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PALAVRA DO

PRESIDENTE
Caro Associado,
O Relatório Anual de Atividades 2014 da Associação Brasileira da Indústria do Plástico
(ABIPLAST) espelha as diversas iniciativas desta entidade ao longo do ano, em prol do
desenvolvimento do setor, da construção de um melhor ambiente de negócios e da defesa dos interesses legítimos de seus associados.
A ABIPLAST vem, cada vez mais, sendo reconhecida por sua atuação eficaz e assertiva.
Em 2014, merece destaque iniciativas como a constituição da Câmara do PET, que reúne
fabricantes de pré-formas de PET. Também estivemos atentos à necessidade de suprir, e
até mesmo de antecipar, as demandas de nossos associados. Exemplo dessa preocupação foi o Relatório Dinâmico. Graças a esse material, que focaliza o comportamento do
setor, nossos associados tiveram acesso a informações fundamentais para o planejamento
de suas ações.
Nossa atuação de forma protagonista na viabilização da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) foi outro tema da maior importância em nossa agenda. A ABIPLAST tem
tido papel ativo no intuito de viabilizar a PNRS, e demonstrou força nas discussões que
cercam esse assunto, bem como no delineamento do Acordo Setorial para implementação do Sistema de Logística Reversa de embalagens pós-consumo não perigosas.
A ABIPLAST atuou, ainda, como representante legítima da classe patronal do setor plástico nas discussões da Norma Regulamentadora número 12 (NR-12), em especial no que se
refere às disposições acerca das máquinas injetoras. Ampliando a sua representatividade,
assumiu a cadeira da Primeira Vice-Presidência da Associação Latino-Americana das Indústrias do Plástico (ALIPLAST).
A ABIPLAST agradece a colaboração de todos, dá as boas-vindas aos novos associados
e assume o compromisso de continuar a representar o setor com ética e transparência.
José Ricardo Roriz Coelho
Presidente da ABIPLAST
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INCREMENTAR

REPRESENTATIVIDADE
SETORIAL

A ABIPLAST tem participação efetiva em órgãos governamentais e outras organizações, com o objetivo de discutir políticas industriais, visando o aumento da
competitividade do setor. A interlocução com esses órgãos é essencial para o posicionamento da Entidade.

Conselho de Competitividade da Indústria Química, Petroquímica e Plástico
O Conselho é uma atividade ligada ao MDIC, cujo objetivo é promover a interlocução entre as Associações, Trabalhadores e Governo, liderado pelo BNDES, em 2014
realizou 2 reuniões.

Conselho de Competitividade de Higiene Pessoal, Perfumaria
e Cosmético
A ABIPLAST coordena o GT de Embalagens - Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – HPPC. Em conjunto conjunto com a ABDI, MDIC, SEBRAE, ANVISA e
ABIVIDRO o objetivo deste grupo é discutir a cadeia de fornecimento de Embalagens para o setor de HPPC, seus gargalos tecnológicos, problemas de mão de obra,
fornecimento de matérias-primas e desenvolvimento de produtos. Em 2014 foram
realizadas 2 reuniões.

Comitê de Política Industrial – COPIN/ CNI
Discussão no âmbito da CNI das políticas industriais que estão sendo levadas a
cabo pelo Governo e suas interfaces com o setor empresarial. Em 2014 foram realizadas 4 reuniões.
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BNDES – Promoção de Encontro entre empresários e dirigentes
do BNDES
A ABIPLAST promove, junto ao BNDES, rodadas de reuniões entre empresas do setor
plástico interessadas em linhas de financiamento e os técnicos do BNDES/Proplástico.

“Programa Compete Brasil” do DECONCIC/FIESP
Participação na elaboração do caderno técnico do 11º ConstruBusiness, contribuindo
com a visão do setor na Construção Civil.

