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SOBRE 
A ABIPLAST
A ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico - representa atualmente 

12.539 empresas, que empregam 322.679 funcionários, nos setores de transformação 

e reciclagem de materiais plásticos em todo o país.

Regionalmente estamos presentes em 14 Estados, por meio de 23 sindicatos da 

categoria econômica. A Entidade criada em 1967 comemorou 50 anos de existência 

em 2017 e trabalha constantemente para o desenvolvimento e fortalecimento do setor.

Estamos focados no aumento da 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 materiais plásticos aliadas 

a práticas sustentáveis da indústria.

A sustentabilidade tem deixado de ser apenas tendência e se tornou estratégia 

fundamental das empresas. Para o setor plástico não tem sido diferente e a ABIPLAST 

dedicou-se nestes últimos anos fortemente neste sentido. Estamos cada vez mais 

trabalhando em conjunto, formando e conscientizando os elos deste encadeamento 

produtivo sobre a importância de desenvolver produtos pensando sempre no seu 

ciclo de vida, bem como nos conceitos da economia circular. Alinhada com o conceito 

dos 4Rs - repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, a ABIPLAST promove a importância 

do consumo consciente, a possibilidade da reutilização de embalagens e produtos 

e também a divulgação do descarte correto dos produtos plásticos, para que esses 

sejam sempre destinados à reciclagem retornando, dessa forma, à cadeia produtiva e 

otimizando a utilização de recursos naturais e eficiência energética.

A ABIPLAST atua para que suas empresas associadas estejam bem preparadas para 

apresentar aos mercados demandantes, a versatilidade, a qualidade e as vantagens que 

o material plástico possui, sendo possível encontrá-lo e aplicá-lo nos mais diferentes 

setores da economia.

Sustentada por empresas sólidas e atentas às demandas globais, a ABIPLAST tem 

demonstrado estar em consonância com as tendências mundiais de atuação setorial 

cumprindo papel protagonista na defesa dos interesses de seus associados e promovendo 

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

Além dos esforços para o desenvolvimento setorial, a Entidade proporciona diversos 

serviços aos seus associados, como:

•	  Defesa comercial e apoio ao comércio exterior

•	  Coordenação executiva das câmaras setoriais

•	  Consultoria tributária

•	  Espaço para realizações de reuniões e eventos empresariais

•	  Workshops, palestras e treinamentos

•	  Informes setoriais

•	  Publicações técnicas

•	  Promoção da imagem do plástico

•	  Apoio em feiras no Brasil e no exterior

•	  SENAPLAS - Selo Nacional de Plásticos Reciclados
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE
É com muito orgulho que a ABIPLAST apresenta o seu Relatório 

de Atividades, um instrumento de transparência e prestação de 

contas aos seus associados. O ano foi marcado por inúmeros 

desafios e pela atuação da entidade na defesa dos interesses 

do setor junto aos diversos públicos de relacionamento, como 

governo, fornecedores, consumidores, mídia e demais públicos.

A ABIPLAST manteve sua posição de protagonista na garantia e 

defesa dos direitos da indústria de transformados e reciclagem 

de plástico. Nesse trabalho, se reuniu com representantes de 

Secretarias de Governo e Ministérios em busca de soluções 

conjuntas para a questão do descarte adequado dos produtos 

pós-consumo. Nesse sentido, vale destacar a sua atuação em 

defesa do Sistema de Logística Reversa da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, com a adesão de aproximadamente 

140 empresas ao Acordo Setorial de Embalagens. A primeira 

fase foi concluída em dezembro e contabilizou resultados que 

superaram as expectativas.

A Entidade também buscou o diálogo com representantes 

de diversas instituições, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), e trabalhou junto aos formadores de opinião 

no esclarecimento da importância do plástico em nossa 

sociedade, bem como para a construção de uma imagem 

positiva do produto. Outra iniciativa que merece destaque é a 

curadoria da Operação Reciclar dentro da Feira Internacional 

do Plástico (FEIPLASTIC), realizada pela primeira vez pela 

Associação. A ação educativa reuniu representantes da cadeia 

produtiva e entidades setoriais para divulgar informações sobre 

a importância do plástico, sua reciclabilidade e a variedade de 

aplicações, e foi visitada por aproximadamente 11 mil pessoas. 

Especificamente para o relacionamento com o público em 

geral, promovemos por meio do Plano de Incentivo à Cadeia 

do Plástico (PICPlast) a exposição PlastColab - um fablab pop 

up de três andares em plena Avenida Paulista, em São Paulo. 

Ofereceu gratuitamente experiências ligadas à inovação, à 

criatividade, ao conhecimento associadas à versatilidade do 

plástico e seu potencial de transformação, tendo como mote 

principal o movimento maker.

Em 2017 também celebramos os 50 anos da criação da 

ABIPLAST. Sabemos que essas cinco décadas trouxeram 

grandes desafios e batalhas, mas podemos nos orgulhar do 

caminho que trilhamos até aqui. E para que toda essa memória 

não se perca, produzimos um livro comemorativo que traz 

uma retrospectiva de marcos políticos e econômicos do País e 

resgata a história da Entidade e da nossa indústria.

Do ponto de vista econômico, o período também nos trouxe 

boas notícias, pois depois de três anos de recessão, ano 

fecha com números positivos. O desempenho da indústria de                                                                                                                                   

transformados plásticos superou as nossas expectativas e  

registrou alta de 2,5% em relação a 2016. Além disso, depois 

de três anos com fechamento de postos de trabalho, o setor 

encerrou o ano com a abertura de 4.696 vagas, o que significa 

um incremento de 1,5%. Esperamos que em 2018 possamos ter 

ainda mais motivos para comemorar.

Quero agradecer aos colegas da diretoria e do conselho que 

voluntariamente dedicam seu tempo e energia à Entidade, seja na 

representação ou nas inúmeras ações e projetos empreendidos. 

Estendo meus agradecimentos aos profissionais da ABIPLAST 

pelo apoio fundamental para a execução de nosso trabalho, às 

entidades e organizações parceiras e à imprensa pela visibilidade 

concedida para as ações e, especialmente aos associados que 

confiaram em nossa associação para representá-los.

