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O plástico 
nasce no fim 
do século XIX 

•PROGRESSO 

•CIÊNCIA 

• INDÚSTRIA 

Revoluciona 
a vida no 
século XX 

•DOMÉSTICO 

• ÍNTIMO 

•MASSIVO 

Avança firme 
pelos anos 
60 e 70 

• FUTURO 

•CONFORTO 

•ESTÉTICA 

Chega pleno 
aos anos 80 

•COTIDIANO 

•VARIEDADE 

• INFÂNCIA 

E se 
transforma 
em vilão no 
fim do 
milênio 

•POLUIÇÃO 

•DESPERDÍCIO 

•POBREZA 

Primeiros sinais de 

desgaste e início dos 

experimentos ligados 

ao meio ambiente. 
 

Massificação total do 

plástico e crises de 

todas as ordens 

(natureza, política, 

economia) 

ECO 92; Combate ao 

CFC; Camada de 

ozônio; Petróleo; 

Tamar; Praia Limpa 

Fonte: Pesquisa IBOPE 2012 

O Plástico ao longo do tempo 



2ª Metade do Século XX 

Era do ouro  

•Capitalismo pós- guerra 

•Bem estar social 

• Sociedade de Mercado 

•Consumo de massa 

• Indústrias de Bens de Consumo 

•Crescimento do Descartável 

Século XXI  

Era do compartilhamento 

• Consumo sustentável 

• Foco na experiência e não na posse 

• Compartilhamento 

• Experimentações 

• Consumidor criador 

Mudanças de percepção da sociedade ao longo do tempo: 
Plástico 

FRAQUEZAS - Para a geração da era  
do compartilhamento o plástico se torna  
um símbolo de uma sociedade ultrapassada,  
arraigada nos conceitos da Era do Ouro. 

OPORTUNIDADES - Temos que demonstrar que 
esse material pode e deve se adequar a essa 
nova forma de consumo, mais responsável e 
circular. 
 



Cenário Atual 





Compromissos públicos 



Setor Empresa 
Embalagens 

 100% recicláveis 
Biodegradáveis Retornáveis Redução 

Uso de 
Reciclados 

Reciclar 
Embalagens 

Alimentos
/Bebidas 

Nestlé X       X   

Mars X           

Pepsico X X         

Unilever X X         

Mondelez       
X 

(65 mil t) 
    

Bebidas 

AB INBEV/AMBEV     X   X   

Coca Cola           X 

EVIAN / DANONE         X   

HPPC L´OREAL X           

Varejo 
Walmart         X   

Mc Donalds           X 

Compromissos assumidos 
Compromissos assumidos até 2025 pela Europa para fim do descarte do plástico 

em aterros - atualização em 11/04/2018 





Fonte: UN Environment – Sigle-use plastics a roadmap for 
sustainability 



CD PL 4423/2016 Acresce o Art. nº 15-A à Lei 8.666 de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 
Explicação: Veda a aquisição de copos e recipientes descartáveis, produzidos a partir de derivados de petróleo, no âmbito da Administração Pública. 

CD PL 2121/2011 Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo nas farmácias e drogarias e dá outras providências. 
BA PL 209/2017  dispõe sobre a proibição de copos plásticos descartáveis pelos órgãos e repartições publicas de salvador.(Não esta no SIGALEI) - consulta na Assembleia Municipal http://200.223.235.7/ext/?get=proposicao_legislativo 
SF PLS 243/2017 Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para determinar que os fabricantes de produtos industrializados utilizem plásticos biodegradáveis como insumo. 
CD PL 2293/2015 Dispõe sobre a proibição de espuma de poliestireno (isopor) em embalagens de alimentos e copos térmicos em todo o território nacional e dá outras providências. 
CD PL 612/2007 Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais em todo território nacional. 
SF PLS 322/2011 Proíbe a utilização, a fabricação, a importação, a comercialização e a distribuição de sacolas plásticas que em sua composição química tenham como base o polietileno, o propileno e o polipropileno. 

