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O ano de 2017 foi um período difícil. A crise econômi-

ca e política atingiu a tudo e a todos no país. E como 

não poderia deixar de ser, nos atingiu frontalmente. O 

estado do Rio foi duramente impactado pela falência 

financeira, moral e de segurança.

Na parte financeira, as empresas que dependem dos 

repasses públicos para realizar suas atividades – como 

hospitais, escolas, laboratórios, empresas de suprimen-

tos em geral – sofreram com atrasos e diminuição no 

ritmo de compra e produção. A crise moral nos afeta 

quando vemos nas calçadas dos centros comerciais dos 

bairros, camelôs com mercadorias a preços aviltados, 

fazendo concorrência às empresas legais. Na questão 

segurança, o aumento, em especial, do roubo de cargas 

encareceu demasiadamente o frete para o nosso esta-

do. E, por fim, a falta de pagamento dos funcionários 

públicos estaduais diminuiu, consideravelmente, o po-

der de compra da população e, com isso, o quadro se 

agravou. 

Diante deste cenário, o Simperj manteve em seu foco 

a melhoria contínua e a preparação para o futuro. Em 

2017, participamos da elaboração do Planejamento Es-

tratégico do setor de transformação de plásticos, desen-

volvido pelo Sistema FIRJAN, desdobrando-o em ações 

concretas, que foram realizadas sempre em conjunto 

com as equipes de apoio sindical e setorial da Federação. 

O Simperj vem se modernizando e buscando a identi-

ficação de melhores práticas, estejam elas onde estive-

rem, tanto para aprimorar a atuação do sindicato como 

para oferecer informações qualificadas e oportunida-

des de crescimento às empresas associadas.

O SIMPERJ MANTEVE EM 
SEU FOCO A MELHORIA 
CONTÍNUA E A PREPARAÇÃO 
PARA O FUTURO. EM 2017, 
NOSSO DIRECIONAMENTO 
FOI PREPARAR O PLANO 
ESTRATÉGICO DO SETOR 
DE TRANSFORMAÇÃO DE 
PLÁSTICOS. 

Além do expediente administrativo habitual, nos dedi    -

camos especialmente ao atendimento às  empresas 

associadas e procuramos potencializar o  treina  mento 

do grupo de diretores e colabo      radores para atingir no-

vos patamares de atuação. Nossa defesa em relação a 

ações judiciais contra o “plástico” foi um trabalho de 

muito desgaste neste ano que passou, mas podemos 

contar com o suporte do  Sistema FIRJAN, da Plastivida 

e da Abiplast.

No emaranhado fiscal, tributário e trabalhis-

ta  existente no nosso estado, a empresa que não 

está associada a uma entidade de classe fica órfã e 

à mercê das mais variadas artimanhas da lei. Nin-

guém  consegue sobreviver sozinho, a associação 

da categoria é  fundamental. Convidamos todas as 

empresas do setor de transformação de plásti-

cos a conhecerem o trabalho realizado pelo Sim-

perj e a  juntarem-se às 90 empresas já associadas.  

A união faz a força!

José da Rocha Pinto
Presidente do Simperj

“

“

PALAVRA DO 
PRESIDENTE
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QUEM
SOMOS

O SINDICATO

O Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado 

do Rio de Janeiro (Simperj) tem como missão a repre-

sentação das empresas transformadoras de plástico 

fluminenses junto às autoridades federais, estaduais e 

municipais, entidades sindicais de trabalhadores e à so-

ciedade em geral.

Queremos ser a primeira referência de suporte e apoio 

para o desenvolvimento da indústria de material plástico 

no estado do Rio, incrementando a venda dos produtos 

plásticos fabricados aqui e potencializando o número de 

empresas e de empregos de qualidade.