José Ricardo Roriz Coelho - Presidente da ABIPLAST
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Dentro desse escopo, a entidade tem criado oportunidades para reforçar sua imagem institucional 

de representante da indústria de transformados e reciclagem de plástico, divulgado suas 

iniciativas, bem como promovido o desenvolvimento de um ambiente favorável à competitividade 

e economia circular.

Sociedade

Dada a relevância do setor plástico para a economia, a ABIPLAST atua levando conteúdo sobre 

o mercado, oportunidades de negócio, sustentabilidade, bem como, desmistificando informações 

equivocadas acerca dos materiais plásticos. Para tanto, promove ações em parceria com 

instituições de ensino e entidades setoriais.  

ATUAÇÃO
Representação Setorial

A ABIPLAST atua de forma protagonista perante aos órgãos governamentais na garantia e 

defesa dos direitos da indústria brasileira de transformados e reciclagem de plástico.

Relação com os Associados

Com foco no aumento da competitividade de suas empresas associadas, a ABIPLAST realiza 

o acompanhamento estatístico do setor e de projetos de lei que impactam nas suas atividades, 

além de assessorar em questões econômicas, técnicas e de comércio exterior. Para atender 

demandas de segmentos específicos, a ABIPLAST atua por meio de Câmaras Setoriais que 

discutem assuntos de interesse comum. 

A ABIPLAST tem ainda  papel fundamental na divulgação de informações relevantes para as 

indústrias de transformação e reciclagem de materiais plásticos por meio de seus boletins. 

Entidades/Instituições

A ABIPLAST tem participação efetiva junto à outras organizações, com o objetivo de discutir 

questões transversais que podem impactar a atuação dos associados  bem como visando ao 

aumento da competitividade do setor. A interlocução com outras entidades e instituições  é 

essencial para o posicionamento da ABIPLAST.

Imprensa

Atenta à necessidade de ampliar a visibilidade do setor a fim de atingir públicos estratégicos, 

a ABIPLAST tem desenvolvido um amplo e árduo trabalho de interlocução junto aos diversos 

canais de comunicação, imprensa e formadores de opinião.

Relação com 
a imprensa

Entidades/
Instituições

Representação
Setorial

Associados

Sociedade 
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REPRESENTATIVIDADE 
SETORIAL

A ABIPLAST, legítima representante das indústrias brasileiras de transformação e de 

reciclagem de materiais plásticos atua para garantir os direitos e para que as decisões 

políticas causem o menor impacto possível a esse importante setor da economia. Além 

disso, a ABIPLAST, mantém um bom canal de discussão com os principais órgãos do 

governo para defesa dos interesses das empresas do setor plástico.

A seguir algumas ações da ABIPLAST para garantir um ambiente de atuação mais 

competitivo para as empresas associadas:

Acordo setorial para logística reversa de embalagens

Desde 2015 temos assinado junto ao Ministério do Meio Ambiente o Acordo Setorial 

para Logística Reversa de Embalagens, de forma a garantir que o setor e nossos 

associados possam cumprir a PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos e participar 

das ações de sistema de logística planejado em âmbito nacional.

Até 2017 137 empresas brasileiras aderiram ao Acordo Setorial de Embalagens por 

meio dos sindicatos regionais. A adesão ao acordo setorial garante a essas empresas 

o cumprimento dos requisitos previstos na PNRS. Vale destacar que as empresas 

produtoras de embalagens que ainda não aderiram ao “acordo setorial” estarão 

sujeitas às mesmas regras e terão que investir em sistemas próprios para logística 

reversa, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), treinamento de cooperativas entre outras 

iniciativas, para se adequarem aos requisitos da PNRS conforme Decreto 9.177 de 2017.

Protagonismo nas discussões sobre meio ambiente

A ABIPLAST participou do Ocean Confererence e assinou em junho de 2017 um 

compromisso voluntário de engajamento do setor plástico brasileiro nos conceitos de 

economia circular e na chamada “Nova Economia do Plástico”. ABIPLAST é signatária 

do “Fórum Setorial dos Plásticos – Por um mar limpo” uma iniciativa do Instituto 

Oceanográfico da USP e da Plastivida e várias Associações e Sindicatos do Plástico que 

estuda formas de tratar a questão do lixo nos mares. Em outubro, novembro e dezembro 

de 2017 participou de reuniões do Fórum onde foi discutido o Manual de Pellets Zero, 

uma adaptação do programa Operation Clean Sweep®, do qual a ABIPLAST é membro 

desde 2014, à realidade brasileira. O manual encontra-se em fase de finalização e será 

lançado para a cadeia no primeiro semestre de 2018.
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Feira Internacional do Plástico - FEIPLASTIC

A ABIPLAST promove a cada dois anos a FEIPLASTIC – Feira Internacional do Plástico 

considerada a maior feira do setor na América Latina. A edição de 2017 concluiu suas 

atividades com público presente de 56.324 visitantes, entre os dias 3 e 7 de abril, no 

Expo Center Norte, em São Paulo. Foram mais de mil marcas expositoras nacionais e 

internacionais, entre elas de 15 países como Áustria, China, EUA, França, Índia, Itália, 

Portugal, Reino Unido e Suíça. Também vieram visitantes de mais de 30 países como 

Itália, EUA, Portugal, Alemanha e Espanha.

Operação Reciclar

A Operação Reciclar 2017 teve pela primeira vez a curadoria da ABIPLAST. Com 

o propósito de incentivar a coleta e reciclagem de materiais plásticos durante 

a FEIPLASTIC, a Operação Reciclar registrou a presença de 10.863 visitantes e 

aproximadamente dezesseis toneladas de resíduos plásticos coletados nos stands 

das empresas parceiras. Além disso, oito bicicletas fabricadas com plástico reciclado, 

produzidas pela Muzzicycles foram sorteadas, com a participação de mais de 3,5 mil 

visitantes que se inscreveram para o sorteio. Também foram distribuídos dois mil kits 

de vasos com mudas para os que compareceram ao espaço.

56.324 
VISITANTES

10.863
VISITANTES

3,5MIL
SE INSCREVERAM 
PARA O SORTEIO
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NR 12

A ABIPLAST, juntamente com o SINDIPLAST, participou ativamente das discussões sobre 

o Anexo IX da NR 12, que trata especificamente da segurança nas Máquinas Injetoras, 

junto ao Ministério do Trabalho e outros grupos de interesse. Foi a atuação institucional 

coordenada do SINDIPLAST, com apoio da CNI e FIESP, que permitiu a modificação de 

regras que exigiam que máquinas fabricadas antes de 2010 e já adequadas ao Anexo IX 

da NR 12 e também à Convenção Coletiva de Segurança em Máquinas do Estado de São 

Paulo, tivessem que repetir investimentos em equipamentos para segurança.

