais disso. Ela vive com embalagem
de um quilo, dois quilos, no máximo
cinco. E essa embalagem tem de ter
destino correto após o uso. Este é o
grande desafio da sociedade nos
tempos de hoje, quanto a não pôr
fora. O plástico não polui. Agora,
jogar no meio do mato é uma
estupidez, é uma inconsequência e
isso é poluir. Degrada o meio
ambiente. Fica uma imagem hostil,
de abandono, de imundície. Por
outro lado, se aproveitarmos tudo
que for possível, estaremos
ganhando em todos os sentidos.
Infoplás – Com esta preocupação foi
desenvolvido o Recicla Plastech
Brasil, um projeto que envolve a
criança desde os primeiros anos de
escola. É por elas que começa esta
mudança de comportamento?
Orlando: Não. Eu acho que não
começa pela criança. Deve começar
também (enfático) pela criança.
Porque deixar que os pequenos

Foto: Divulgação

gerou, para colocar de volta. É a
sociedade quem consome, somos
nós cidadãos quem temos de mudar
o hábito. Se é uma sobra industrial,
sim. Mas a sobra industrial hoje, nas
empresas, já é aproveitada em
quase 100%. Seria uma estupidez
jogar fora, é muito dinheiro. Então a
indústria trabalha muito bem neste
sentido. O problema é quando cai na
sociedade. No público. Onde entra o
poder público. Aí não funciona. Aí
não vai. Porque precisa coragem,
precisa mudar, ter legislação
específica, multa. Porque se o
cidadão diz que naquela sacola tem
plástico, tem de ter plástico. E ele
tem de codificar isso com código de
barra. E quando for para o depósito,
onde ele pode até receber por isso,
a sacola tem de ter plástico. Se
dentro dela houver vidro, houver
outra coisa, ele tem de ser punido.
Ele tem de ser penalizado. Quem
sabe um dia chegaremos a este
ponto. E tomara que cheguemos no
prazo mais rápido possível, porque
essa é a grande mudança dos

8
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Instalação do Senai do Plástico mudou rumos da educação profissionalizante na área do Simplás
Missões, como a de 2006, começaram a desbravar território na China

sejam condenados a mudar a
situação é outra estupidez sem
tamanho. Jogar a responsabilidade
para quem começa a se dar por
conta do que é o mundo é uma
insensatez, é uma coisa que não
pode. Todos nós temos a
responsabilidade. O que falta
realmente é alguém que diga “nesta
cidade vamos começar uma
mudança”. Porque aí não é uma
questão ideológica, ou de partido.
Seria muito fácil a aprovação numa
Câmara de Vereadores ou numa
Assembleia Legislativa. Eu penso
que é uma causa que não teria volta,
não teria opositores. Não há quem
possa ser contra. É como a questão
do uso do cinto de segurança. É
como fazer com que não se possa
usar o telefone celular ao volante. A
combinação de bebida com direção,
num exemplo recente. Você não
pode e não deve e não tem de beber
quando dirige. Inicialmente, nos
questionávamos, “ah, é só um copo
de vinho”... Não: não pode, não
pode! Nós temos de reverter a ideia
de que no Brasil a legislação
determina, mas é relativa. Você faz a
sua legislação particular. Nesse
aspecto, tem de haver uma
legislação específica que torne
obrigatório ao cidadão, depois de
ele consumir algo que produza
descarte, conduzir ao local
adequado. E que até ganhe com
isso. Este é o nosso grande desafio.
Com isso terminarão os aterros. Hoje
a gente gera o lixo, joga em
qualquer buraco, em qualquer saco.
Isso vai para
17
qualquer contêiner,