Reuniões periódicas MDIC/SDP
A ABIPLAST se reúne periodicamente com representantes da Secretaria de Desenvolvimento da Produção/ Ministério da Indústria e Comércio Exterior para discutir a agenda
do setor e direcionamentos de contatos com diversas instâncias governamentais. Em
2014 foram realizadas 4 reuniões.
A partir destes encontros foram viabilizadas reuniões com a ANVISA, referente aos paletes de plástico e as importações de filmes; reuniões com a SECEX para entendimento
das regulamentações quanto as dificuldades na importação de resina PET, dentre outras.

PIC PLAST – Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico
Iniciativa da ABIPLAST e da Braskem visando:
●●

Contribuir para o aumento da competitividade da cadeia produtiva do
plástico.

●●

Estimular a criação de um ambiente empresarial focado na inovação.

●●

Promover, para a sociedade, as vantagens do uso do plástico na vida moderna.

Programa baseado em 3 dimensões:
●●

Exportações de Transformados.

●●

Competitividade e Inovação.

●●

Vantagens do Plástico.

Os projetos no âmbito do PICPLAST foram elaborados ao longo de 2014 com a realização efetiva de vários deles.
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Câmaras Setoriais
A ABIPLAST por meio de suas 9 câmaras busca entender as particularidades de cada
segmento, captar suas demandas e realizar contato direto com o mercado.

Câmara Setorial dos Fabricantes de Filmes Plásticos Mono, Biorientados e Bobina Técnica Lisa (PP, PE, PET).
Câmara Setorial dos Fabricantes de Filmes Plásticos Mono, Biorientados e Bobina
Técnica Lisa (PP, PE, PET). A COFILMES tem discutido regras técnicas da ANVISA,
a situação do mercado de filmes e práticas de defesa comercial. Em 2014 foram
realizadas 5 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Pré-formas de PET.
Este ano foi constituída a COPET com os principais fabricantes a fim de avaliar e
buscar a manutenção das melhores condições de atuação no mercado nacional. A
Câmara discute a manutenção das regras de mercado atuais para a competitividade do mercado de pré-formas. Em 2014 foram realizadas 5 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Baldes Industriais.
A COFABI atua mensalmente acompanhando a situação de mercado e as oscilações de demanda do segmento como um todo. Os encontros permitem que
as empresas tenham uma visão de mercado generalizada e busca identificar os
gargalos setoriais. Em 2014 foram realizadas 11 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Embalagens Sopradas.
As reuniões da COFEIS têm, principalmente, o objetivo de avaliar e identificar
problemas e dificuldades setoriais.
Acompanhamento setorial dos principais mercados para agroquímicos e óleo automotivo, como também, os mercados de higiene pessoal e bebidas lácteas. Em
2014 foram realizadas 11 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Tampas Plásticas.
A COFATAMPLAS reúne os principais players do mercado e discute temáticas
que buscam o aumento da competitividade do segmento com investimentos em
tecnologia e inovação. A câmara discute ações políticas que possam impedir o
desenvolvimento do setor. As reuniões ocorrem trimestralmente e em 2014 foram
realizadas 4 reuniões.
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Câmara Setorial dos Fabricantes de Utilidades Domésticas em Plástico.
A COFAUD é formada por um grande número de empresas, com a participação das principais indústrias do segmento nas reuniões. As discussões
giram em torno da defesa comercial do segmento, do relacionamento com
o mercado consumidor de utilidades domésticas plásticas, da imagem do
plástico e da competitividade do segmento frente aos principais players internacionais. Em 2014 foram realizadas 10 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Componentes Plásticos Automotivos.
As reuniões da COFAUTO buscam a formação e a capacitação dos fabricantes de componentes automotivos, sempre apresentando soluções de serviços, capacitação ou tecnologia para desenvolvimento setorial.
Em 2014 a ABIPLAST apoiou a iniciativa da Fundação Vanzolini na realização
de um projeto de capacitação das indústrias fornecedoras para montadoras
e sistemistas. O projeto foi elaborado para capacitar, exclusivamente, indústrias do segmento plástico no Estado de São Paulo. Em 2014 foram realizadas 10 reuniões.
Câmara Setorial dos Fabricantes de Pallets Plásticos.
A COPALLET tem como principal objetivo as discussões sobre normalização
dos paletes plásticos, bem como regulações com a ANVISA para utilização
dos mesmos.
Em 2014 foram realizadas 8 reuniões.
Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos.
A CNRMP é um comitê formado tanto por indústrias de reciclagem, quanto
por Sindicatos Regionais.
A Câmara acompanha as ações que estão ocorrendo para a implementação
do Acordo Setorial de Embalagens em Geral no âmbito da Política Nacional
dos Resíduos Sólidos, as ações de aprimoramento da qualidade do material,
da formalização de empresas e incentivos tributários e financeiros para viabilização deste segmento.
Em 2014 foram realizadas 5 reuniões desta câmara.
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DEFESA COMERCIAL
E ACESSO AO