 
Explicação: Estabelece a proibição de utilização, fabricação, importação, comercialização e distribuição de sacolas plásticas que contenham polietileno, propileno e polipropileno, não se estendendo ao plástico 
oxibiodegradável (polímero catalisado). Estabelece a competência fiscalizatória e de promoção de campanhas educativas ao IBAMA. Determina que resolução do CONAMA definirá prazos para retirada gradual das 
sacolas plásticas proibidas do mercado, o que deve ocorrer no prazo máximo de 3 anos, a partir da vigência da lei. Estabelece que o descumprimento da lei acarretará as penalidades previstas nos artigos 56 e 72 da Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente). 

SC PL 1412/2017 Dispõe sobre a proibição da disponibilização de sacolas plásticas por supermercados e outras casas de comércio, fora dos padrões estabelecidos pela norma n° 14.937 da ABNT, dentro do Estado de Santa Catarina. 

CD PL 7647/2017 Dispõe sobre penalidade a quem lança nas águas lixo plástico de embarcações.  

SF PLS 4/2016 
Isenta da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) a receita das 
operações com produtos reciclados plásticos. 

SF PLS 322/2011 Proíbe a utilização, a fabricação, a importação, a comercialização e a distribuição de sacolas plásticas que em sua composição química tenham como base o polietileno, o propileno e o polipropileno. 

CD PL 3813/2015 
Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas de tereftalato de polietileno (PET) ou plásticas em geral a desenvolver programas de reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses 
produtos. 

CD PL 4916/2009 Dispõe sobre a utilização de embalagens plásticas biodegradáveis ou sacolas reutilizáveis, para acondicionar produtos e mercadorias, em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. 

CD PL 463/2015 Dispõe sobre a isenção de COFINS e PIS, para aquisição de insumos e bens de capitais voltados para a pesquisa e produção de resinas plásticas elaboradas a partir de fontes renováveis.  

CD REQ 138/2017 
Requer a realização de Audiência Pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços para discutir o Projeto de Lei nº 6.528, de 2016, que trata da proibição de manipulação, fabricação, 
importação e comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham microesferas de plástico. 

CD PL 8218/2017 
Acresce dispositivo à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para obrigar os fabricantes de embalagens plásticas a utilizarem percentuais crescentes de resina 
proveniente de reciclagem. 

SC PL 1412/2017 Dispõe sobre a proibição da disponibilização de sacolas plásticas por supermercados e outras casas de comércio, fora dos padrões estabelecidos pela norma n° 14.937 da ABNT, dentro do Estado de Santa Catarina. 

RJ PL 2945/2017 
Altera dispositivos da lei nº 5502/2009, de 15 de julho de 2009 que dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no estado do rio de janeiro como forma 
de colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente fluminense e acrescenta o artigo 98-a à lei nº 3467/2000 e dá outras providências. 

CD PL 6346/2016 Dispõe sobre a utilização de materiais plásticos e de isopor em bandejas, copos, pratos, talheres e outros utensílios descartáveis para o acondicionamento de alimentos. 

CD PL 4122/2012 Dispõe sobre as empresas que fabricam produtos cosméticos e utilizam vidros e embalagens plásticas na comercialização de seus produtos, serão responsáveis pela destinação final das embalagens. 

CD PL 6528/2016 
Proíbe a manipulação, a fabricação, a importação e a comercialização, em todo o território nacional, de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham a adição intencional de microesferas de 
plástico, e dá outras providências.   

SF PLS 385/2012 
Dá nova redação ao art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ao art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para conferir crédito presumido de IPI nas operações com produtos que utilizem materiais 
plásticos reciclados e reduzir a zero as alíquotas do PIS/COFINS sobre a receita de venda desses materiais. 

CD PL 4501/2016 Dispõe sobre a obrigação de restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares fornecerem guardanapos, canudos de plástico e palitos de dente embalados de forma individualizada e hermética. 

Projetos de Lei de restrição ao uso dos plásticos no Brasil 

+60 Projetos de Banimento e 
Regulação de: 

• Descartáveis e Canudos  

• Sacolas 

• EPS 

• Uso único em geral 

+10 Projetos de biopolímeros e 
biodegradáveis (incentivo) 

4 Projetos de reciclagem  

(incentivo) 

3 Projetos de Embalagens PET 
e Higiene Pessoal 

(regulação) 



BTB 

Fonte: Pesquisa BTB 



Fonte: Pesquisa BTB 

Comportamento das pessoas nas redes sociais em relação ao 

plástico 



Precisamos repensar 

a produção e o 

consumo! 