absolutamente harmônica. Cada
menor, ou algo do gênero. E sim,
sindicato tem sua base, sua
pela situação do governo do estado,
representatividade, sua cultura local,
do Rio Grande do Sul enquanto
mas quando o interesse é coletivo,
instituição. Hoje, não há no Brasil um
nós precisamos atuar em conjunto. E
estado com tamanha dificuldade
foi desta forma que trabalhamos,
financeira como o Rio Grande do
inclusive com alguma dificuldade no
Sul. Onde mais de 50% da receita
início. Até hoje, “Aqueles que ganham
bruta não é
tem gente que nos R$ 100 mil, R$ 200 mil
suficiente para
de aposentadoria
pergunta:
pagar aposentados,
deveriam
ser
“continuam
pensionistas e
imediatamente
brigando lá no
inativos. É o absurdo
cancelados. Porque o
Sul?” (risos). E a grande pulmão financeiro dos absurdos. Cada
do estado foi consumido
resposta é não, pelas aposentadorias”
governador que
isso não existe
entra diz que os
mais, há muitos
outros fizeram o
anos (risos). Em cima disso,
máximo que puderam. Eu não vou
começamos a trabalhar com a
questionar isso, nem dar minha
petroquímica, conseguimos sentar
opinião sobre isso, mas eu acho que
com o governo do estado, deixar
poderiam ter feito muito mais. Claro
algumas coisas alinhavadas...
que para isso, tem de romper a
Porém, em nível de estado,
Constituição. Porque aqueles que
conseguimos muito pouco, essa é
ganham R$ 100 mil, R$ 200 mil de
que é a verdade. Mas não por
aposentadoria deveriam ser
incompetência nossa, esforço
imediatamente cancelados. Porque o

quebrado, enfim... Tudo aquilo que
hoje vai fora e que, quanto mais alto
o padrão, menos valor damos. Mas,
teremos de passar a dar valor.
Porque não é só o valor financeiro,
pelo que já seria uma estupidez
jogar fora. Já é jogar dinheiro fora.
Mas sim, o valor que este descarte
reaproveitável representa para a
sociedade como um todo. Por que
eu constituo um produto para depois
jogá-lo no lixo? Este conceito nos
falta desde os primeiros anos de
educação. Seja na família, na
escola, na formação técnica, na
formação superior, em nós, como
cidadãos, como pessoas. Nós temos
de ser obrigados, pelo bolso, ou
seja, através de multa, a agir do jeito
certo. Como? Eu ainda não tenho
uma fórmula. Mas que tem de ser
feito, isso é definitivo. Se estamos
diante de uma garrafa de água, esta
garrafa não pode ser
responsabilidade da indústria que a

Foto: Júlio Soares

sempre maior do que em outras
regiões. Porque nós já temos falta
disso aqui. Muito material reciclado
já vem de fora do Rio Grande do Sul,
vem do Paraná, do Mato Grosso.
Porque aqui já não tem mais.
Poderia se recolher bem melhor o
descarte. Mas este ‘bem melhor’
depende única e exclusivamente de
política pública que obrigue o
cidadão a fazê-lo. Nós chegaremos,
se tudo correr bem, no prazo menor
possível, a ter de separar o nosso
lixo. E não dar para o catador fazer
isso. Mas, separar de verdade.
Colocá-lo em uma embalagem,
classificá-lo por código de barra. E
nós vamos vender este material.
Cada condomínio terá de fazer isso.
E quanto mais alto é o padrão do
condomínio, mais nós precisamos
melhorar. Mais temos jogado fora as
coisas, porque não damos o devido
valor a um vasilhame, um pote, uma
sacola, uma janela, um brinquedo

grande pulmão financeiro do estado
foi completamente consumido pelas
aposentadorias públicas. E está
sendo consumido em nível federal
nesta mesma ordem. Num prazo de
cinco anos, toda capacidade de
investimento público federal será
canalizada para pagar
aposentadorias públicas neste país.
Isso é um caos completo e nós não
estamos vendo preocupação em
cima disso. Porque a cada ano,
milhares e milhares e milhares se
aposentam com salário integral,
vitalício, e mesmo com as pessoas
vivendo cada vez mais, não se mexe
na legislação e não se corta isso
porque isso está amparado na
Constituição.
Eu votei na Constituinte, mas não
votei para fazer isto. Então, este
direito eu questiono. Ele pode ser
direito de quem recebeu. Mas o
direito de quem elegeu estes
mandatários, na época, para fazer