MERCADO
INTERNACIONAL
As ações da área de Defesa Comercial visam a interação com os departamentos governamentais de comércio exterior e é de fundamental importância visto que a discussão
política nestes casos é primordial. O departamento busca estar sempre em sinergia com
os interesses globais dos associados.

Comitê - Coalizão Empresarial Brasileira (CEB)
A ABIPLAST acompanha a CEB nas propostas e acordos entre a União Europeia e o Mercosul. A Coalizão discute os produtos que serão desgravados e quais são os produtos
sensíveis ao acordo.
Foram realizadas 9 reuniões em 2014.
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Acordo União Europeia e Mercosul
●●

Acompanhamento da ABIPLAST na elaboração da lista de produtos decorrente das negociações do acordo Mercosul e União Europeia.

Acordo Mercosul/Índia
●●

Acompanhamento do processo negociador de ampliação do atual Acordo.

Criação de Ex-Tarifário
●●

Apoio à solicitação de abertura de ex-tarifário para bens de capital.

●●

Acompanhamento durante todo o processo.

●●

Foram realizados 5 pedidos de ex-tarifário em 2014.

Pré-formas de PET
●●

Flexibilização no processo de análise para a liberação de licenças de Importação, em processo atual de licenciamento não automático.

ANVISA
●●

Atuação em parceria com o MDIC junto à ANVISA para incrementar as ações
de controle de paletes e suas aplicações.

●●

Avaliação de mecanismos de comercialização de produto em melamina no
mercado interno junto à ANVISA e ao Governo Federal.

Apresentação SISCOSERV
●●

Apresentação realizada para divulgar e orientar quanto ao uso do Sistema da
Receita Federal de Comércio e Serviços com outros países.

Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura
●●

Orientação, divulgação e apresentação de pleitos de abertura de desdobramentos de nomenclatura e encaminhado ao MDIC

Ações na CAMEX
●●

Manutenção da alíquota em 2% para importação do PTFE sem carga.
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●●

Redução da alíquota do imposto de importação do Policarbonato em pó ou
flocos para 2% durante 1 ano numa cota de 3.400 toneladas.

●●

Manutenção do questionamento em relação ao aumento das alíquotas de
importação para moldes de injeção para a indústria do plástico.

●●

Coordenação de atividades para redução do imposto de importação utilizando
a resolução 08/08 de desabastecimento interno para o C-PVC (PVC Clorado).

SEAE/GTIP - Grupo Técnico de Análise de interesse público
●●

Discussão com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda sobre os efeitos dos direitos de defesa comercial no acesso à
matérias-primas e consequentemente nas cadeias à jusante ao setor plástico.

Reunião Mercosul
Entre os dias 21 e 22 de outubro a ABIPLAST participou do 1º Encontro Setorial de Integração Produtiva em Montevidéu no Uruguai.
O GIP (Grupo de Interação Produtiva) foi criado em junho de 2008, por meio da Decisão
do Conselho Mercado Comum 12/08, e tem como objetivo coordenar o Programa de Integração Produtiva (PIP) do MERCOSUL, o qual visa contribuir para o fortalecimento da
complementariedade produtiva da região e especialmente das cadeias produtivas das Pequenas e Médias Empresas (PME) regionais e das empresas dos menores países da região.