NOSSOS VALORES SÃO: 
TRANSPARÊNCIA; 
SEGURANÇA JURÍDICA; 
RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL, SOCIAL E 
AMBIENTAL; VALORIZAÇÃO 
E RESPEITO ÀS PESSOAS; 
CONFIANÇA EMPRESARIAL.
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QUEM
SOMOS

Rodrigo Mesquita Carnaval 

Tullio Giunti

CONSELHO FISCAL

Efetivos
Antônio Guarino de Souza 

Walter Faustino 

Cláudio Patrick Vollers 

Suplentes
Marco Antonio Branco Sette 

Flávio Ozon Boghossian

Franklin Pires de Oliveira 

DELEGADOS 
REPRESENTANTES 
JUNTO À FIRJAN

Efetivos
José da Rocha Pinto 

Marcelo Oazen 

Suplentes
Ronaldo Castilho Thomaz 

Cláudio Patrick Vollers

Presidente
José da Rocha Pinto 

1º Vice-presidente
Marcelo Oazen 

2º Vice-presidente
Ronaldo Castilho Thomaz 

Diretor – 1º Secretário
Gladstone José dos Santos Junior 

Diretor – 2º Secretário
José Simões de Lima 

Diretor – 1º Tesoureiro
Pedro Antonio Loureiro da Silva 

Diretor – 2º Tesoureiro
Francisco Piragini Junior 

Suplentes
Franklin Soares Vieira 

Alexandre Alberto Nascimento Silva 

Reynaldo Thurler 

Carlos Alberto Pimenta de Sá 
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O SETOR
O setor de transformados plásticos brasileiro é res-

ponsável por 90% dos empregos gerados na cadeia do 

plástico: 1ª, 2ª e 3ª geração, de acordo com dados da 

Abiplast de 2015. 

A Região Sudeste abriga pouco mais de 50% das em-

presas do segmento do Brasil e a proximidade com os 

seus fornecedores e mercados consumidores é motivo 

relevante para a instalação dessas indústrias por aqui. 

No estado do Rio de Janeiro está instalada uma das 

seis centrais petroquímicas (fornecedora de maté-

ria-prima) do país – o Polo de Duque de Caxias. Os 

setores de construção civil, alimentos e automóveis 

e autopeças são responsáveis pelo consumo de mais 

de 50% dos transformados plásticos brasileiros (fonte: 

Abiplast/2016). 

O setor fluminense emprega mais de 17.000 pessoas, 

ocupando a 6ª posição no ranking por estado (fonte: 

Abiplast/2016).

As micro e pequenas empresas transformadoras de 

plástico do Rio de Janeiro, que configuram 93% das 

indústrias do estado deste porte no setor, são repre-

sentadas pelo sindicato de abrangência estadual, o 

Simperj (fonte RAIS/MTE/2014).

Estas indústrias compõem a 3ª geração da cadeia pro-

dutiva do material plástico, que forma-se em torno de 

um conjunto de produtos plásticos – filmes, emba-

lagens, peças técnicas, sacarias, peças para produtos 

eletrônicos e automobilísticos e fibras de poliéster. 

O SETOR DE 
TRANSFORMADOS 
PLÁSTICOS BRASILEIRO 
É RESPONSÁVEL POR 
90% DOS EMPREGOS 
GERADOS NA CADEIA 
DO PLÁSTICO.

“

“
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PERFIL DA REGIÃO – 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população do esta-

do do Rio de Janeiro em 2016 era de 16,6 milhões de 

habitantes, o que representava 8,1% da população do 

Brasil. Os 92 municípios do estado, distribuídos em 10 

regiões, geraram um produto interno bruto (PIB) de 

R$ 671 bilhões em 2014, o que representou 11,6% da 

economia nacional. Entre 2008 e 2014, o valor da pro-

dução estadual cresceu 15,2%, valor abaixo dos 20,7% 

observado na média nacional.

O setor de serviços, com movimentação de R$ 301,9 

bilhões, foi responsável por 45% do PIB fluminense 

em 2014. Já a indústria, com movimentação de R$ 

171,7 bilhões, contribuiu com um quarto da produ-

ção estadual (25,6%), o equivalente a 14,5% do PIB da 

indústria nacional. 