Nevasca histórica em Caxias do Sul marcou abertura da Plastech Brasil 2013
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do Simplás está um pouco à frente
da maioria no Brasil. Mas ainda há
muito chão a se cumprir neste
sentido?
Orlando: A região está muito à frente
das demais, muito à frente. Mas
subimos apenas dois degraus, numa
escada de 50. No mínimo. E se
chegarmos ao 49º degrau, veremos
que ela foi ampliada. Porque
vivemos numa cidade onde tudo que
é jogado fora já nos faz falta.
Estamos, aqui, em um contexto em
que qualquer coisa que se joga fora
já tem utilização na nossa região
mesmo. Já poderíamos ter usado,
reusado, uma, duas, três vezes,
numa situação bem mais favorável.
Já estamos na vanguarda de
algumas coisas, como a coleta
seletiva, a coleta mecanizada, o
treinamento e a capacitação do
pessoal que trabalha com isso. O
valor do produto reutilizado, não só
plástico, mas qualquer material, é

Diretor executivo, Zeca Martins, atua com os presidentes
Jaime Lorandi, do Simplás, e Orlando Marin, da Plastech Brasil
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IFRS tornou-se realidade em Caxias do Sul e ganhou sede nova em 2013

Outorga do Mérito Plástico Pietro Zanella reconhece desenvolvedores do setor nos campos pessoal e institucional

uma Constituição que deixasse o
papagaios, de doações federais. O
país numa condição muito melhor,
Rio Grande do Sul não tem
não está ocorrendo. Está melhor
condições, hoje, de fazer uma
para o setor público. Para o setor
estrada. Para um estado
privado, não. O Rio Grande do Sul
considerado economicamente forte,
foi o primeiro estado a ficar
foi muito mal administrado. Foi dado
estrangulado financeiramente. Não
demais num tempo em que não se
tem mais capacidade de
poderia e não se deveria, e hoje
investimento. Além de 50% das
estamos colhendo a consequência
receitas estarem comprometidas
disso. Temos a felicidade e a
com aposentados, pensionistas e
infelicidade, ao mesmo tempo, de
inativos, outros
obter o conteúdo
“Dentro
de
um
mandato
35% a 38% da
dessas informações,
como este, numa
receita bruta são entidade, se
porque são muito
para pagar os conseguirmos deixar algo preocupantes.
ativos, ou seja, já enraizado para
Infoplás – Outro
melhorar a educação,
quem está
já cumprimos a missão” aspecto que aparece
de maneira muito clara
trabalhando,
desde o início da
produzindo para o estado. E tem
gestão é uma preocupação em
mais 12% a 15% para o custeio da
capacitar, tanto trabalhadores
máquina toda. E não sobra mais
quanto empresários. De que forma
nada. Já faltou, aliás.
isso se desenvolveu?
Veja: vive-se de
Orlando: Penso que dentro de um
10 empréstimos, de
mandato como este, numa entidade,

se conseguirmos deixar algo
enraizado para melhorar a
educação, por si só já cumprimos a
missão. Porque representar os
associados, negociar o dissídio,
fazer uma comitiva para fora do
Brasil e tantas outras, são tarefas
rotineiras. Que a gente faz uma
primeira vez, aprende e depois vai
fazendo em sequência, vai
melhorando, vai qualificando. Mas,
trabalhar em termos de educação e
capacitação, num país que acordou
muito recentemente para isso, é
extremamente recompensador. Logo
que assumi, cheguei com uma
vontade muito grande de trazer uma
escola do plástico para cá. E como
também assumi na Fiergs como
diretor, isso facilitou. Em cerca de
um ano e meio, estávamos
inaugurando a escola do plástico do
Senai, aqui em Caxias do Sul. Uma