ALIPLAST
Durante o mandato de 2015-2016, o Sr. José Ricardo Roriz Coelho, presidente do Conselho
de Administração da ABIPLAST, foi eleito 1º Vice Presidente da ALIPLAST. A Presidência
da ALIPLAST ficou com o presidente da Associação das Indústrias Plásticas do México.

Atendimento aos associados nos seguintes temas:
●●

Processos de Importação na Argentina.

●●

Acompanhamento de processos de importação pendentes na Argentina decorrentes da liberação de Declaração de Importação Antecipada Argentina (DJAI).

●●

Apresentação de questionamento sobre a validade da imposição de normas
técnicas por parte do Equador para tampas plásticas.
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PESQUISAS

ECONÔMICAS E

ESTUDOS SETORIAIS
A área de Pesquisas Econômicas é responsável pelo monitoramento do comportamento
do setor, do mercado e da cadeia. Também é responsável pela elaboração dos estudos
que analisam a viabilidade econômica dos pleitos da Entidade e dá suporte aos demais
departamentos. Elabora os relatórios de desempenho do setor, monitora os preços dos
insumos petroquímicos e elabora anualmente o Perfil da Indústria, distribuído aos associados e demais elos da cadeia.

Sistema Dinâmico de Preços de Resinas
Lançado em março/2014 o sistema dinâmico de preços de resinas é uma ferramenta criada para subsidiar o associado com informações, “em tempo real”, sobre a situação do
preço médio pago na matéria-prima plástica.
Por meio de informações prestadas pelos próprios usuários do sistema, é possível ter uma
referência de preço médio de aquisição das principais matérias-primas plásticas pelas
empresas associadas. O sistema em 2014 obteve 391 acessos.

Estatísticas
●●

Atualização mensal de variáveis relevantes de desempenho do setor de
transformados plásticos: produção física, emprego, faturamento, produção
em valor, capacidade instalada, estoques, expectativas, custos industriais,
balança comercial e consumo aparente.

●●

Acompanhamento mensal de conjuntura do setor de transformados plásticos.

●●

Acompanhamento mensal de insumos petroquímicos.

Estatísticas de Comércio Exterior
●●

Relatório disponível no site da Entidade com as informações referentes ao
comércio exterior de produtos transformados plásticos.
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●●

O relatório possui informações referentes aos produtos mais importados e
exportados, principais origens e destinos com análises mensais e a avaliação
do acumulado do ano.

●●

12 publicações anuais.

Perfil da Indústria 2013
O “Perfil da Indústria Brasileira de Transformação de Material Plástico” é uma publicação anual da ABIPLAST, com o
apoio de 14 Sindicatos Regionais, para apresentar as prin-

PERFIL

2013
Indústria brasileira de transformação
de material plástico
Brazilian plastic
processed industry

cipais características e indicadores de desempenho da indústria de transformação e reciclagem de material plástico.
Disponível para download (2.372 download e 5.000 exemplares impressos).

MODELO DE

GESTÃO
Reuniões de Conselho

As reuniões do Conselho de Administração e Fiscal ocorrem bimestralmente.
No ano de 2014 foram realizadas 5 reuniões.

Auditoria de Contas 2013
Foi realizada a auditoria de contas de 2013 da ABIPLAST.
O resultado foi apresentado e aprovado pelos Conselheiros da Entidade.
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MARKETING E

EVENTOS

A área de marketing é responsável pela realização de feiras setoriais, eventos, promoção
do associativismo e envio aos associados de publicações da Entidade com assuntos de
interesse.

Eventos
●●

Workshop Reciclar

●●

IV Seminário de Competitividade: O

Lançamento SENAPLAS - Selo Nacio-

Futuro Perfil da Transformação Bra-

nal de Plásticos Reciclados.

sileira de Plástico

20 de Janeiro – São Paulo / SP

O seminário foi realizado para 350
participantes no Hotel Meliá, na Av.