Tais mudanças, além de garantir a segurança dos trabalhadores, reduziram o risco de 

que as empresas sofressem autuações ou interdições por conta de uma exigência que 

extrapolava a razoabilidade em relação à segurança.

PICPLast

O Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico é uma iniciativa criada em 2013 pela 

ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico e pela Braskem, maior 

petroquímica das Américas, que prevê o desenvolvimento de programas estruturais que 

contribuam com a competitividade e crescimento da transformação plástica, incluindo 

investimentos para aumentar as exportações de produtos transformados, incentivo à 

inovação e o reforço na qualificação profissional, gestão empresarial e promoção das 

vantagens do plástico.

Todas as ações do PICPlast estão baseadas em três pilares de atuação:

Em 2017 foram realizadas diversas ações divididas entre 

os pilares do PICPlast que capacitaram aproximadamente 

200 empresas. Acesse no site da ABIPLAST o Relatório de 

atividades do PICPlast.

Exportação de transformados

Pilar com objetivo de incentivar as empresas brasileiras 

de transformação a atuarem no mercado internacional e 

obterem domínio sobre os aspectos técnicos da exportação.

Competitividade e inovação

Visa ao aumento da competitividade e inovação do setor de 

transformação por meio de capacitações para que as empresas 

possam aprimorar seus produtos, processos e soluções.

Vantagens do plástico 

Promoção e valorização das vantagens do plástico 

como solução sustentável para as necessidades da 

sociedade atual.
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Representação Política

A ABIPLAST possui um sistema de acompanhamento de questões tributárias e Projetos de 

Lei que possam impactar a competitividade do setor. Dentre essas ações citamos:

Diminuição do imposto de importação para tubos de construção civil

A ABIPLAST se reuniu com parlamentares integrantes das comissões de análise de projeto 

de lei a fim de estudar a redução de impostos de importação para tubos de construção 

civil. Foram esclarecidos os impactos dessa medida sobre a produção industrial brasileira 

e apresentadas alternativas como, restringir tal redução a produtos sem similar nacional e 

adicionalmente demandando que tal redução fosse acompanhada pela queda, também, 

dos impostos de importação das matérias-primas dos tubos (PP e PE).

Proibição do uso de descartáveis ou substituição por plásticos biodegradáveis

A ABIPLAST discutiu com parlamentares integrantes dos grupos de análise desses 

projetos, sobre as particularidades do uso e da aplicação desses materiais quanto à 

inexistência de fabricação nacional em escala industrial, inexistência de locais adequados 

à sua disposição, a necessidade de normalização e o desincentivo à reciclagem entre 

outros argumentos. Apesar dos argumentos condizentes, o relator Senador Roberto Muniz 

solicitou que a ABIPLAST evoluísse para uma discussão sobre inserção dos biodegradáveis 

em descartáveis. Foi formado um grupo de trabalho para discutir esse tema.

Proibição do uso de produtos em poliestireno expandido - EPS

ABIPLAST vem atuando para esclarecimento sobre a reciclabilidade desse material junto 

às autoridades envolvidas com projetos de lei a fim de evitar o banimento de produtos 

feitos a partir de EPS.

Reciclagem

Reuniões com lideranças partidárias para discutir a importância da reciclagem de materiais 

plásticos e a relevância de políticas de incentivo para o desenvolvimento e ampliação das 

atividades desse segmento.

Reoneração da folha de pagamentos

ABIPLAST acompanhou e se manifestou em todas as ocasiões em que o governo 

pretendeu retirar a possibilidade de recolher a contribuição previdenciária sobre a Receita 

Bruta. Tal atuação contribuiu para que a “reoneração da folha” não fosse aprovada em 2017 

e, foi mantido o posicionamento da ABIPLAST para que o setor plástico tenha a opção de 

recolher a contribuição previdenciária sobre a receita.

Internacionalização de empresas

Um case de internacionalização de empresas foi trazido aos associados da ABIPLAST por 

meio da Agência de Desenvolvimento Econômico do Condado de Hancock, Ohio - USA, 

que apresentou as vantagens de instalação de plantas produtivas naquele país.

Política de antidumping para setores fragmentados

ABIPLAST participou de grupo de trabalho para apresentar proposta de metodologia 

de análise para pedidos de antidumping e para defesa de setores que se sintam 

prejudicados com tais medidas, quando se trata de setores formados por muitas 

empresas (setores fragmentados).
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RELAÇÃO COM
OS ASSOCIADOS
A ABIPLAST está sempre desenvolvendo serviços e produtos que atendam às demandas das 

associadas que, de forma exclusiva, acessam as informações por meio dos departamentos 

específicos da associação. Tais serviços e produtos levam informações e subsídios necessários 

para que as empresas transformadoras e recicladoras associadas possam atuar em um mercado 

cada vez mais competitivo e desafiador.

TRIBUTÁRIO
Acompanhamento legislativo

A ABIPLAST monitorou uma série de projetos que poderiam impactar o setor como: a Reoneração 

da Folha de Pagamentos, a Reforma Trabalhista, a criação da TLP (Taxa de Longo Prazo) e aumento 

da taxa e da volatilidade nos financiamentos de bens de capital, reforma tributária e seus impactos, 

decisão do STF (Superior Tribunal de Justiça ) que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS/COFINS e o Convênio CONFAZ nº 52 que poderia aumentar em 30% os valores devidos 

no recolhimento do ICMS-ST (Substituição Tributária) a partir do início de 2018.

Esses acompanhamentos permitiram à ABIPLAST não só manter seus associados atualizados 

sobre o cenário tributário, como também atuar em defesa dos interesses da categoria, seja no 

âmbito administrativo, seja em ações judiciais.

Evento sobre programas de parcelamento tributário – PERT

Foi promovido em maio de 2017 um café da manhã com os associados para esclarecer pontos do 

PERT – Programa Especial de Regularização Tributária e, em agosto do mesmo ano, o conteúdo 

dessa palestra foi disponibilizado em formato de webinar exclusivamente aos associados.

