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Editorial

Associativismo: cultura que fortalece
“Jamais ponha em dúvida se um
pequeno grupo de cidadãos conscientes
e comprometidos pode mudar o
mundo; na realidade são eles os únicos
capazes de fazer isso.”
(Mead apud Roddick, 2002)
A força do associativismo, explícita nas palavras de Mead Apud, me levam a refletir sobre
a atuação do grupo de empresários que tem
participado da condução do Sindiembalagens.
O espírito de união permeado pela alegria vem
proporcionando rico aprendizado, superações
e fortalecimento dos laços de amizade entre
todos que, de forma voluntária, se propuseram
a trabalhar em prol da construção de um setor
mais forte e participativo.
A liderança inovadora e positiva do Leonardo
tem como ponto forte o servir, sempre disponível para facilitar os caminhos a serem trilhados
pelos projetos e ações propostas. Como resultado do trabalho focado na implantação do
planejamento estratégico, demos um salto no
número de associados, que nos primeiros meses da gestão passou de 19 para 44 empresas,
e ruma em busca da participação das outras
120 que são representadas pelo Sindicato.
A alegria com que o Edinho conduz a Central de
Compras fez com que ela superasse a marca de
115 toneladas, movimentando cerca de R$ 600
mil por mês em compras de matérias-primas,
atingindo um crescimento de 42% em fevereiro.
Com isso, evolui para se tornar uma Central de
Negócios, agora denominada Centralplast.
A realização do Seminário “A Política Estadual de Resíduos e seus Impactos na Indústria”
alertou os empresários sobre as mudanças de
comportamento exigidas por força de lei no
que diz respeito ao trato com a problemática

das destinações inadequadas dos resíduos. As
graves consequências da má destinação desses
se refletiram nas inúmeras tragédias ocorridas,
não só no Brasil, como em todo o mundo, por
ocasião das fortes chuvas. Os resíduos são fontes de riqueza e de geração de empregos, além
de representar economia dos recursos não renováveis por meio da reciclagem. Por tudo isso,
a sua adequada destinação é uma solução a ser
perseguida.
A missão à China é outra conquista. Treze empresários do setor de embalagens se lançaram
em busca de novas experiências e foram ver de
perto o que a gigante China tem a nos ensinar
e o que podemos lhe oferecer. Essa iniciativa,
além do retorno do conhecimento adquirido
que será replicado para todos, amplia a visão
de mundo e estreita o relacionamento do grupo.
O projeto Findes Verde, que tem por objetivo
desenvolver e implantar um modelo profissional, integrado e participativo de segregação
e destinação adequada dos resíduos gerados
no edifício da Findes, decola oficialmente. O
Presidente Lucas Izoton entende que é preciso dar o exemplo a partir da Federação e dá
sinal verde para o projeto. Waldenor, que é o
superintendente corporativo da Findes, se coloca como facilitador e já articula a formação
do Comitê do Findes Verde, que deverá contar
com a participação de representantes de todas
as instituições e departamentos que se encontram no edifício Findes. Uma vez implantado
no prédio, o modelo será replicado para todas
as unidades que compõem o Sistema Findes.
Vem aí a Semana do Plástico, na sua terceira
edição. O evento, coordenado pelo Neviton,
promete novidades e a oportunidade para
esclarecermos à sociedade que o plástico é a
grande invenção do mundo moderno, e não o
vilão das questões ambientais. Está concluído
o estudo de competitividade do setor de re-
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ciclagem de plásticos encomendado à Fucape.
Ele será encaminhado ao Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento (SEDES), com vistas à busca de incentivos fiscais e
de tratamento diferenciado para um setor reconhecido como de utilidade pública pela Lei 2.964.
O amadurecimento experimentado por todos
os que participam desse processo sindical se
consolida e irradia para os outros empresários
que ainda encontram-se absortos nas demandas do dia a dia. O mundo caminha na direção
das fusões, do agrupamento, e o associativismo, mais que sobrevivência, é uma cultura que,
se vivenciada com boa vontade e intenção correta, promove o fortalecimento. Estamos orgulhosos e gratos pela oportunidade de servir
a esta causa, e certos de contribuirmos para
a construção de uma consciência corporativa
voltada não só para os resultados financeiros e
econômicos, mas para os valores éticos, morais
e humanos. Até a próxima edição!
Romário Correa de Araujo
Diretor Suplente