●●

Regulamentos Técnicos e Sanitários

Paulista.

e Produtos Plásticos

30 de Setembro – São Paulo / SP

Workshop realizado em parceria com
o escritório de advocacia BKBG.
15 de Março – São Paulo / SP

●●

31º Encontro Nacional do Plástico
O evento foi realizado para 450 convidados, com a presenças de chefes

●●

●●

Seminário “Embalagem PET - Tecno-

de Estado, e principalmente empresá-

logia & Sustentabilidade” – PTI

rios do setor.

Organizado em parceria com a Plasti-

Durante o evento houve a premiação

cs Technologies, Inc – PTI.

do Prêmio SINDIPLAST de Gestão

13 a 15 de maio – São Paulo / SP

Ambiental.

Workshop Imagem do Plástico e a
Importância da Reciclagem
13 de Agosto – Olinda / PE

●●

Palestra | Proposta de Acordo Setorial de Logística Reversa para Embalagens Pós Consumo
19 de Agosto – Joinville / SC
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Participações em eventos e palestras
Em 2014, a ABIPLAST participou como palestrante nos seguintes eventos:

●●

Santander

●●

Apresentação na CINTEC - Inovação

Apresentação do setor de

como fator de competitividade

transformados plásticos.

Agosto 2014.

Março 2014.
●●
●●

Simpósio Internacional de Injeção de

Ministério do Desenvolvimento, Indús-

Plásticos

tria e Comércio Exterior

Apresentação sobre a situação e ex-

Apresentação das propostas para au-

pectativas do setor de transformados

mento de competitividade do setor de

plásticos no Brasil.

transformados plásticos para o Minis-

Setembro 2014.

tro do Desenvolvimento, Industria e
Comercio Exterior. Março 2014.

●●

Oil & Gás 2014 - Expo and Conference
Apresentação “O Renascimento da

●●

Participação fórum de debates Carta

Petroquímica Norte Americana e seus

Capital

efeitos no mercado petroquímico Bra-

Responsabilidade Compartilhada da

sileiro”.

Logística Reversa e o Setor Plástico.

Setembro 2014.

Abril 2014.
●●
●●

●●

●●

Santander

HSBC

Apresentação sobre oportunidades do

Apresentação da situação do setor de

setor de transformados plásticos para

transformados plásticos.

investidores.

Abril 2014.

Setembro 2014

Fórum sobre a Indústria do Plástico

●●

Instituto dos Advogados

em Alagoas

Discussão sobre Defesa Comercial -

Apresentação sobre perspectivas para

Direitos Antidumping sobre matérias-

indústria de Transformados Plásticos.

-primas e impactos no setor plástico.

Maio 2014.

Outubro 2014.

Feira Argenplás

●●

Coletiva de imprensa: “2014 e o setor

A indústria Brasileira de Transforma-

de transformados plásticos”

dos Plásticos. Junho 2014.

Novembro 2014.
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FEIRAS 2014
●●

Embala Nordeste / Green Expo
Centro de convenções de Pernambuco – Olinda / PE
12-15 de Agosto 2014
Setores presentes: Embalagens, Reciclagem, Máquinas,
Periféricos, entre outros.
23.000 m2 | + de 14.000 Visitantes

●●

INTERPLAST – Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico
Pavilhões da Expoville – Joinville / SC
22 de Agosto 2014
Setores presentes: Máquinas, Equipamentos, Transformadoras, Embalagens, Matérias-primas, Periféricos, entre outros.
22.000 m2 | 30 mil visitantes

●●

Argenplás – XV Exposição Internacional de Plásticos
Centro Costa Salguero – Buenos Aires / Argentina
16-19 de Junho 2014
Setores presentes: Máquinas, Equipamentos, Transformadoras, Matérias-primas,
Periféricos, entre outros.
10.000 m2 | 17.229 Visitantes

Publicações
●●

ABINFORMA - 70 edições

●●

PlastInforma - 18 edições

●●

ComexInforma - 37 Edições

●●

Perfil da Indústria – 5.000
Exemplares distribuídos
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Feiras PICPLAST
Por meio do pilar de competitividade do programa PICPLAST foram realizadas iniciativas
para apresentar as soluções em materiais plásticos para feiras setoriais de “end users”,
sempre com o objetivo de desenvolver a atuação do plástico em novos mercados.