Atendimentos da Assessoria Tributária

Ao longo de 2017 foi disponibilizado o “Plantão Tributário” aos associados onde um especialista 

tributário ficou à disposição uma vez por semana na sede da ABIPLAST para esclarecimento 

de dúvidas tributárias. Com o intuito de dar mais agilidade às respostas, o plantão tributário foi 

transformado em atendimento on-line, para que as empresas pudessem enviar suas demandas, 

em qualquer tempo.

Foram realizados atendimentos e consultas e os assuntos mais comuns foram aqueles relativos 

à desoneração da folha de pagamento, aos impactos de legislações específicas no dia a dia das 

empresas como Convênios CONFAZ de ICMS, às Soluções de Consultas da Receita Federal, às 

metodologias de cálculo de impostos, ao enquadramento no programa PERT – Parcelamento de 

Débitos Tributários, entre outros.

INFORMAÇÕES DE MERCADO 
ECONOPLAST

Para seus associados, a ABIPLAST disponibiliza mensalmente o ECONOPLAST, relatório 

que acompanha o desempenho conjuntural da indústria e do mercado plástico, utilizado 

principalmente nos setores de inteligência das empresas para auxiliar no posicionamento 

estratégico e na tomada de decisão.

São acompanhados mensalmente o desempenho da produção industrial e do consumo de 

materiais plásticos o desempenho dos principais mercados 

consumidores de plásticos, índices de custos e 

expectativas de mercado, tanto da economia quanto das 

indústrias transformadoras de material plástico.

12 edições 
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Relatório dinâmico de preços de matérias-primas

Os associados da ABIPLAST têm acesso ao Relatório Dinâmico de Preços de Máterias – 

Primas (http://www.abiplast.org.br/indicador) onde é possível comparar, em tempo real, os 

preços pagos pelas matérias-primas com uma média de mercado (informantes do sistema). 

Os dados informados não são identificados e o usuário tem acesso a um gráfico com os 

preços médio, máximo e mínimo.

Perfil da indústria brasileira de 

transformação e reciclagem de material plástico

Desde 1994 a ABIPLAST publica anualmente o PERFIL, anuário que traz um resumo do 

tamanho e importância das indústrias de transformação e reciclagem de materiais plásticos 

na economia brasileira. Esse material é fonte de consulta para investidores, empresários e 

formuladores de políticas públicas interessados em entender as características desse setor e 

seu desempenho agregado.

O material está disponível  para download no site da ABIPLAST

Consultado por 
130 empresas 

em 2017
Atendimentos da assessoria econômica

Em 2017, o departamento de economia da ABIPLAST atendeu diversas consultas sobre temas 

relacionados ao desempenho e expectativas de mercado, ao acesso a crédito e à interpretação 

das informações conjunturais e pedidos de extrações especiais.

Em novembro de 2017 a ABIPLAST se reuniu com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, atendendo à solicitação antiga da ABIPLAST, para discutir a revisão da metodologia 

de pesquisa e divulgação do IPP - Índice de Preços ao Produtor. Essa revisão possibilita a 

obtenção de dados mais específicos do comportamento do setor plástico brasileiro.

COMÉRCIO EXTERIOR
Ao longo de 2017 a ABIPLAST orientou empresas associadas para obtenção de Ex-Tarifários, 

finalização de processos relativos à importação de máquinas ou insumos, ou tratamento de 

questões específicas para importação ou exportação com parceiros comerciais, alterações 

tarifárias definitivas Tarifa Externa Comum (TEC) e temporárias Lista de Exceções à Tarifa 

Externa Comum ( LETEC), Resolução 08/08.

Abaixo algumas ações do departamento de comércio exterior da ABIPLAST:

•	 Acordos Internacionais – acompanhamento do processo negociador com União Europeia, 
México, Canadá, Índia, Egito,  SACU - União Aduaneira formada pela África do Sul, Namíbia, 
Botsuana, Lesoto e Suazilândia e AELC - Associação Europeia de Livre Comércio;

•	 Mercosul – acompanhamento das modificações estruturais;

•	 Exportação e Importação – acompanhamento das medidas oficiais e avaliação do 
impacto para o setor;

•	 Participação nas atividades desenvolvidas pela CNI (CEB - Coalizão Empresarial 
Brasileira) e FIESP quanto aos assuntos relacionados com o comércio exterior;

•	 Apoio aos pleitos de abertura de Ex- tarifário de empresas associadas.

•	 Coordenação de pleitos específicos das empresas sobre alterações tarifárias e tratamentos 

administrativos impostos pela Argentina.

Empresas dos 
setores de 
Transformação 
e Reciclagem

Instituições 
de Ensino

Associações 
e Sindicatos

Órgãos 
Governamentais

Federações Feiras e Eventos 
Setoriais

Distribuição da Publicação:
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COMEXPLAST

Para as empresas interessadas em acompanhar o desempenho agregado das importações e 

exportações de transformados plásticos, a ABIPLAST disponibiliza mensalmente o COMEXPLAST. 

Esses relatórios acompanham o desempenho da balança comercial de produtos transformados 

plásticos que integram o capítulo 39 da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, bem como 

de produtos plásticos não compreendidos na NCM - Plásticos e suas Obras.

Os associados interessados podem solicitar extrações especiais para acompanhar o desempenho 

do comércio internacional de itens específicos da NCM.

12 edições

QUESTÕES TÉCNICAS – PROCESSOS, SEGURANÇA 
EM MÁQUINAS, NORMAS
Emissão de Atestados de Fabricação Exclusiva ou Inexistência de 
Similar Nacional

Foram feitas 13 consultas de 57 diferentes produtos para emissão de atestados de fabricação 

exclusiva e de inexistência de similar nacional. Esses atestados são importantes para que as 

empresas possam participar de licitações públicas ou para solicitar reduções de alíquotas de 

imposto em processos de importação específicos.

NORMAS TÉCNICAS
A ABIPLAST acompanha uma série de normas técnicas que tem potencial de impactar o 

setor plástico.

Norma técnica de pigmentos

A ABIPLAST em conjunto com a ABIQUIM estuda o desenvolvimento de norma técnica 

para pigmentos aditivos aplicados em concentrados de cor (masterbatches). O pedido foi da 

CROMEX, empresa associada, e surgiu durante evento que discutiu a utilização de pigmentos à 

base de metais pesados em concentrados plásticos.