Foto: Objetiva Fotografias

peso dos veículos. Nós, do plástico,
seremos responsáveis por um
aumento brutal na condição de
rodagem. Com menos gasto de
energia, portanto, menos emissão de
poluentes, menos desgaste, menos
estrada, menos tudo. E ainda
pegamos muita gente dizendo “ah, o
plástico polui”. Temos aí um grave
problema de desinformação. Essas
pessoas estão falando sem
conhecimento. Os fatos mostram o
contrário. É só ver o que o plástico
possibilitou nos últimos 20 anos em
termos de economia de energia no
mundo. É algo brutal. A quantidade
de fontes de energia que
necessitaríamos a mais no mundo
sem o advento do plástico seria algo
assombroso. Só um exemplo: o que
se reduz em custo e geração de

resíduo ao transportar vasilhames,
que até pouco tempo eram apenas
de vidro. Hoje se transporta tudo em
plástico. Seja em bebida, seja em
material de limpeza. Imagine
quantas carretas, milhares ou
milhões de carretas, seriam
necessárias para se transportar o
mesmo peso bruto em cima dos
eixos. Quantos pneus, quantos
bilhões de litros de óleo diesel,
quantas estradas ficariam pior..
Apesar de que as nossas já estão
absolutamente precárias, mas,
enfim... Só neste aspecto. Sem olhar
na saúde, na parte medicinal, na
condição de cirurgias... Ou seja, é
um caminho evolutivo sem volta. O
plástico vai avançar cada vez mais.
Agora estamos terminando a etapa
de mostrar à sociedade que o o

produto consumido tem de ser
reprocessado de forma inteligente,
com política pública. Uma política
que atribua ao cidadão a
responsabilidade de recolher a sua
sobra. E não deixar para os
catadores. Nós é que temos de
cumprir este papel. Nós, sociedade.
Então, com essas missões podemos
traçar um paralelo entre o que
vemos lá e o que vemos aqui. E
amadurecemos com isso. Formamos
opinião. Conseguimos nos
posicionar melhor a respeito de fatos
e situações, com uma posição muito
mais madura e muito mais ampla em
relação a determinadas coisas.
Infoplás – Já aproveitando a menção
a outro tema caro ao setor, a
reciclagem. Sabe-se
que a realidade na
15
área de abrangência

Missão do Simplás à Feira K leva associados a maior evento do plástico no mundo
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a vitrine de tudo. Estamos agora
voltando da Feira K (em Düsseldorf,
na Alemanha), onde muitas pessoas
dizem que não viram nada de
novidade. Isso me preocupa. Pois,
então não enxergaram. Então não
pararam em frente aos estandes.
Tem aquele que durante um dia
visita 2,8 mil expositores e volta
achando que viu tudo, que está uma
maravilha. Não, não viu nada,
absolutamente nada! Uma feira
dessas requer cinco dias para
visitação. Para poder dizer que se
viu algo de bom. Há novidades em
todo lugar e de toda ordem. Seja de
materiais, seja de processos, seja de
inovação, seja de avanços do
plástico penetrando em outros
segmentos, em outros setores.
Especialmente na indústria
automobilística, é uma coisa
fantástica o que está vindo pela
frente. Vamos reduzir muito mais o

escola com grande investimento na
época: foram quatro injetoras, duas
sopradoras, duas extrusoras... Já de
cara ficou a escola mais bem
equipada no estado em nível de
indústria do plástico. Isso nos ajudou
a começar a movimentar a educação
técnica. Recentemente, tivemos a
inauguração da sede própria do
IFRS (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul), no Bairro Fátima, também
com curso técnico voltado ao
plástico. E gratuito! Porque, não
tínhamos nada de formação. Havia o
curso de polímeros na UCS
(Universidade de Caxias do Sul),
que é um curso superior, mas para o
chão de fábrica não tínhamos nada,
nenhuma formação. Em Farroupilha,
a Etfar, escola administrada pela
UCS, começou a oferecer curso.
Fizemos muito intercâmbio com a
Etfar em cursos novos, em
capacitação do pessoal de
Farroupilha. Muitos de Caxias iam
até lá, também. Abrimos novos
treinamentos, muita capacitação
voltada à ferramentaria, à fabricação
de moldes. A relação com o Senai se
amplificou de tal maneira, que
conseguimos vários cursos, vários
treinamentos. Com a própria
universidade: passamos a nos inserir
mais na vida da universidade,
trabalhar de forma conjunta com
eles...
Infoplás – Algo que não é muito
comum no Brasil, mas muito comum
no Exterior...
Orlando: É totalmente comum lá! É
totalmente comum! Porque é uma
necessidade para a competição,