●●

Soluções em plástico para o Agronegócio: Agrishow - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
Ribeirão Preto - São Paulo
28 de abril a 02 de maio 2014
Setores presentes: Máquinas Agrícolas, Sacarias e Embalagens, Armazenagem (Silos e Armazéns), Transportes: veículos, aviões, caminhões e utilitários, Equipamentos
para Irrigação, entre outros.
440.000 m2 | 160.000 visitantes

●●

Soluções em plástico para a Construção: Concrete Show South America
Centro de Exposições Imigrantes - São Paulo / SP
27 – 29 de Agosto de 2014
Setores presentes: Acessórios e ferramentas, Equipamentos de transporte, Equipamentos para terraplanagem e movimentação de solo, Bombas, Impermeabilização,
Aditivos, Pré-fabricados, entre outros.
65.000m2 | 31.000 visitantes

Novos Associados
●●

●●
●●

●●

Eleutério Lorenzon e Cia Ltda

ABIEF – Associação Brasileira da

●●

Lauro Weber e Cia Ltda

Indústria de Embalagens Plásticas

●●

Logoplaste do Brasil Ltda

Flexíveis

●●

Lorenpet Indústria e Comércio de

ABR – Associação Brasileira da

Plásticos

Rotomoldagem

●●

Plaskaper Termoplásticos S/A

ABRAPLA – Associação Brasileira da

●●

Plastipak Packaging da Amazônia

Indústria de Laminados Plásticos e
Espumas Flexíveis
●●

●●

Cimflex Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda

●●

Ltda
(Pernambuco)
●●

Cristalpet do Brasil Indústria de
Embalagens Ltda

Plastipak Packaging do Brasil Ltda
Plastipak Packaging do Brasil Ltda
(São Paulo)

●●

Reciclar Indústria e Comércio Ltda Epp

●●

Tecno Recycling Indústria e Comércio
de Materiais Plásticos Ltda

●●

Wisewood Soluções Ecológicas S/A

ABIPLAST | WWW.ABIPLAST.ORG.BR

17

MEIO

AMBIENTE
A área de Meio Ambiente é responsável por todos os assuntos relacionados ao incentivo
às práticas de produção mais limpa, à competitividade do setor de reciclagem e outras
questões relacionadas à imagem do plástico. A ABIPLAST atua fortemente na divulgação
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e na implementação do Acordo Setorial de Embalagens Pós-consumo de produtos não perigosos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Coalizão Empresarial formada por 20 associações, incluindo a ABIPLAST, elaborou o
Acordo Setorial de Logística Reversa para Embalagens não perigosas pós-consumo.
O Ministério do Meio Ambiente publicou a consulta pública do Acordo Setorial durante os
meses de setembro e novembro de 2014 onde recebeu diversas contribuições de pessoas
jurídicas, sociedade civil e de órgãos públicos.
●●

77 empresas do setor de transformados plásticos já aderiram ao acordo previamente.

●●

13 Reuniões referentes ao Acordo Setorial e a desoneração da cadeia de reciclagem foram realizadas.

GT3 – Grupo de Trabalho para Estudo de Incentivos tributários e
financeiros à cadeia de reciclagem
Desoneração fiscal para os setores de reciclagem. No GT3 participam as associações de
classe que representam cada segmento de reciclagem. Foi elaborado um estudo para o
setor de reciclagem a fim de analisar possíveis incentivos à reciclagem.