Em 2015, o estado empregava 4,5 milhões de trabalha-

dores com carteira assinada, o que representava 9,3% 

do total nacional. O setor de serviços, com 2,1 milhões 

de profissionais, concentrava o maior número de em-

pregos formais no estado (46,3%), seguido pelo comér-

cio, com 860 mil trabalhadores. A indústria, por sua vez, 

foi responsável por empregar 749 mil profissionais, o 

que representava 16,8% dos trabalhadores do estado. 

A indústria de transformação concentrava 49,4% da 

mão de obra na indústria fluminense. O destaque fica 

para a indústria naval, que reunia 41,1% dos postos de 

trabalho no estado do Rio – o maior polo do país. Em 

relação ao nível de escolaridade dos trabalhadores da 

indústria de transformação no estado do Rio, metade 

(50,6%) já concluiu o ensino médio, mas 12,5% ainda 

não haviam finalizado o ensino fundamental. 

Em 2015, o estado do Rio de Janeiro possuía cerca 

de 289 mil empresas, o que representava 7,3% do to-

tal do país. Os estabelecimentos industriais eram 35,5 

mil (10,6% do total estadual), sendo 16,9 mil indústrias 

de transformação (5,9%). Destacam-se vestuário, pro-

dutos alimentícios, produtos de metal e produtos de 

minerais não metálicos. Entre as empresas da indústria 

de transformação na região, 96,6% eram micro ou pe-

quenas empresas (MPE). 

Segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Muni-

cipal (IFDM), que acompanha o desenvolvimento mu-

nicipal em três vertentes (Emprego e Renda, Educação 

e Saúde), 95,7% dos municípios fluminenses foram 

avaliados com desenvolvimento moderado ou alto, na 

edição 2015 (ano-base 2013). 

Por sua vez, o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), 

que acompanha a administração dos recursos públi-

cos dos municípios em cinco áreas (Receita Própria, 

Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo 

da Dívida), apontou que entre os 54 municípios do es-

tado do Rio analisados, 46 apresentaram Gestão Difícil 

ou Crítica.

RELATÓRIO 2017 SIMPERJ | 6



AÇÕES EM 
BENEFÍCIO 
DAS EMPRESAS
Em 2017, o Simperj se debruçou na construção do seu 

Planejamento Estratégico, que busca orientar a reestru-

turação da atuação do sindicato e garantir resultados 

positivos para o setor, tendo em vista a nova realidade 

sindical. Outras atividades importantes foram realizadas 

durante o ano e terão continuidade. Entre elas estão:

FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Oferecemos 90 vagas gratuitas em cursos do SENAI de 

qualificação e aperfeiçoamento profissional, realizados 

em diferentes regiões do estado. 

Atentos à demanda de mão de obra da indústria de 

plástico de Três Rios, um grande polo do setor no es-

tado, apresentamos no município os cursos oferecidos 

pelo sindicato, por meio do SENAI, para formação e 

aperfeiçoamento de mão de obra, incluindo a capaci-

tação de jovens aprendizes.

CADASTRO

Iniciamos a revisão dos cadastros das empresas atu-

antes no Rio de Janeiro, cujo processo está em an-

damento, com o objetivo de conhecer melhor o atual 

perfil do grupo representado pelo sindicato.

COMUNICAÇÃO

Investimos em quadro técnico especializado em co-

municação social para cuidar do processo de informa-

ção e relacionamento, via redes sociais, com as em-

presas associadas e com a sociedade em geral.
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70 ANOS DO SIMPERJ 

Realizamos um evento em comemoração aos 70 anos 

do Simperj, na sede do Sistema FIRJAN, que contou 

com a palestra da jornalista Miriam Leitão “Conjuntura 

Política e Econômica do Brasil e Perspectivas”, além da 

presença de empresários do setor plástico fluminense, 

do presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz Coelho, 

e de diretores da Federação. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

Firmamos parceria com o Sindicato da Indústria de 

Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias 

do Estado do Rio de Janeiro - Sindistal, para ofe-

recer aos nossos associados o Programa de Gestão 

em Eficiência Energética, que propõe soluções para 

economia de energia nas empresas.

