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Localizacão do emprego (2016)
e empresas (2015) no setor de
transformacão e reciclagem de
materiais plásticos, por Estado.
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Total:

12.539

Location of employment (2016) and companies (2015) in the
processed and recycling plastics industry by State.
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A ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico representa atualmente 12.539 empresas

Empresas
Companies

e 322.679 empregos nos setores de transformação e reciclagem de materiais plásticos em todo o
país. Regionalmente estamos presentes em 14 Estados, por meio de 23 sindicatos profissionais
associados. A Entidade criada em 1967 que, agora em 2017, comemora 50 anos de existência trabalha

06

constantemente para o desenvolvimento e fortalecimento do setor. Estamos focados no aumento da

Polos Petroquímicos
Petrochemical Poles

competitividade da indústria, incentivando e apoiando iniciativas para inserção de novas tecnologias,
inovação em produtos e processos, bem como na propagação dos benefícios e vantagens do uso de

Roraima

materiais plásticos aliadas a práticas sustentáveis da indústria. A sustentabilidade tem deixado de ser

1

2

apenas tendência e se tornou uma necessidade de atuação das empresas. Para o setor plástico não tem
sido diferente e a ABIPLAST dedicou-se nestes últimos anos fortemente neste sentido. Estamos cada

Ceará

Amapá
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4.749

1

vez mais trabalhando em cadeia, formando e conscientizando os elos deste encadeamento produtivo

289

sobre a importância de desenvolver produtos pensando sempre no seu ciclo de vida, bem como nos
Rio Grande do Norte
1.375

Amazonas
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-

reduzir, reutilizar e reciclar, a ABIPLAST promove a importância da redução do consumo, a possibilidade
plásticos, para que esses sejam sempre destinados à reciclagem retornando, dessa forma, à cadeia

3.018

332

64

118

produtiva e poupando a utilização de recursos naturais e gastos com energias. A ABIPLAST atua para

28

que suas empresas associadas estejam bem preparadas para apresentar aos mercados demandantes,
492

Piauí
Rondônia

72

38

16

a versatilidade, a qualidade e as vantagens que o material plástico possui, sendo possível encontrá-lo

Pernambuco

37

10.284

Tocantins

317

e aplicá-lo nos mais diferentes setores da economia. Sustentada por empresas sólidas e atentas às

312

demandas globais, a ABIPLAST tem demonstrado estar em consonância com as tendências globais

Alagoas
3.112

de atuação setorial cumprindo papel protagonista na defesa dos interesses de seus associados e

92

Bahia

Mato Grosso

11.202

1.877

promovendo a fortificação dos setores de transformação e reciclagem de materiais plásticos.
354

Sergipe
887

98

Acre

Indústria Brasileira de Transformacão
e Reciclagem de Material Plástico

conceitos da economia circular, ou seja, do berço ao berço. Alinhada com o conceito dos 4R’s - repensar,

73

Paraíba

Maranhão

1.167

140

perfil 2016

da reutilização de embalagens e produtos e também a divulgação do descarte correto dos produtos

Pará

7.920

Preview
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ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Brazilian Plastic Industry Association) currently represents 12.539

Goias

120
7

Distrito Federal

5.172
318

Minas Gerais
19.677

of existence in 2017, constantly works to develop and strengthen the sector. We focus on increasing the industry’s competitiveness,
fostering and supporting initiatives in order to incorporate new technologies, innovation in products and processes, as well as to spread
is ceasing to be only a trend and demands action from companies. It is not different with the plastic industry, and ABIPLAST has

114

been strongly devoting itself to this aspect over the last years. We are working in a chain, forming and promoting awareness to the

São Paulo

137.563

circular economy, i.e. on a cradle-to-cradle basis. In line with the 4R concept - rethink, reduce, reuse, recycle – ABIPLAST stimulates

17.449

Paraná
23.153

links forming this supply chain about the importance of developing products considering their life cycle, as well as the concepts of

Rio de Janeiro

5.193

$

the benefits and advantages when using plastic materials together with sustainable practices within the industries. Sustainability

3.505

64

2.491

we operate in 14 States through 23 associated professional unions. Such Entity, which was created in 1967 and celebrates 50 years

47

Espírito Santo

892

Mato Grosso do Sul

companies and 322.679 jobs in the sector of transformation and recycling of plastic materials throughout the country. Regionally,

432

the importance of reducing consumption, possible reuse of packages and products and also disseminates the correct disposal of

627

plastic products, so that they are always directed to recycling. That way, they return to the supply chain and it is possible to reuse

1.108

such products, saving natural resources and energy costs. ABIPLAST works so that the associated companies are well prepared to
present the demanding markets flexibility, quality and advantages of plastic materials that can be found and applied in several of the

Santa Catarina

economy sectors. Sustained by solid companies, which are aware of global demands, ABIPLAST has proved to be in harmony with

38.464

27.846

global trends of sector’s activities, fulfilling a leading role when defending its associates’ interests and promoting support to sectors

1.112

Rio Grande do Sul

of transformation and recycling of plastic materials.