Reunião COEMA – CNI
A ABIPLAST participou da 87ª reunião nacional do COEMA – Conselho Temático de Meio
Ambiente e Sustentabilidade que ocorreu em 26/03/2014 na CNI em Brasília.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2014

Criação do Selo Nacional dos Plásticos Reciclados.
Selo criado para destaque e identificação das empresas recicladoras
e também recicladoras transformadoras que cumprem com as exigências legais nos âmbitos social, econômico e ambiental.
O regulamento do selo está disponível no site da ABIPLAST. Em 2014
8 empresas foram certificadas.

Evento Diálogos Capitais - Revista Carta Capital
A ABIPLAST apresentou o cenário da reciclagem de materiais plásticos no país e a proposta de desoneração do setor.

GT Produção e Consumo Sustentáveis - CNI/MMA
Criar de forma incremental as bases para a construção de padrões de produção e consumo sustentáveis, por meio do diálogo entre os setores produtivo e público.
●●

O primeiro item trabalhado pelo GT ao longo de 2014 foi “compras públicas
sustentáveis”.

Parceria com a SPI - Society Plastics Industry
●●

Parceria para divulgação do Operation Clean Sweep – OCS.

●●

Divulgação aos associados para adesão ao OCS que
consiste em um programa de gestão ambiental para
controlar as operações de manuseio de grânulos
de resina dentro das indústrias com a finalidade
de evitar a perda destes grânulos para o meio
ambiente.

●●

O material sobre a OCS está disponível no site.

19

Participação da elaboração da Norma ISO - ABNT de Compras Sustentáveis
A ABIPLAST participa efetivamente da elaboração da norma para compras sustentáveis tratada no âmbito da ISO e da ABNT (CEE 277). Na última reunião da
CEE em 2014, decidiu-se que a norma será reescrita pela segunda vez pelos países
membros da Comissão, incluindo o Brasil. Ocorrerão reuniões da CEE ao longo do
primeiro semestre de 2015 para finalizar a 3ª versão da norma.

Workshop promovido pela Câmara Nacional dos Recicladores
de Materiais Plásticos sobre aditivos pró-degradantes em materiais plásticos
Debate com acadêmicos do setor, idealizado pela ABIPLAST por solicitação da Câmara de Recicladores a fim de esclarecer a ação dos aditivos pró-degradantes no
processo de transformação e no produto final e, principalmente, sua influência no
processo de reciclagem.

Plano de Ações para Implementação da Convenção de Estocolmo
O MMA solicitou à ABIPLAST a divulgação aos associados do levantamento das
substâncias que são consideradas poluidoras pela Convenção a fim de compor um
inventário destas substâncias.
As informações levantadas foram utilizadas na elaboração de um Plano de Ação,
que descreve o planejamento das ações necessárias para atingir o resultado desejado, ou seja a eliminação ou a redução dos poluentes orgânicos persistentes.
O material sobre a Convenção de Estocolmo está disponível no site.
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RELAÇÕES

TRABALHISTAS E
SEGURANÇA E

SAÚDE DO TRABALHO
A área de relações trabalhistas da ABIPLAST atua principalmente, em assuntos de ordens
técnica e normativa quanto às alterações legislativas. Temas como a NR-12 são intrínsecos
a este departamento que é membro efetivo da Comissão Nacional Tripartite Temática a
qual discute com o trabalhador, governo e empresários, os reflexos que as possíveis alterações terão na conjuntura nacional.

Reunião CNTT - Comissão Nacional Tripartite Temática
As NRs do Ministério do Trabalho estão em revisão. Para a revisão são realizadas consultas
e audiências públicas.
Foram feitos posicionamento relativos a:
●●

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

●●

NR 1 - Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho

●●

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

●●

NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações.

Foram realizadas aproximadamente 25 reuniões
ao longo de 2014.
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ASSESSORIA

TÉCNICA

O departamento técnico atua de forma bastante abrangente, tanto na verificação e elaboração dos atestados de fabricação exclusiva ou de inexistência de similar nacional, como
também no monitoramento de informações incorretas publicadas na mídia ou em discussões de criação de normalizações relacionadas ao setor plástico.