Novas Associadas
Desde janeiro o Sindiembalagens selou
parcerias com cinco novas afiliadas.
Com isso, essas empresas aumentam
suas oportunidades no mercado e, ao
mesmo tempo, fortalecem o Sindicato,
que se torna cada vez maior e mais
notável.
Parabéns às novas associadas. Sejam
bem-vindas ao Sindiembalagens!
• Fibrasa Sudeste Ltda.
• Tapajós Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda.
• Agrofit Indústria e Comércio de
Plásticos Agrícolas Ltda ME.
• Ples Indústria Plástica Ltda ME.
• Plasteco.

Planejamento

Centralplast se consolida e planeja
diversificar produtos oferecidos
A Central de Compras do Sindiembalagens,
Centralplast, tem ganhado cada vez mais prestígio entre os associados. O balanço do mês de
fevereiro apontou um aumento no volume de
negócios efetuados, superando as expectativas,
já que esse não é um período de boas vendas
para a maioria dos setores.

ampliar o número de produtos a serem oferecidos. “A novidade é que, após esse período inicial
de estruturação da Central de Compras, em que
o foco esteve voltado especificamente para a
compra de resina e de pigmentação, os produtos a serem adquiridos já podem ser sugeridos
pelos próprios associados”, ressaltou.

Enquanto em janeiro foram compradas 81 toneladas de matérias-primas, em fevereiro, esse
número cresceu 42%, chegando a 115 toneladas adquiridas. A aquisição do Master – pigmento que dá coloração ao plástico –, também
aumentou em 7%, somando 4.100 quilos comercializados.

Para isso, foi criado um e-mail exclusivo (centraldecompras@sindiembalagens.com.br), em
que os associados ao Sindiembalagens podem
sugerir outros produtos a serem comprados
pela Centralplast.

A Central já movimenta aproximadamente R$
600 mil por mês no Estado. Segundo seu coordenador, Edson Sarcinelli, o próximo passo é

“Com a participação e a iniciativa de todos, a
Central de Compras poderá adquirir os produtos de acordo com a demanda e a necessidade
do setor, garantindo ainda mais sucesso em
suas compras”, enfatizou Sarcinelli.

Intercâmbio de Conhecimentos
A fim de trocar experiências e avançar com
os trabalhos, Edson Sarcinelli se reuniu com
o Sindipães, que hoje possui uma Central de
Compras bem estruturada e conta com a participação expressiva dos associados, com 260
empresas.
“A Central de Compras do Sindipães funciona há
mais de 20 anos. Na reunião, que realizei com
o superintendente do Sindicato, Fábio Bento,
busquei saber como eles se organizam e, assim,
colher informações para acrescentar, acelerar e
profissionalizar ainda mais a nossa Central.
O coordenador também adianta que está sendo feito um levantamento do parque industrial
capixaba para apurar as máquinas que utilizam
equipamentos com rosca e canhão. O objetivo
é trazer uma equipe especializada na manu-

tenção desses equipamentos ao Espírito Santo,
para que isso não precise ser feito fora.
“Ao irem para a manutenção em outros Estados,
há perda de produtividade e, consequentemente, do volume de negócios, já que as máquinas
ficam paradas durante esse período. Ao trazermos uma equipe para realizar a manutenção
aqui, serão reduzidos tanto o tempo quanto o
preço da manutenção”, pontuou o coordenador.
Para o presidente do Sindiembalagens, Leonardo de Castro, a tendência é que a Centralplast
se profissionalize ainda mais na medida em que
se constata seu potencial de compra e credibilidade. “O objetivo é evoluir para uma Central de
Negócios e promover a comercialização entre
as empresas. Isso será um avanço na competitividade”, concluiu.