ACORDO SETORIAL DE 
EMBALAGENS 

Garantimos às empresas associadas ao Simperj o di-

reito de participar do Acordo Setorial de Embalagens, 

que tem como objetivo garantir a destinação final am-

bientalmente adequada das embalagens, cumprindo as 

obrigações legais instituídas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). O Acordo Setorial promove 

a reciclagem de embalagens em geral por meio de um 

plano de gestão de resíduos no contexto da logística 

reversa. As empresas não são obrigadas a aderir ao 

Acordo, entretanto, caso optem por fazer parte desse 

grupo, estarão garantindo a certificação dos seus sis-

temas de qualidade no quesito “cumprimento das obri-

gações legais”.
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PICPLAST

Promovemos, em parceria com o Sebrae e com o Sis-

tema FIRJAN, um programa de capacitação gerencial 

para participação no Plano de Incentivo à Cadeia do 

Plástico (PICPlast), criado pela Abiplast e pela Braskem.  

O objetivo do programa é capacitar as pequenas e mé-

dias indústrias de transformação plástica para competir 

no mercado nacional e, posteriormente, no exterior. 

“Trabalhamos no aperfeiçoamento dos processos ope-

racionais e financeiro das empresas” – Andrea Lopes, 

coordenadora do projeto de encadeamento produtivo 

do Sebrae. 

MISSÃO SINDICAL NACIONAL 

Integramos a Missão Sindical Nacional do Setor de 

Plástico ao Rio Grande do Sul, promovida pelo Siste-

ma FIRJAN.  Durante a missão, tivemos a oportunidade 

de compreender o modelo de gestão de indicadores 

setoriais, conhecer comitês temáticos e projetos rela-

cionados à imagem do plástico. A programação incluiu 

visitas à Braskem e ao Centro de Tecnologia e Inova-

ção da empresa; à Marcopolo, referência mundial no 

encarroçamento de ônibus que, por meio da adoção 

dos conceitos LEAN, conseguiu minimizar os efeitos da 

retração da demanda e aumentar a eficiência opera-

cional; à Pisani, líder de embalagens plásticas retorná-

veis na América Latina, que possui engenharia e matri-

zaria próprias, com linhas de embalagens retornáveis 

para diversos segmentos de mercado; e à Martiplast, 

onde conhecemos boas práticas relacionadas a ges-

tão, inovação e design que podem ser replicadas para 

a realidade da indústria fluminense. Visitamos, ainda, 

o Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Po-

límeros, unidade credenciada pela EMBRAPII (Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), que atua 

em projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento e 

inovação, consultorias e serviços metrológicos na área 

de polímeros.
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ACESSO A MERCADO

Participamos da Feiplastic, uma das feiras mais impor-

tantes do país, que acontece em São Paulo. Sabemos 

da importância da nossa presença como representante 

da indústria de transformação de plásticos do nosso 

estado, informando aos possíveis empreendedores in-

teressados as características de cada região e, também, 

indicando empresas associadas para os visitantes.

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

Representamos o estado do Rio na reunião com pai-

nel de especialistas do setor de Química – Polímeros, 

realizada pelo Departamento Nacional do SENAI. Os 

principais objetivos da reunião foram estabelecer os 

contextos atuais e futuros para a ocupação de postos 

de trabalho, prospectar novos perfis profissionais para 

o setor, e discutir os impactos tecnológicos e organi-

zacionais sobre as referidas ocupações.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO SETORIAL

Apoiamos a realização do workshop voltado para re-

presentantes do setor, empresas e líderes sindicais para 

construir o Planejamento Estratégico setorial, com 

ações a serem realizadas até 2025. O objetivo do tra-

balho coordenado pelo Sistema FIRJAN é promover a 

identificação, articulação e implementação de projetos 

estruturantes, através de uma construção de visão de 

longo prazo setorial com plano de ações que apoiem 

o desenvolvimento da indústria de plástico do estado 

do Rio de Janeiro.