Participação na Comissão de Estudo Especial de Serviços de Design
da ABNT
●●

Membro Efetivo da Comissão de Estudo Especial para discutir a normalização dos serviços de design quanto à terminologia, gestão e boas práticas.

●●

Em 2014 foi realizada 1 reunião.

Reuniões na ABNT
●●

Reuniões junto a ABNT onde são definidos parâmetros de Normas técnicas
a serem seguidas pelo setor.

●●

Realizamos também o acompanhamento, análises e críticas de todas as normas que estão sendo elaboradas e revisadas.

●●

Participante convidado para as reuniões da Comissão de Estudos 04 que
trata de máquinas e equipamentos.

●●

Em 2014 foram realizadas 22 reuniões.

Atestados de fabricação exclusiva ou de inexistência de Similar nacional
O Atestado de Fabricação Exclusiva ou o Atestado de Inexistência de Similar Nacional
são solicitados pelas empresas, respectivamente, para que estas possam pleitear a dispensa de licitação (concorrência) perante órgãos públicos ou criação de um ex-tarifário
para importação.
●●

69 atestados emitidos durante o ano.
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Manifestações em defesa do material plástico referente aos seguintes temas:
●●

Reciclagem do Plástico:
●●

Manual Amlurb - Prefeitura de São Paulo

●●

Prefeitura de Santos

●●

Infraero

●●

BPA – Bisfenol A

●●

Ftalato

●●

Toxicidade dos materiais plásticos

●●

Toxicidade de garrafas plásticas para água mineral

Atendimentos
●●

Fale Conosco sites ABIPLAST e SINDIPLAST.

●●

143 mensagens respondidas ao longo de 2014.

ABIPLAST | WWW.ABIPLAST.ORG.BR
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ASSESSORIA DE

IMPRENSA

ABIPLAST na mídia (N° de inserções na Mídia no ano de 2014: 1332 inserções no total; N°
de inserções no Jornal Impresso: 315; N° de inserções em Revistas: 202; N° de inserções
Rádio: 3; N° de inserções Tv: 12; N° de inserções Mídia Eletrônica: 800).

1%
Tv; 12;

0%
Rádio; 3;

15%
Revistas;
202;

60%
Mídia Eletrônica;
800;

24%
Jornal Impresso;
315;

Artigos para revistas e entrevistas do setor, respostas a entrevistas, diversas revistas e artigos:

●●

Plástico Moderno

●●

Revista Setorial Embalagem - Embalagens ativas

●●

Plástico Sul - Nanotecnologia

●●

Plástico Nordeste

●●

Guia da Farmácia

●●

Entrevista Uniethos

●●

Embalagens Ativas

●●

Valor Econômico
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GLOSSÁRIO

ABIPLAST
ABDI 		

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ABIVIDRO

Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro

ABNT		

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ALIPLAST

Associação Latino-Americana das Indústrias do Plástico

AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

ANVISA		

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BNDES		

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BPA 		

Bisfenol A

CAMEX		

Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior

CEE		

Comissão Especial de Estudo

CNI		

Confederação Nacional das Indústrias

CNTT		

Comissão Nacional Tripartite Temática

COEMA		

Conselho Temático de Meio Ambiente

DECONCIC

Departamento da Indústria da Construção

DJAI		

Declaração de Importação Antecipada da Argentina

FIESP		

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

GIP		

Grupo de Interação Produtiva

GTIP		

Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

MDIC		

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior

MMA		

Ministério do Meio Ambiente

MTE		

Ministério do Trabalho e Emprego

NBR		

Norma Brasileira

NR		

Norma Regulamentadora

OCS		

Operation Clean Sweep

PIP		

Programa de Interação Produtiva

PME		

Pequenas e Médias Empresas

PNRS		

Política Nacional de Resíduos Sólidos

PTFE		

Poli (tetrafluoretileno)

SEAE		

Serviço de Acompanhamento Econômico

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SISCOSERV

Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 		

		

Operações que Produzam Variações no Patrimônio

SPI		

Society Plastics Industry
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Transformando para
competir

www.abiplast.org.br