Norma técnica para toldos de PVC

A ABIPLAST participa da elaboração de norma para toldos em PVC a pedido de empresas 

associadas à ABRAPLA– Associação Brasileira da Indústria de Laminados Plásticos e 

Espumas Flexíveis. A ABIPLAST atua nessa comissão de forma a garantir que a norma traga 

os requisitos mínimos para coberturas em PVC, e que todos os produtos dos associados 

estejam contemplados na norma.

Norma ABNT NBR 20.400: 2017– Compras sustentáveis – Diretrizes

Atuação da ABIPLAST desde 2013 para garantir que o uso de produtos fabricados com 

reciclados plásticos e a atividade de reciclagem estivessem contemplados na norma. Norma em 

inglês publicada em setembro de 2017 e a versão traduzida para o português foi publicada em 

novembro do mesmo ano.
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Revisão da norma sobre baldes industriais

Atuação da ABIPLAST em conjunto com empresas associadas e participantes da COFABI 

(Câmara Setorial de Fabricantes de Baldes Industriais) de forma a incluir o posicionamento 

técnico dos fabricantes de baldes plásticos nos requisitos e ensaios dessa norma.

PAP Sacolas/ Inmetro

A ABIPLAST vem participando da formatação da metodologia para condução de análise 

em sacolas plásticas tipo camiseta. Foi estruturado Comitê Técnico para condução do PAP - 

Programa de Análise de Produtos junto ao Inmetro. Com troca de Diretoria no Inmetro, a ação 

segue no aguardo de novas orientações.

ESTUDOS PARA VIABILIZAÇÃO DE PRODUTOS
A ABIPLAST, ao longo de 2017, auxiliou uma start up em um projeto de viabilidade de 

projeto que consiste na despigmentação de resíduos plásticos pós-consumo, processo que 

facilita a reciclagem. A associação intermediou a caracterização do material despigmentado 

com o SENAI Mario Amato a fim de verificar a eficácia do processo e a interferência nas 

propriedades finais do produto. 

CÂMARAS SETORIAIS
A ABIPLAST possui 9 câmaras setoriais que têm como objetivo fomentar e estimular o crescimento 

do setor de transformação de plástico,  por meio da união das empresas pertencentes ao mesmo 

nicho de mercado, analisando e discutindo assuntos de interesse comum.

COFILMES

Ao longo do ano a Câmara se encontrou para discutir o mercado internacional e análises e 

posicionamentos relativos a processos de Ex-Tarifários.

COFATAMPLAS

Os associados fabricantes de tampas plásticas se reuniram para discutir modelos de eficiência 

energética e projetos com a empresa Weg e unidade do SENAI que apresentaram seu programa 

de redução de custos com energia.

COFABI

Os associados fabricantes de baldes industriais ao longo do ano trabalharam para revisar 

a norma técnica de baldes iindustriais e para discutir formas de implantar um sistema de 

logística reversa de baldes. A Câmara se reuniu com a ABRAFATI – Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Tintas para compreender o mercado de tintas e propor soluções em 

embalagens. A COFABI também se reuniu com a ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria 

Gráfica onde foi apresentado o projeto de logística reversa de baldes de tintas gráficas com a 

finalidade de identificar sinergias.

COFEIS

As reuniões da COFEIS, Câmara composta por associados fabricantes de embalagens industriais 

sopradas tiveram como pautas principais o acompanhamento do mercado de embalagens 

sopradas e as regras para certificação ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres  para 
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transporte de produtos perigosos terrestres e marítimos. A nova versão da resolução ANTT 

5232 restringe o transporte de produtos com ponto de fulgor abaixo de 37,8°C apenas aos 

IBC - Intermediate Bulk Container metálicos. A ABIPLAST em conjunto com seus associados 

demonstrou que tal pleito não existe no “Orange Book” (Regulamento Internacional de Transporte 

Terrestre das Nações Unidas) e isto tornaria o Brasil dissonante do mundo.

COFAUD

As empresas associadas fabricantes de utilidades domésticas plásticas discutiram ao longo de 

2017 como evitar que comentários sobre o plástico impactem negativamente na imagem das 

utilidades domésticas plásticas. A Câmara realiza constante acompanhamento das questões 

tributárias que podem impactar esse setor, como a discussão da reforma tributária e as 

alterações discutidas em âmbito do CONFAZ sobre a substituição tributária (Convênio nº 52).

Os integrantes da Câmara discutiram como melhorar sua inserção no mercado internacional 

com a apresentação do novo ciclo do Programa Think Plastic Brazil.

COFAUTO

Os Fabricantes de peças e componentes automotivos plásticos participaram de rodadas de 

negócios promovidas pelo PRÓ+AUTO (MDIC/SINDIPEÇAS/Fundação Vanzolini) o qual incentiva 

o uso de peças e componentes nacionais qualificando fornecedores de peças e componentes 

plásticos para aprimorar a capacidade desse setor em fornecer soluções tecnológicas em 

plástico para a indústria automotiva. 

A Câmara também trouxe discussões sobre regulamentações técnicas e exigências para 

atendimento às montadoras. 

A COFAUTO, em nome da ABIPLAST, participa da Comissão Conjunta da Qualidade Anfavea 

e Sindipeças. A Entidade também é fundadora do IQA - Instituto da Qualidade Automotiva.

COPET

A Câmara Setorial dos Fabricantes de Pré-formas de PET se reuniu ao longo de 2017 com objetivo 

de corrigir uma distorção ocasionada no mercado por conta da acumulação de créditos de IPI na 

aquisição de matérias-primas. Foram desenvolvidos estudos para dar suporte às discussões em 

âmbito da Receita Federal.

CNRMP

A Câmara Nacional dos Recicladores de Material Plástico firmou parcerias importantes com 

instituições, consultorias e empresas, como por exemplo, Triciclos, Exchange for Change Brazil 

e DowDuPont onde pôde apresentar suas principais ações em reciclagem e economia circular. 

A Câmara também acompanhou pleitos e Projetos de Lei que impactam diretamente em suas 

atividades. Definiu a categorização de matéria-prima reciclada a ser disponibilizada no site como 

forma de monitoramento dos valores, além de participar de importantes pesquisas do setor de 

reciclagem. Participou da elaboração do site Banco de Resíduos, plataforma idealizada para dar 

visibilidade sobre a reciclagem e uma maneira de aumentar a oferta de resíduos plásticos para a 

indústria de reciclagem.