A REESTRUTURAÇÃO DA 
ATUAÇÃO DO SINDICATO 
COM CONSEQUÊNCIAS 
POSITIVAS PARA O SETOR, 
TENDO EM VISTA A NOVA 
REALIDADE SINDICAL.

“

“

A CARAVANA É UMA 
OPORTUNIDADE PARA 
INTERAÇÃO ENTRE OS 
AGENTES DA CADEIA 
PRODUTIVA, PARA A 
TROCA DE INFORMAÇÕES 
E ACESSO A TENDÊNCIAS.
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INFORMAÇÃO

Ao longo do ano, disponibilizamos para associados de 

informações exclusivas dos Conselhos Legislativo, Tri-

butário, Econômico, Energia, Meio Ambiente, Jovens 

Empreendedores, Política Social e Trabalhista do Sis-

tema FIRJAN.

CARAVANA EMPRESARIAL

Estivemos presentes com uma delegação de empresá-

rios fluminenses na feira Plástico Brasil, em São Paulo, 

para atualização tecnológica de empresários e cola-

boradores das empresas associadas. A ação, realizada 

com o apoio do Sistema FIRJAN, foi uma oportunidade 

para interação entre os agentes da cadeia produtiva, 

para a troca de informações e acesso a tendências, 

lançamentos, tecnologia e inovação para os setores, 

além da captação e fidelização de associados. 

SEMINÁRIO SETORIAL

Apoiamos a elaboração do primeiro Seminário Seto-

rial de Plástico, onde empresários e profissionais do 

setor puderam ampliar seus conhecimentos sobre li-

nhas de crédito, design, inovação, sustentabilidade e 

tendências que impactam as relações de consumo. 

O evento, que contou com palestrantes nacionais e a 

participação direta de especialistas do Sistema FIRJAN, 

promoveu o debate de ideias, a troca de experiências e 

de  conhecimentos, além de estimular a articulação de 

novas redes de negócios e parcerias.

Ao lado: Caravana do 

Simperj proporcionou 

visita de empresários 

associados à feira  

Plástico Brasil.
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REUNIÕES SETORIAIS 

Participamos dos encontros mensais promovidos pelo 

Sistema FIRJAN, ao lado de representantes da cadeia 

produtiva, com objetivo de captar demandas, identi-

ficar desafios, oportunidades e tendências, visando à 

construção de projetos, produtos e serviços relevantes 

para o desenvolvimento e aumento da competitivida-

de do setor industrial no estado do Rio de Janeiro. 

COMITÊ TÉCNICO  
SETORIAL DE EDUCAÇÃO 

Participamos de reuniões para identificação e atu-

alização das competências profissionais necessá-

rias aos trabalhadores, avaliando particularmente os 

perfis correspondentes às qualificações profissionais 

demandadas pelos segmentos industriais atendidos 

pelo SENAI-RJ. Os comitês são integrados por re-

presentantes dos agentes da cadeia produtiva de 

cada segmento industrial, tendo a Reunião Setorial 

como fórum orientador de suas ações.