Os empresários se reuniram em subgrupos para avaliar a
atuação

Comitê de
Embalagens debate
novas ações
Uma reunião do Comitê de Embalagens
realizada no dia 1º de março, na Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo (Findes), discutiu ações para dar
mais visibilidade ao setor na economia.
Os associados deram um grande passo
para atenderem as necessidades do
setor, ao se reunirem em subgrupos, e
realizaram o debate de acordo com o
segmento de atuação de cada um.
Temas como a organização da Rodada
de Negócios, na Feira de Panificação,
Confeitaria e Cafeteria do Espírito Santo
(Panshow), e na Feira da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), também foram levantados.
Os empresários ainda avaliaram a atuação da Central de Compras e a crise de
custo provocada pelas ações dos fornecedores nacionais de matérias-primas,
que aumentaram em cerca de 20% o
valor das resinas de polietileno e de polipropileno. A proposta levantada foi a de
avaliar os preços e importar o produto
do exterior, se os valores foram compensatórios.
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Especial

Sindiembalagens promove seminário para
debater Política Estadual de Resíduos Sólidos
O evento reuniu cerca de 150 participantes no auditório da Findes
Empresários, setores públicos e representantes
da sociedade se reuniram no dia 24 de março no seminário “Política Estadual de Resíduos
Sólidos e seus Impactos na Indústria”. O encontro foi promovido pelo Sindiembalagens em
parceria com a Associação dos Empresários da
Cadeia de Materiais Reaproveitáveis do Espírito
Santo (Ecociência), a fim de esclarecer os pontos e apresentar impactos e benefícios da Lei n°
9.264, instituída em 2009.
Logo na abertura do evento, o presidente do
Sindiembalagens, Leonardo de Castro, fez a
leitura e entregou à presidente do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Sueli Passoni Tonini, um ofício com
avaliações e sugestões dos empresários da indústria de embalagens às diretrizes da Lei n°
9.264, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
A iniciativa foi elogiada pela presidente do Instituto Ideias, Tereza Romero, que afirmou que
esse tipo de contribuição fará com que a lei
seja aprimorada cada vez mais. Quem também

O público conheceu detalhes da Lei. nº 9.264
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Agenda nacional | O seminário “Política Estadual de Resíduos Sólidos
e seus Impactos na Indústria” ocorreu
em consonância com a agenda nacional,
sendo realizado logo após a aprovação,
pela Câmara dos Deputados, no dia 10 de
março, do substitutivo ao Projeto de Lei
203/91, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Sueli Tonini destacou a importância dos debates na sociedade

prestigiou o seminário foi o vice-presidente da
Findes, Sergio Rogério de Castro. Após dar as
boas-vindas aos participantes, ele destacou o
projeto Findes Verde, promovido pela Câmara
de Reciclagem do Sindiembalagens. Esse projeto piloto, em fase de implantação no prédio da
Federação, corresponde a um Sistema Integrado e Participativo de Destinação dos Resíduos
Gerados, a fim de realizar o reaproveitamento,
reduzindo a geração e destinando os resíduos
à reciclagem.
Para o presidente do Sindiembalagens, a Lei n°
9.264 afetará direta e indiretamente as empresas
do setor, que terão até o final de 2010 para se
adequarem às exigências. “Nosso objetivo é que
as empresas coloquem em prática as propostas
dessa regulamentação e reduzam as possibilidades de penalidades. A gestão integrada proposta
pela lei também possibilitará a redução, o reaproveitamento e o gerenciamento dos resíduos, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais
e a promoção do econegócio no Estado”, conclui
Leonardo de Castro.