Rotomoldagem (em formação)
A Câmara Setorial dos Transformadores por Rotomoldagem ainda está em processo de 

formação, mas as empresas do setor já se reúnem com periodicidade para criação de normas 

técnicas para produtos rotomoldados. A primeira norma trabalhada e finalizada em 2017 

juntamente com o INP foi Polietilenos para rotomoldagem. A comissão também finalizou 

outra norma em conjunto com o INP no âmbito do CB-ABNT/CB-004 - Comitê Brasileiro de 

Máquinas e Equipamentos Mecânicos, Projeto ABNT NBR 16684-3 Tanque de consumo aéreo 

para grupos geradores alimentados por diesel ou biodiesel Parte 3: Construção de tanques 

rotomoldados em polietileno. Ainda em 2017 a comissão identificou a necessidade de elaborar 

uma norma para tanques rotomoldados pulverizadores.
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EVENTOS E TREINAMENTOS
Um dos compromissos da ABIPLAST é alavancar o potencial competitivo do setor 

plástico brasileiro e a entidade acredita que uma das formas mais eficientes para gerar 

competitividade é a capacitação técnica dos colaboradores. Assim, realiza eventos e 

workshops com o intuito de trazer informação sobre inovações e tendências do mercado 

aos profissionais da indústria do plástico.

Fevereiro 
• Reforma Tributária 

   do Setor Privado. 

Abril 
• Case: Valfilm USA 

   em Findlay - 

   Hancock - Ohio

Setembro
• 2ª Palestra Reforma 

   Trabalhista.

Novembro
• FAP-RAT: Saiba como 

   reduzir os custos na   

   folha de pagamento da 

   sua empresa.  

Dezembro
• Encontro Nacional do Plástico;

• Treinamento Cooperativas - 

    Qualificação em Identificação   

    e Separação de Materiais  

    Plásticos.

Maio
• Programa de 

   Recuperação 

   Tributária; 

• Workshop Eficiência 

   Energética. 

Junho
• Cenário Político

    Econômico Atual 

    Linhas de crédito;

• Acordo Setorial para  

    Logística Reversa de

    Embalagens Pós-

    consumo.

Agosto
• Palestra Reforma 

   Trabalhista;

• Palestra eSocial;

• Webinar - Programa de 

   Regularização Tributária;

• Pigmentos à base de 

   metais pesados no Brasil.

34º Encontro Nacional Do Plástico

O Encontro Nacional do Plástico é um tradicional evento social de confraternização do setor 

plástico, promovido anualmente pela ABIPLAST , desde 1984 já foram realizadas 34 edições.

01 de Dezembro | 400 convidados | Local: Casa Fasano

Edição de 2017 – Especial 50 anos ABIPLAST
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LIVRO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DA ABIPLAST

A ABIPLAST completou 50 anos em 2017 e elaborou um livro comemorativo, 
publicação que resgatou pelo menos parte das memórias de conquistas e 
batalhas da indústria do plástico no Brasil ao longo destas cinco décadas. O livro 
foi lançado no Encontro Nacional do Plástico, tradicional jantar da entidade, para 
um público de 400 pessoas.

A publicação comemorativa está disponível no site da ABIPLAST.

COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS

Informativos são divulgados constantemente com o objetivo de trazer assuntos que interessem 

ao setor, tornando-se um canal de comunicação entre a entidade e os associados.

Tais informações divulgadas em boletins são complementadas com os serviços prestados pelas 

diversas áreas internas.

ABInforma:  + de 90 informativos enviados

Site ABIPLAST:  149 novas notícias em 2017

ABIPLAST NAS REDES:  

Facebook - 1.981 Seguidores;

Twitter - 654 Seguidores;

Linkedin - 1.315 Seguidores;

319 Novos posts;

243.625 IMPRESSÕES*.

APP ABIPLAST:  

151 Novas notícias;

30 Novas publicações;

1.805 Novos usuários.

ATESTADO
FABRICAÇÃO EXCLUSIVA

RECICLAGEM

JUROS

JUROS
MEDIDA PROVISÓRIA

ECONOMIA CIRCULAR

incentivos ficais

jo
ve

ns
 e

m
pr

ee
nd

ed
or

es
 

DESONERAÇÃO DA FOLHA
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ENTIDADES 
E INSTITUIÇÕES

ALIPLAST – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DO 
PLÁSTICO 

A ABIPLAST tem a vice-presidência da ALIPLAST – Associação Latino-Americana da 

Indústria do Plástico e sediou, durante a FEIPLASTIC 2017, a reunião dos presidentes 

das associações latino-americanas do setor plástico. A pauta desse encontro foi 

centrada na elaboração de um posicionamento latino-americano sobre reciclagem 

e sustentabilidade.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI) – 
MEIO AMBIENTE

Rede de resíduos

A rede de resíduos é um fórum organizado pela CNI para que os setores apresentem 

e discutam pautas relacionadas ao meio ambiente. A ABIPLAST vem participando 

ativamente das reuniões desse grupo apresentando a necessidade da criação de 

incentivos tributários para a reciclagem em âmbito nacional e do desenvolvimento de 

estudo sobre economia circular e impactos nas cadeias.

Rede de Produção e Consumo Sustentáveis

A ABIPLAST é membro da Rede PCS desde a sua criação em 2014, sob coordenação 

da CNI e do Ministério do Meio Ambiente contando com membros de associações 

setoriais industriais, federações de indústria e governo federal.

A Rede PCS tem por objetivo criar de forma incremental as bases para a construção 

de padrões de produção e consumo sustentáveis por meio do diálogo entre o setor 

produtivo e o setor público. A Rede já entregou diversos documentos para a indústria, 

em 2017 finalizou a “Visão do setor industrial brasileiro sobre compras públicas 

sustentáveis” e vem trabalhando um documento sobre Economia Circular. A ABIPLAST 

participa desde 2017 de estudo sobre Economia Circular, fruto da parceria da CNI com 

a USP envolvendo empresa recicladora associada, que deve ser concluído no primeiro 

trimestre de 2018.