Contexto Geral 













Em 2014 a Ellen MacArthur Foundation trouxe para Davos, durante o World Economic 

Forum, uma discussão com o objetivo de acelerar a transição dos modelos de negócios 

atuais para a economia circular. 

Os principais parceiros do projeto são: 

Em 2016, também em Davos, durante o WEF, foi lançado o documento específico 

do projeto New Plastics Economy, cujo objetivo está baseado em 3 pilares:  

1. 30% das embalagens plásticas precisam sofrer grandes processos de 

inovação para que seja viável a reutilização ou reciclagem;  

2. 20% das embalagens plásticas têm o reuso como oportunidade 

economicamente atrativa;  

3. Os demais 50% das embalagens precisam de um trabalho focado no design 

e no pós-uso para aprimorar a reciclagem dessas embalagens.  

Os principais parceiros deste projeto são: 
 



E então, qual  
pode ser a solução? 



O plástico pode se encaixar perfeitamente neste novo modelo de 

negócio. E podemos observar mais oportunidades do que riscos: 
 

Riscos: 

• Possibilidade de perder volume de produção de embalagens e outros produtos de uso único 

• Gestoras de resíduos tomarem a governança da cadeia de reciclagem 

Oportunidades: 

• Impacto positivo na imagem do plástico 

• Aumento do valor adicionado dos produtos a serem fabricados 

• Foco em embalagens inteligentes cujo princípio esteja atrelado à sua rastreabilidade no pós-
consumo e na medição dos índices de reciclabilidade 

• Valorização do Reciclador como fornecedor e do Transformador como parceiro no processo 
de reestruturação dos modelos de negócio 



O plástico pode se encaixar perfeitamente neste novo modelo de 

negócio. E podemos observar mais oportunidades do que riscos: 

Fraquezas 

• Falta coleta seletiva para aumentar o volume do material reciclável (atualmente a coleta 
seletiva representa apenas 3% do volume total coletado pelos operadores de logística) 

• Viabilidades econômica e competitiva:  

(i) Investimentos: Máquinas e Equipamentos/ Inovação;  

(ii) Escala/ Logística;  

(iii) Tributária;  

(iv) Recursos Humanos 
 



1. Envolvimento da cadeia – desde fabricantes de matéria-prima, designer de 
embalagens, transformadores, recicladores, brand owners, consumidores e 
cooperativas. 

• Aplicar o ecodesign nas embalagens para que no fim da sua vida útil sejam 
reinseridas em novas aplicações com alta qualidade 

• Aprimorar o relacionamento entre todos os agentes da cadeia do plástico 

Formação da REDE EMPRESARIAL DE COOPERAÇÃO PARA O PLÁSTICO 

O que há para ser feito? 

2.  Programas de educação ambiental 

• Engajar a sociedade e tornar atrativa a separação dos resíduos; 

• Educar a população para que ela não veja o plástico como lixo ou a 
reciclagem como  assistencialismo mas sim,  como fonte de recursos e 
negócios. 



3. Valorização do material plástico virgem e reciclado - Brandowners 

• Apresentar à sociedade o plástico de forma que ele seja valorizado e 
respeitado, levando em consideração suas virtudes e fraquezas. 

4.  Novas tecnologias e alternativas 

• Novos materiais (biodegradáveis, compostáveis e renováveis) 

• Transformar novas ideias em novos negócios. 

• Novas tecnologias para fomentar a reciclabilidade. 

O que há para ser feito? 



E o que tem sido feito para a 

chegarmos na solução? 



Drivers das ações da ABIPLAST 

Qualidade 
e Normas
  

Logística
  

Inovação 
Cadeia 

do 
Plástico 

Tributário Clientes Sociedade Educação 
Socio-

educativas
  

Advocacy 

Brinquedo  
educativo 

GT3 (CNI); 
NCM Empresa; 

Produto. 

REDE EMPRESARIAL DE COOPERAÇÃO PARA O PLÁSTICO 

Sistema de 

Logística 

Reversa 



SENAPLAS - SELO NACIONAL DOS PLÁSTICOS RECICLADOS 
 

Criado em conjunto com a CNRPLAS – Câmara 

Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos. 

Selo que identifica e valoriza as empresas recicladoras 

que trabalham dentro dos critérios sociais, ambientais 

e econômicos exigidos por leis. 