CAPACITAÇÃO EXECUTIVA 
EM GESTÃO DE RESULTADO 
PARA COMPETITIVIDADE 

Oferecemos vagas gratuitas no curso promovido pelo 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RJ), onde foi apresentada a 

metodologia de gestão de resultados com foco na de-

finição de indicadores de desempenho eficientes, no 

estabelecimento de metas e no tratamento de anoma-

lias para aumento da competitividade. 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Apoiamos a realização do evento que reuniu indús-

trias de alimentos e bebidas e produtoras de emba-

lagens, com o intuito de incentivar a compra de pro-

dutos e serviços de fornecedores locais e aquecer a 

economia fluminense. A iniciativa possibilitou que 11 

empresas âncoras apresentassem demandas e seus 

respectivos volumes de consumo anual a 32 forne-

cedores de embalagens.
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PERSPECTIVAS 
PARA 2018

O Brasil tem vários desafios para 2018: melhorar o am-

biente de negócios; resolver a questão da segurança 

pública e do roubo de cargas; votar a reforma tributária; 

adequar os juros reais para possibilitar novos investimen-

tos, entre outros. A expectativa do Simperj é que todos 

esses desafios sejam resolvidos ou comecem a ser solu-

cionados ao longo do ano. E a melhora no cenário eco-

nômico e a perspectiva de retomada do crescimento ani-

mam nosso setor. Estamos otimistas e acreditamos que, 

neste novo quadro, o investimento em inovação deva ser 

ampliado, contribuindo para o crescimento do país.

Estamos planejando várias ações para 2018, tanto para 

o setor, quanto para o sindicato. No caso do setor, dare-

mos prosseguimento ao apoio às ações integrantes do 

Planejamento Estratégico setorial 2017-2025.

Em relação ao sindicato, além da reorganização que 

já vem sendo feita, traçaremos um plano estratégico 

tendo em vista a nova situação sindical brasileira, que 

resultará em novas ações a serem implementadas ao 

longo de 2018. Entre elas, podemos destacar a ênfase 

em melhoria da informação e a busca do aumento das 

vendas do setor, por meio de redes sociais e ações de 

acesso ao mercado.

Em 2018, buscaremos aumentar o número de em-

presas associadas ao Simperj. Dessa forma, fortale-

ceremos ainda mais a representatividade do setor e 

poderemos realizar mais iniciativas voltadas para a 

exploração de novas tecnologias e para a melhoria 

dos instrumentos de controle e de informação de 

nossos associados.
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MOVIMENTO  
SOU DO RIO

O Movimento Sou do Rio é uma iniciativa de empresá-

rios fluminenses de vários setores e que tem a FIRJAN 

como uma de suas apoiadoras. Seu objetivo é incen-

tivar o consumidor a usar produtos fabricados no es-

tado do Rio e, com isso, estimular a economia local, 

gerando mais empregos, renda e oportunidades para 

todos os setores.

O movimento permite às empresas fortalecer e enal-

tecer a marca “Rio”, ao usar o selo em seus produtos 

e estabelecimentos. Na outra ponta, os empresários 

também podem priorizar compras fluminenses. Além 

de movimentar nossa economia, a opção de comprar 

de fornecedores do Rio facilita a logística e a entrega de 

mercadorias, com possibilidade de redução de custos.

O Simperj apoia o movimento e incentiva seus asso-

ciados a participarem da iniciativa. “Acreditamos ser 

um caminho importantíssimo para toda a indústria do 

nosso estado. O comprador que observar a origem do 

produto e escolher os fabricados aqui logicamente es-

tará contribuindo com a melhoria do emprego e, em 

extensão, com o desenvolvimento de todo o estado”, 

diz José da Rocha Pinto, presidente do Simperj. 

Qualquer um pode participar do Movimento Sou do Rio. 

No caso de empresas estabelecidas no estado do Rio, 

basta fazer o download e reproduzir o material da cam-

panha em seus produtos originais, lojas físicas, site e 

perfis nas redes sociais, além de disseminar o movimen-

to entre seus colaboradores. Já a população participa 

ao dar preferência a produtos de origem fluminense e 

divulgando a campanha entre familiares e amigos.

Para download do material e outras informações, 

acesse www.movimentosoudorio.com.br.
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Rua Santa Luzia, 776 
Salas 203, 204, 303 e 304 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Cep: 20030-042
(21) 2220-9726 
contato@simperj.org.br
www.simperj.org.br