para a inovação. Se a academia não
estiver ao lado do setor produtivo e
vice-versa, as coisas não se fecham.
De pouco ou nada adianta a pessoa
se formar, se ela não enxerga o
horizonte naquilo que está se
formando. E com isso nós passamos
20 anos atolados neste país. Vinte
ou 30 anos achando que o
certificado iria valer alguma coisa.
Sem contato com a realidade do
mercado ele vale muito pouco. Mais
tarde, então, surgiu, e acho que isso
foi uma de nossas maiores
conquistas, o Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS). Foi uma
novela para se definir um lugar em
Caxias, demorou um ano e meio.
Inicialmente, seria um instituto
destinado apenas ao setor
metalmecânico, na área de
siderurgia. Quando soubemos disso,
nos perguntamos: “será que não dá
para encaixar o plástico aí?”. E
fomos atrás, eu e o falecido (Luiz)
Triches (dos Reis, então diretorexecutivo do Simplás). Em poucos
dias estávamos com a reitora, lá em
Bento Gonçalves, dizendo
“queremos nossa parte, sim!”. Não
demorou 60 dias e estávamos
negociando com o Simecs (Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de
Caxias do Sul). Entramos com um
valor significativo para ajudar o
projeto da escola. Começamos o
trabalho e no final do ano passado
houve a formatura da primeira turma
do Ensino Médio voltado ao
conhecimento do plástico. Novas
turmas estão aí. O instituto está
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Orlando: A gente descobre tudo.
Sobre sociedade, carga tributária, o
porquê aqui ela é alta, o porquê aqui
ela não volta, o porquê há países
que estão igual ou pior do que nós, o
porquê há aqueles que estão mais
avançados... Isto é consequência do
ir, do ver. E na tecnologia hoje, não
adianta você pensar em se
esconder. Você é um fabricante de
balde e não quer expor o balde
porque alguém vai copiar. Você está
cometendo um erro grave. Tem de
mostrar o produto, pois mesmo
sendo um produto teoricamente
simples, haverá mercado para ele.
Alguém vai querê-lo. As missões e
feiras são a melhor e mais barata
oportunidade para você ver muita
coisa em um curto espaço de tempo.
Tanto para ver, como para ser visto.
Tanto para expositor, quanto para
visitante, uma feira é onde você tem

Foto: Divulgação

todos. Engana-se quem pensa que
tudo está bem na calmaria. Porque
as coisas evoluem, são rápidas, as
respostas têm de ser quase a
pronta-entrega, na hora. E o desafio
de ser arrojado ou não, depende de
cada um. Os que mais procuram
isso são os que mais colhem.
Aqueles que acham que a situação
está boa, naturalmente vão ficando
para trás. Porque não há mais
espaço para este tipo de
empresário. O consumidor mudou.
Hoje ele é rápido e ágil, ele não tem
tempo para escolha e não espera o
ano que vem para decidir. Decide
em cima do seu impulso, em cima
de sua condição. E neste contexto é
que está a oportunidade do
mercado.
Infoplás – Se o conhecimento
é questão de sobrevivência no
mercado, o que é que se descobriu
olhando para o Exterior?