1.362
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Resumo da cadeia produtiva
do plástico no Brasil

Panorama geral
do setor

Empregos na
indústria de
transformados
plásticos

Sector overview

Produção física de
transformados plásticos

313.062

5,8 milhões
de toneladas

615 mil
toneladas1

9.617

Employees in the processed
plastics industry:
313.062

Physical production:
5.8 million t

Produção física de
reciclados plásticos

Empregos na
indústria de
reciclagem de
materiais plásticos
Employees in the recycling
plastics industry:
9.617

Empresas de
reciclagem de
materiais plásticos

Main resins consumed:

Empresas de
transformados
plásticos

11.459

Companies of
processed plastics:
11.459

PET: 7,2%

A cada R$ 1 milhão adicional

Aumenta
na produção

empregos no

dos setores

setor de

a montante

transformados

(fornecedores)

plásticos

de produção do setor de

Generates 29

An increase of

new jobs in the

BRL 1 million in

At every additional BRL

processed

1 million on production in

plastics sector

industry, there is:

Aumenta
R$ 2 milhões
na produção
total do país

R$ 1,3
milhão
no PIB
brasileiro

da cadeia;

Transformado Plástico2 > > >

the Processed Plastic

Aumenta

R$ 1 milhão

the production of
upstream sectors
(suppliers) of the
chain

An increase of
BRL 2 million
in the total
production of
the country

An increase
of BRL 1.3
million in
Brazilian GDP

BRL 64.9 billion

Fonte: Pesquisa FIA - 2014
Source: Research FIA - 2014

[2] Fonte: Matriz Insumo Produto/IBGE, 2013. Elaboração: Abiplast
[2] Source: Matriz Insumo Produto/IBGE, 2013 | Input Product Matrix/IBGE, 2013 / Prepared by ABIPLAST

Parcela
importada:

13,3%

R$ 70,45
bilhões
Apparent consumption of
processed plastics:
BRL 70.45 billion

Portion
imported

EPS: 2,3%
EPS

Móveis: 5,0%
Furniture

Papel, celulose e impressão: 3,7%
Pulp, papper and printing

Perfumaria, higiene e limpeza: 3,4%
Perfumery, toiletry and cosmetics

Agricultura: 2,9%
Agriculture

Eletrônicos: 2,8%
Electronics

Químico: 2,5%
Chemical

Têxteis e vestuário: 1,0%
Textiles and clothes

EVA: 1,4%

Farmacêutico: 0,8%

EVA

Pharmaceutical

Plásticos de
engenharia: 6,2 %

Importações de
transformados plásticos:

Engineering plastics

Importações de
resinas termoplásticas:

US$ 2,25 bilhões
Imports of thermoplastic resins:
USD 2.25 billion

[1]
[1]

Consumo Aparente
de Transformados
Plásticos:

Portion
exported

plastics:

PS

Vehicles and parts

Beverages

5,9%

Production of processed

PS: 4,6%

Automóveis e autopeças: 12,1%

Bebidas: 5,8%

Parcela
exportada:

R$ 64,9
bilhões

LLDPE

Food

Metal products

plásticos:

PEBDL: 12,5%

Alimentos: 19,0%

Produtos de metal: 6,7%

transformados

LDPE

Construction

Machinery and equipment

Produção de

PEBD: 10,6%

Construção civil: 25,7%

Máquinas e equipamentos: 7,3%

Exports of
thermoplastic resins:
USD 2.23 billion

PET

29 novos

Exports of processed plastics:
USD 1.1 billion

US$ 2,23
bilhões

HDPE

X
Efeito
multiplicador
do setor

US$ 1,1 BILHÃO

PVC

Revenues of processed
plastics:
BRL 64.5 billion

Gera

Exportações de
transformados plásticos:

Exportações
de resinas
termoplásticas:

PEAD: 17,5%

Setores consumidores
de artigos plásticos:
Consumer sectors of plastic articles:

PVC: 15,7%

R$ 64,5
bilhões

Physical production of
recycled plastics:
615 thousand t

Principais
resinas
consumidas:

PP

Companies of plastics
recycling:
1.080

Faturamento de
transformados plásticos

Summary of productive chain of the plastic in Brazil

PP: 21,9%

1.080

$

Reciclagem industrial
Industrial recycling

US$ 2,7 bilhões

Outros transportes: 0,6%
Other transports

Outros: 0,7%
Others

Imports of processed plastics:
USD 2.7 billion

Reciclagem mecânica de material
plástico pós-consumo: 615 mil t3

CONSUMO

FINAL

Mechanical recycling of post-consumption plastic
material: 615 thousand t3

Final Consumption
Fonte: PIA Empresa, PIA Produto, PIM-PF, Contas nacionais/ IBGE, AliceWeb/ MDIC.
Source: Annual Survey Industry - Enterprise | Annual Survey Industry - Product, PIM-PF, National Accounts / IBGE, AliceWeb/ MDIC.
[3]
[3]

Fonte: Pesquisa FIA - 2014
Source: Research FIA - 2014