A CNI é membro da Comissão Nacional para os ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis da ONU – com Plano de Ação 2017 – 2019, que tem o objetivo de 

contribuir de forma efetiva para a disseminação dos ODS em todo o território nacional 

e o aprimoramento de políticas públicas que ajudem ao Brasil a alcançar as metas 

estabelecidas pela ONU. A CNI é a interlocutora da Rede PCS nessa Comissão e 

sugeriu a criação de câmaras temáticas setoriais a fim de dar visibilidade às ações que 

as associações, como a ABIPLAST, vêm realizando dentro dos conceitos dos ODSs.
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REUNIÃO COM A FAO – PLASTICULTURA E REDU-
ÇÃO DE DESPERDÍCIOS

Em agosto de 2017, a ABIPLAST se reuniu com a a FAO (Food and Agriculture 

Organization - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura) -  para discutir assuntos relacionados à perda de alimentos no campo 

e ao desperdício no consumo. A ABIPLAST solicitou à FAO apoio para tornar as 

soluções em plástico na agricultura acessíveis aos pequenos agricultores rurais. 

Também foi discutida a questão da logística reversa dos produtos plásticos no 

campo e a importância do mapeamento a fim de viabilizar o recolhimento e a 

reciclagem desses produtos para que retornem ao campo como novas soluções 

elaboradas com material reciclado.

ONU PNUMA - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA O MEIO AMBIENTE:

A ABIPLAST se reuniu em outubro de 2017 com os representantes do programa 

para discutir o desempenho da reciclagem no Brasil. Tal parceria tem como foco 

desenvolver base de dados sobre reciclagem no Brasil e envidar esforços no âmbito 

da “Campanha Mares Limpos”, uma iniciativa que já conta com a adesão de países 

como EUA, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e da América Latina como países 

como Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Brasil.

REUNIÃO COM ELLEN MACARTHUR FOUNDATION

Em outubro de 2017 a ABIPLAST e demais instituições internacionais do setor 

plástico se reuniram com a Fundação Ellen MacArthur a fim de discutir o projeto 

“Global Plastics Protocol” cujo objetivo é trazer definições comuns e globais ao 

setor de materiais plásticos.

REUNIÃO FÓRUM SETORIAL DOS PLÁSTICOS – POR 
UM MAR LIMPO

No último trimestre de 2017 a ABIPLAST participou das reuniões do Fórum Setorial 

- Por um Mar Limpo do qual é signatária. 

O Fórum é uma iniciativa do Instituto Oceanográfico da USP e da Plastivida e várias 

Associações e Sindicatos do Plástico que estuda formas de tratar a questão do lixo 

nos mares. Em outubro, novembro e dezembro de 2017 participou de reuniões do 

Fórum onde é discutido o Manual de Pellets Zero, uma adaptação do programa 

Operation Clean Sweep, do qual a ABIPLAST é membro desde 2014, à realidade 

brasileira. O manual encontra-se em fase de finalização e será lançado para a 

cadeia no primeiro semestre de 2018.
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AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0

ABIPLAST participou do grupo de trabalho instituído pelo Ministério de 

Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior - MDIC para tratar de ações 

para fomento em tecnologias – resultado final do trabalho será apresentado pelo 

MDIC ao longo de 2018.

A Associação também se reuniu com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial - ABDI e Departamento de Competitividade e Tecnoclogia – DECOMTEC/

FIESP para apresentar o projeto de Indústria 4.0 e Brasil mais Produtivo – eventos 

com rodadas em 4 regiões do Estado de SP.

REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA THINK PLASTIC 
BRAZIL– PROGRAMA DE INCENTIVO À EXPORTAÇÃO 
DO PLÁSTICO TRANSFORMADO BRASILEIRO

A ABIPLAST participa do comitê gestor do programa e atuou na reestruturação do novo 

ciclo do Think Plastic Brazil.

PARCERIA COM A SPE – SOCIETY OF PLASTICS 
ENGINEERS

A ABIPLAST firmou em março de 2017 parceria com a SPE – Society of Plastics 

Engineers de forma a divulgar e apoiar eventos e cursos regionais dessa entidade em 

temas voltados para soluções técnicas e tecnologia industrial básica.

PARCERIA COM BNDES

A ABIPLAST firmou parceria com O Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES 

para divulgar as linhas do Progeren - Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento da 

Capacidade de Geração de Emprego e Renda e cartão BNDES para micro e pequenas 

empresas. Ao longo do ano a ABIPLAST propôs um desenvolvimento conjunto com 

o Banco de estudos para formatação de uma linha específica de exportação para os 

integrantes do país ou exportadores.
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ABIPLAST 
NA MÍDIA

O trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa em 2017, contribuiu para a 

visibilidade das ações e projetos da ABIPLAST, além da produção de releases e 

artigos. A assessoria também estreitou o relacionamento da entidade com vários 

veículos da grande imprensa, tais como Valor Econômico, Folha de S. Paulo e o Globo. 

Também foi desenvolvido um trabalho para conquistar espaço em canais relacionados 

à sustentabilidade e meio ambiente, além de fomentar matérias junto aos veículos 

especializados do setor.

PRINCIPAIS MATÉRIAS
Artigo Governo 4.0 - Folha de S. Paulo

Fabricante de plástico vê continuidade de retomada - Valor Econômico

Balanço - Folha de S. Paulo

Investimentos da indústria do plástico - IstoÉ Dinheiro

Reciclagem e temas relacionados a Economia Circular - Folha de S. Paulo

Revista 10%

Jornais 11%

On-line 79%
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SOCIEDADE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aula na universidade aberta do meio ambiente e da cultura e da paz-UMAPAZ

Como desdobramento da parceria da ABIPLAST com a Secretaria Municipal do Verde 

e Meio Ambiente de São Paulo, a ABIPLAST proferiu em outubro de 2017 uma aula na 

UMAPAZ sobre plásticos, política nacional de resíduos sólidos e logística reversa. Tal aula 

teve como objetivo contribuir para a educação ambiental da sociedade, desmistificar 

conceitos equivocados sobre o uso e descarte de materiais plásticos e mostrar as ações 

que a indústria do plástico vem realizando em prol do meio ambiente.

Palestras ETECS, FATEC E SENAI

Palestras

A ABIPLAST assinou termos de cooperação com unidades do Centro Paula Souza 

e atendendo a esses termos proferiu 2 palestras na ETEC Irmã Agostina em maio e 

novembro de 2017 para aproximadamente 120 alunos do curso técnico em química 

e 01 palestra em maio na ETEC Guaracy Silveira para 80 alunos do curso técnico em 

meio ambiente. As palestras abordaram temas como:  propriedades, transformação,  

aplicações, inovações e questões ambientais dos materiais plásticos.