Diretor executivo Luiz Triches deixou
marca de dinamismo
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Governador Tarso Genro, entre Orlando Marin e o então diretor corporativo
e de relações com investidores das Empresas Randon, Astor Schmitt, prestigiou a Plastech Brasil 2011
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agora em suas instalações próprias.
Está equipado com um grande
laboratório na área do plástico, tem
máquinas, instrumentos... Tudo para
que, realmente, o aluno passe três
anos lá dentro, de forma gratuita, e
saia com todo o conhecimento do
plástico. O governo federal agiu
muito certo em fazer esses centros
de formação. Isso é uma conquista
fantástica! Com esse conhecimento
o estudante pode fazer cursos
específicos no Senai...
Infoplás – O aluno sai praticamente
empregado?
Orlando: Praticamente não, ele está
obrigatoriamente empregado! Ele
precisa fazer uma força tremenda
para não ficar empregado! (risos)
Infoplás – É inclusão social, de
novo?
Orlando: Inclusão social completa. É
uma coisa fantástica! Acho que a
educação profissional no Brasil
acordou nos últimos três anos. Eu
falo também no Pronatec (Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego), que este sim
pega uma faixa de pessoas que até
então estavam excluídas da
sociedade, que não tinham
oportunidade. A não ser aquelas que
tinham uma rara felicidade. Hoje elas
estão aprendendo. São cursos até
rápidos, que muitas vezes não
permitem avaliar o quanto do
conhecimento é adquirido, mas só o
fato de tornar uma pessoa
importante na sociedade já é um
resultado extraordinário. A
consequência disso é muito maior.
Infoplás – Em termos empresariais
surgiram programas de apoio como

o Prumo e o Promatec, mas o
próprio mercado acabou
suplantando esta ferramenta?
Orlando: Aqui na Serra também se
criou condições de fazer análise de
materiais e processos. As empresas
cresceram muito neste sentido. O
conhecimento do empresário se
ampliou muito. O empresário do
plástico passou a ter oportunidade
de adquirir conhecimento aqui na
região. E nisso o Sebrae tem um
peso muito grande. Também o
Senai, a universidade... Surgiu a
oportunidade de descobrir e se
inserir no conhecimento técnico, que
são coisas diferentes. Neste sentido,
muitas empresas criaram caminhos
próprios, buscaram sua
independência, ou parte dela. Seja
com laboratórios internos, seja com
os próprios fornecedores de
materiais, que evoluíram muito. Hoje,
por exemplo, a Braskem possui um
laboratório muito sofisticado para as
empresas que fazem parte do
contexto do plástico. E tudo isso
ajudou e continua ajudando. Nós
temos um caminho muito promissor
no plástico. Toda esta excepcional
condição de avanço que o plástico
experimentou está apenas no início.
Nós teremos extraordinários avanços
no futuro, um futuro próximo. Em
mercados onde, hoje, o plástico
ainda aparece pouco. A área
química é uma das que mais vai
crescer no mundo nos próximos
anos.
Infoplás – Essa difusão de
conhecimento também passa pelas
missões ao Exterior, que se
multiplicaram nestes nove anos?

Orlando: As missões certamente
foram muito importantes, mas
acredito que nossas reuniões-janta
despertaram no empresário a
necessidade de levantar da cadeira,
de ir atrás. O mercado também
exigiu muito, nesses últimos anos. A
relação com o mundo. Hoje não há
mais espaço para você fazer um
acordo com o outro e ambos criarem
duas bodegas para vender cachaça
na mesma esquina. Não. Na medida
em que nós criarmos esta condição,
entra um terceiro e engole os dois
primeiros. Hoje não tem mais espaço
dentro do mercado para você se
manter, sem crescimento e
inovação. Se você pensa somente
em se manter, já está perdendo
mercado. Ou você ganha, ou perde.
Ou investe constantemente na
capacitação das pessoas, nos
processos produtivos, nas logísticas,
no desenvolvimento de novos
produtos, para atender novos
clientes, ou você está fora do
mercado. Você morreu e não sabe.
Você fica reclamando, achando que
o mundo está errado e quem está
errado é quem fica reclamando.
Então, este conceito nos obrigou,
como condutores da entidade, a
mostrá-lo a todos que aqui nos
procuram, que aqui nos prestigiam,
que vêm em nossas reuniões, que
vão conosco para o Exterior, que se
relacionam com a CIC (Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul), que se relacionam
com outros sindicatos, enfim... Este
contexto passa a ser
uma obrigação de
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