Com uma programação formada por talk
show e painéis, o seminário abordou as
diretrizes da Lei nº 9.264, que instituiu a
Política Estadual de Resíduos Sólidos. “O
debate sobre resíduos sólidos não é um
papel só do Governo, mas de toda a sociedade. Por isso, a Lei nº 9.264 foi muito
bem discutida e possui um texto objetivo”, destacou Sueli Tonini.
A presidente do Iema também respondeu
a perguntas dos participantes e ressaltou
os trabalhos que vêm sendo realizados
pelo Instituto para dar fluidez aos processos e garantir o cumprimento dessa lei. “O
Iema busca trabalhar setor por setor para
simplificar os procedimentos. As empresas também devem estar preparadas com
as respostas ambientais. Muitas ações no
Estado têm sido reproduzidas em âmbito
nacional. Devemos nos orgulhar do que já
foi feito e usar de incentivo para continuar fazendo. Os debates na sociedade
devem continuar com seminários como
este”, salientou.

Especial

Estudo da Fucape
é concluído
A bióloga Sandrelly
Amigo Lopes, da
Samarco, destacou
o sucesso do
Programa ParatiReutilizando, em
Anchieta

Painéis apresentaram casos de
sucesso de indústrias capixabas
Quatro painéis fizeram parte da programação do seminário. No primeiro deles, o sócioproprietário da Biopetro, Alexandre Vargas,
destacou a necessidade das empresas criarem
planos de gerenciamento de resíduos para
atenderem às legislações. O executivo apresentou um sistema de gerenciamento que vem
sendo desenvolvido pela Biopetro, o Biosoft.
Na segunda apresentação, Rogério Gonçalves,
da Marca Ambiental, falou dos impactos financeiros da Política Estadual de Resíduos
Sólidos para o setor empreendedor. “É importante se preparar para não sofrer penalidades,
por isso, é preciso conhecer a legislação. A fiscalização é de fundamental importância para
que a lei tenha sucesso”, disse.
No terceiro painel, o especialista da Gerência
Ambiental da ArcelorMittal Tubarão, Pedro

Sérgio Bicudo Filho, apresentou as ações de
sucesso da empresa no gerenciamento dos
resíduos, com planos de gerenciamentos,
capacitações e desenvolvimento de estudos,
projetos sociambientais, comercialização de
co-produtos do aço, entre outros.
Na última apresentação, a bióloga da Gerência de Meio Ambiente da Samarco, Sandrelly
Amigo Lopes, falou do caso de sucesso da
empresa com o Programa Parati-Reutilizando, vencedor do Prêmio Samarco de Meio
Ambiente.
Por meio do programa, a Samarco ofereceu
assistência e consultoria a mulheres de pescadores de Parati, em Anchieta, para a implantação de uma fábrica de vassouras feitas
com garrafas pet. Hoje, a fábrica é mais uma
fonte de renda para aquela comunidade.

A Lei n° 9.264 afetará direta e indiretamente
as empresas do setor de embalagens, que terão até o final
de 2010 para se adequarem às suas exigências
Leonardo de Castro | Presidente do Sindiembalagens

Ficou pronto no mês de abril o estudo
realizado pela Fucape Business School,
a pedido do Sindiembalagens, que inclui
dados de competitividade relativa às indústrias de reciclagem de todo o Brasil. O
levantamento identifica como os incentivos fiscais existentes em outros Estados
contribuem para a diminuição da competitividade das empresas capixabas.
“O estudo propõe medidas para aumentar a competitividade das empresas capixabas, como a desoneração do ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para conta de energia, e
o crédito presumido e deferimento desse
imposto para compra de equipamentos”,
adianta o presidente do Sindiembalagens, Leonardo de Castro.
A previsão é que o documento seja apresentado para validação das afiliadas no
início de maio. Depois, será encaminhado
ao Governo do Estado. O objetivo é requerer a inclusão do setor de reciclagem
de plásticos no Compete-ES, programa do
governo estadual que concede redução
de ICMS para 17 tipos de atividades.
A carga tributária ainda é um dos fatores que concorrem para que o setor de
reciclagem não tenha um desempenho
maior no Espírito Santo. Na corrida competitiva, Estados como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia
saem na frente por já possuírem incentivos na área. Na defesa de um tratamento tributário diferenciado, empresários
destacam que para cada real abdicado
em ICMS, o retorno em benefícios econômicos, sociais e ambientais é muitas
vezes maior.
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Missão Internacional