A ABIPLAST esteve presente como palestrante também em setembro de 2017 no 

IV Seminário Internacional de Boas Práticas de Sustentabilidade do Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza (que conta com 241 ETECs e 65 FATECs) ,  na 

Sede da Administração Central do Centro Paula Souza no Bairro da Luz em São Paulo. 

A palestra foi proferida para cerca de 60 professores das unidades do Centro Paula 

Souza com o tema cadeia do plástico e sustentabilidade.

Proferiu ainda palestra na 3ª Semana Tecnológica da Escola SENAI Conde Alexandre 

Siciliano – Jundiaí em outubro de 2017  com os temas mercado, oportunidades e 

inovações no setor plástico.

Visita de alunos à Operação Reciclar

A ABIPLAST promoveu a visita de aproximadamente 120 alunos das ETECs e da 

Escola SENAI Mario Amato ao stand da Operação Reciclar 2017 que ocorreu durante a 

FEIPLASTIC - Feira Internacional do Plástico, maior feira do setor plástico da América 

Latina. Tais visitas tiveram objetivo de apresentar aos alunos as soluções de alto valor 

agregado em materiais plásticos reciclados, bem como, conhecer ao vivo as etapas do 

processo de reciclagem. Os alunos puderam ainda participar do sorteio de bicicletas 

fabricadas com plástico reciclado, produzidas pela Muzzicycles.
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novidades e entretenimento, sempre mostrando de forma didática e objetiva a 

importância do plástico em nosso dia a dia.

Uma das iniciativas do Movimento Plástico Transforma em 2017 foi o PlastCoLab, 

Um cubo mágico de 9 metros de altura instalado na Avenida Paulista de 03 a 17 de 

dezembro, no formato de makerspace pop up que ofereceu gratuitamente experiências 

ligadas à inovação, criatividade, conhecimento, associadas à versatilidade do plástico e 

seu potencial de transformação.

O PlastCoLab tem como mote principal o movimento maker, uma extensão da cultura 

do “faça você mesmo”, que tem como base a ideia de que qualquer pessoa pode construir, 

consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias 

mãos. Além disso, tem como objetivo apresentar como o plástico aliado à criatividade, 

inovação e responsabilidade pode transformar o nosso dia a dia e o nosso futuro.

Abaixo seguem alguns números do PlastCoLab na mídia:

Esse tipo de ação do sindicato é fundamental para que os jovens profissionais possam 

conhecer melhor o mercado de trabalho e ter acesso à realidade do dia a dia das indústrias. 

Treinamento de cooperativas para separação de materiais plásticos

Nos dias 05 e 06 de dezembro, a ABIPLAST e a TriCiclos (gestora de pontos de 

entrega voluntária de materiais recicláveis), realizou um treinamento para qualificação 

de cooperativas para triagem de materiais plásticos. Houve a participação de 09 

cooperativas que foram capacitadas na identificação e separação correta dos materiais 

plásticos para posterior tratamento.

Movimento Plástico Transforma

O Movimento Plástico Transforma surge como uma iniciativa da cadeia produtiva para 

valorizar o plástico e desmistificar a imagem equivocada a respeito desse material, que 

foi surgindo e evoluindo ao longo de sua história.

Esforço do PICPlast – Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico, criado a partir da 

parceria entre a Braskem - maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, 

e a ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico, o Movimento Plástico 

Transforma traz inúmeras ações de educação e conscientização, além de muitas 

REDES SOCIAIS

8.769.396 Impactados | 95 Posts

809 Menções | 19.304.353 Impressões

1.197.512 Interações (likes, 

comentários, views)

PÚBLICO

Mais de 7.500 Visitantes

1.127.468

Views no vídeo @manual do mundo como 

fazer uma bazuca de água com PVC.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

ABIPLAST 2015 - 2019
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cargos   Nomes

Presidente   José Ricardo Roriz Coelho

1º Vice-Presidente  Alberto Geronimi

2º Vice-Presidente  Otto Rudolf Becker von Sothen

1º Diretor Secretário  Aurélio de Paula

2º Diretor Secretário  Hagop Guerekmezian

1º Diretor Tesoureiro  Rogerio José Mani

2º Diretor Tesoureiro  Peter Reiter

Conselheiro  Eli Kattan

Conselheiro  Sergio Wajsbrot

Conselheiro  Davide Botton

Conselheiro  Mario Schlickmann

Conselheiro  Valter Biaggi Bombonato

Conselheiro  Sergio Souza Rogerio de Castro

Conselheiro  Miguel Luiz Rosario Lorenzo

EQUIPE

Diretor Superintendente

Equipe Técnica

Paulo Henrique Rangel Teixeira

Antonio Orlando Kumagai Junior

Carla da Silva Castilho 

Eliane Pereira da Silva 

Júlio César da Silva Ferreira

Marcos Ferreira do Nascimento

Natalia Mielczarek

Paula Pariz Lorenzoni de Oliveira

Simone Carvalho Levorato Fraga

Suzete Martucci Gabos Naal

Tathiane Perego da Silveira

Tatiane Andrade da Silva

Teresinha Vera Torres

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Conselheiro  Eli Kattan

Conselheiro  Peter Reiter

Conselheiro  Sergio Wajsbrot

Suplentes

Diretor   Ioannis Panagiotis Bethanis

Diretor   Antonio Augusto  Pereira Machado

Diretor   Roberto André Sandel Korall

Estagiária

Consultores

Rebeca de Oliveira Maciel 

Eduardo Berkovitz

Francisco Daniel Farré Salazar

Gilmar do Amaral

CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FIESP

Delegados

Conselheiro  José Ricardo Roriz Coelho

Conselheiro  Hagop Guerekmezian

Suplentes

Diretor   Aurelio de Paula

Diretor   Rogerio Jose Mani



TRANSFORMANDO PARA COMPETIR
ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico
Av. Paulista, 2439 - 8º Andar - 01311-936 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3060-9688 - abiplast@abiplast.org.br - www.abiplast.org.br

Baixe o Aplicativo Institucional ABIPLAST Leve, descomplicado e 
útil para facilitar o acesso às informações do setor a qualquer hora.