Missão à China visitou
empresas e feiras
Visitas a feiras e empresas fizeram parte da
agenda dos 13 empresários que foram para a
China, no dia 10 de abril, para uma missão técnica do Sindiembalagens. Nos dois primeiros
dias da missão, parte do grupo visitou as empresas Hong Cheng Industry, fabricante de filme plástico; Chen Hsong Group, que produz injetoras; e Donguan Golden Harvest Machinery,
fabricante de máquinas extrusoras de filme.
A comitiva também conheceu a Hong Kong
Electronics Fair, evento para a indústria eletrônica mundial, realizado em Hong Kong. Os
empresários ficaram impressionados com as
novidades e com o número de alternativas de
fornecimento. “Impressionou também a estrutura do centro de convenções da cidade, cujo
tamanho equivale a pelo menos quatro vezes o

tamanho do Anhembi, em São Paulo”, destacou
o presidente do Sindiembalagens, Leonardo de
Castro.
A missão técnica visitou ainda uma fábrica de
embalagens de plástico biodegradável, e participou da Canton Fair, a maior feira multisetorial
da China, realizada na cidade de Guangzhou, e
da Feira Internacional de Plásticos e Borrachas
Industriais (Chinaplas), em Xangai. Antes da
viagem, os empresários discutiram as possibilidades oferecidas pelo intercâmbio cultural com
os chineses. Conforme o vice-presidente do
Sindiembalagens, Neviton Gasparini, a viagem
teve o objetivo de “abrir novos horizontes para
os empresários conseguirem importar da China,
além de conhecerem novos equipamentos, produtos, processos e design”.

Visita à China ajudará no contato com fornecedores

Escala em Joanesburgo | Antes de
chegar à China, a missão técnica do Sindiembalagens aproveitou uma escala na África do
Sul para conhecer os principais estádios de
Joanesburgo, onde acontecerão os jogos da
Copa do Mundo. No Soccer City, palco do jogo
de abertura e da final da competição, o “time’”
de empresários entrou em campo e deixou uma
semente de sorte ao Brasil. Leonardo de Castro destacou que toda a cidade já está no ritmo
da Copa do Mundo. “Além do aeroporto, muito
bem estruturado, foi inaugurado o metrô, que
liga o local a todos os principais pontos da cidade”, observou.

Começaram os preparativos para a Semana do Plástico
Uma reunião realizada no dia 24 de março deu
o pontapé inicial para os preparativos da Semana do Plástico 2010, que ocorrerá de 23 a 28 de
agosto. O evento promovido pelo Sindiembalagens vem se tornando uma tradição e aproxima
as relações entre as empresas afiliadas.
Com o intuito de estimular a formação e a capacitação dos trabalhadores, integrar empresas
e valorizar a responsabilidade social, o Sindicato já programa palestras e oficinas de reutilização, além de atividades abertas ao público
externo, que darão mais visibilidade à indústria
de embalagens. Entre as sugestões para essa
edição, estão o lançamento do Prêmio Sindiembalagens de Design e diversas propostas
de lazer. O encerramento do evento ocorrerá no
Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, com atividades que levarão entretenimento e cultura aos
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trabalhadores, por meio do esporte, do teatro e
da música.
Segundo o vice-presidente do Sindiembalagens, Neviton Gasparini, “a cada ano a Semana do Plástico tem crescido e se tornado mais
tradicional, além de alcançar efetivamente os
principais objetivos, que são a integração entre trabalhadores e empresas, a valorização dos
profissionais e o fortalecimento do setor”.

TORNEIO DE FUTEBOL |

O torneio de
futebol é uma das atividades mais aguardadas
da Semana do Plástico. A competição promete
incentivar a participação dos profissionais da
indústria de embalagens, seja jogando ou na
torcida pelos colegas de trabalho. Em 2010, o
torneio começa em junho. Os jogos serão realizados no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória.

Cada time deverá ter 12 atletas, sete titulares
e cinco reservas, que jogarão pelo menos duas
vezes de acordo com as chaves do torneio. As
inscrições das equipes serão realizadas até 31
de maio pelo site www.sindiembalagens.com.br.
As semifinais ocorrerão na manhã do dia 28 de
agosto e a grande final na tarde do mesmo dia. O
time vencedor receberá o troféu do torneio durante uma comemoração noturna que encerrará
as atividades da Semana do Plástico.

Desenvolvimento

Reuniões itinerantes
Conhecer novos parques industriais, discutir projetos para o setor, mobilizar
ações conjuntas e fortalecer o Sindicato.
Esses são alguns dos benefícios trazidos
pelas reuniões itinerantes, promovidas
periodicamente pelo Sindiembalagens. O
objetivo é que cada encontro seja realizado em diferentes empresas afiliadas.

Os empresários Neviton Gasparini , Nery Júnior, Walter Mutz, Lucas Izoton , Douglas Luís Vaz e Marcos Guerra na inauguração
do Núcleo de São Mateus

Núcleo regional da Findes em São Mateus
No dia 22 de março foi inaugurado o Núcleo
Regional da Findes, em São Mateus. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal
e contou com autoridades políticas e do Sistema Findes, que prestigiaram também a posse
da diretoria, representada pelo presidente do
novo Núcleo, Nery Júnior, e pelo vice-presidente, Walter Mutz, que também representa o Sindiembalagens dentro do órgão. A inauguração
promete alavancar a indústria regional, com
cerca de R$ 4 bilhões em investimentos previstos para os próximos cinco anos. Esse montante
será investido, principalmente, em infraestrutura e nos setores de energia e agroindústria.

Ao mesmo tempo, o Serviço Social da Indústria
(SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
participarão da capacitação de mão de obra
qualificada. Segundo o presidente da Findes,
Lucas Izoton, essas ações irão gerar mais arrecadação para as prefeituras e fortalecerão a indústria na região. Para Walter Mutz, a possibilidade dos empresários se organizarem colabora
para que o setor desenvolva e possa reivindicar
ações em conjunto. “Também estamos formando a Associação Empresarial do Litoral Norte
do Espírto Santo, que dará mais visibilidade às
indústrias no local”, destacou.

Qualiases | Empresas interessadas em participar do Programa de Desenvolvimento

O primeiro encontro foi realizado no final
de janeiro, na Flexibras, em Vitória. Lá, os
empresários definiram importantes ações
e debateram temas relevantes ao setor,
como as negociações da Convenção Coletiva do Trabalho e a ida de uma missão
empresarial à Feira Chinaplas, na China.
Na reunião realizada em março, na Fibrasa, na Serra, a pauta em questão incluiu
assuntos como a participação na 4ª Feira
Sul Brasileira de Embalagem (Feipack) e
os resultados prévios do estudo de competitividade tributária do setor de reciclagem de plásticos, realizado pela Fucape.
As reuniões itinerantes fazem parte do
Projeto Integração do Sindiembalagens,
para aproximar os associados da diretoria e os empresários do setor. O projeto,
que integra o Planejamento Estratégico
do Sindicato, também inclui os almoços
informais realizados mensalmente, em diferentes municípios, para discutir o setor
em um ambiente mais agradável e descontraído.

e Qualificação de Empresas Qualiases se reuniram no dia 18 de março, na Findes, para
conhecer mais sobre esse projeto da Associação dos Empresários da Serra (Ases). A expectativa é que os trabalhos com os associados ao Sindiembalagens comecem em maio, com
a duração de 12 meses.
Os interessados ainda podem se inscrever pelo telefone (27) 3334-5922. O programa envolve realização de consultoria e treinamento para a organização do Sistema de Gestão
da Qualidade baseado na norma ISO 9001-2008. Para o presidente do Sindiembalagens,
Leonardo de Castro, "a qualificação da gestão é fator determinante do sucesso de uma
empresa, e também necessária para torná-la mais competitiva no mercado”.

Os associados conheceram o parque industrial
da Fibrasa

Jornal do Sindiembalagens | Abril de 2010
Informativo do Sindiembalagens | Março de 2010
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