QUALIFICAÇÃO DE COOPERATIVAS: CARTILHA “QUALIFICAÇÃO EM 

IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS”. 

Capacitações realizadas em cooperativas de 

Vitória – ES, Porto Alegre - RS e São Paulo - SP 

• Aula teórica sobre os diversos tipos de materiais  

plásticos aplicados na fabricação de embalagens. 

• Aula prática sobre a classificação e separação dos  

resíduos plásticos pós-consumo. 



Aplicativo e Site “Reciclagem de Plásticos”  

Permitem a localização dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) mais 

próximos de sua residência para entrega de materiais recicláveis. 
 

www.reciclagemdeplasticos.org.br  

http://www.reciclagemdeplasticos.org.br/


BANCO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS 

Plataforma B2B para divulgação dos diversos tipos de resíduos plásticos 

para a cadeia de reciclagem. 

 

Idealizado para gerar oportunidades de negócios para a cadeia da 

reciclagem fomentando empresas, cooperativas, centrais de triagem, 

comerciantes de sucatas e indústrias recicladoras e transformadoras. 

 www.bancoderesiduosplasticos.org.br  

http://www.bancoderesiduosplasticos.org.br/


ABIPLAST por meio de parceiras oferece aos seus associados 
conteúdo e material para facilitar sua inserção na Indústria 4.0 



Quiz educativo para disseminar a importância do 
Plástico em diversos segmentos gerando 
engajamento da própria indústria. As campanhas 
premiaram colaboradores da indústria de 
transformação e reciclagem de todo o Brasil com 
50 TVs em 2017 e 50 Smartphones em 2018  

7800 participantes em 2017 
9750 participantes em 2018 

CAMPANHAS EDUCATIVAS - INDÚSTRIA 



AÇÃO SOCIEDADE  

PLASTCOLAB: UM MAKERSPACE DE 3 
ANDARES MOSTRANDO OS 
BENEFÍCIOS DO PLÁSTICO. 

Um ponto de encontro inovador 
trouxe à Avenida Paulista experiências 
incríveis. Milhares de pessoas 
puderam interagir e aprender na 
prática diversas possibilidades do 
plástico. Foram 2 semanas de oficinas, 
palestras e hackathons focados em 
criatividade, tecnologia e muito 
entretenimento. 

O projeto teve como objetivo 
desmistificar a imagem equivocada a 
respeito do plástico trazendo ao 
público, de um jeito interativo e 
moderno, alta tecnologia e 
contemporaneidade dos produtos que 
utilizam o plástico como matéria 
prima. 



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. 
 
 
Foi elaborado um portal de conteúdo que mostra as 
ações do Movimento, além de contar com diversas 
matérias sobre o Plástico.  

www.plasticotransforma.com.br 

PORTAL SOBRE O PLÁSTICO 



Nossos principais pleitos para incentivar reciclagem dos plásticos são: 

Crédito presumido de IPI sobre uso de resíduos sólidos como matéria-prima 
  
PIS/COFINS (ampliação da suspensão e crédito presumido) 
  
ICMS (harmonização regras de diferimento e crédito presumido) 
 
Desoneração de ICMS e simplificação no transporte de materiais 
recicláveis/sucatas 
 
Incentivo ao investimento em atividades e processo de reciclagem 

 

GT3 – CNI  



Redesign de embalagens para reciclabilidade 

Destinada aos designers de produtos para concepção de 

embalagens com maiores índices de reciclabilidade, 

estimulando a Economia Circular e o cumprimento das  

metas estabelecidas pela PNRS. 

 



• Movimento lançado pela Coalizão de Embalagens,  

da qual a ABIPLAST é integrante, e a ONU Meio Ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=A62cyDtBc2U 

 

• Separação dos resíduos em orgânico e reciclável 

• Entrega para: 

 Coleta seletiva;  

 Pontos de Entrega Voluntária; 

 Cooperativas de Catadores. 

Educação da população para o descarte correto. 

Movimento Separe. Não pare. 

https://www.youtube.com/watch?v=A62cyDtBc2U


CONVÊNIO COM ETECs – Centro 
Paula Souza 
São Paulo 
Convênio para a realização de palestras e 
cursos para alunos e também capacitação 
dos professores do Centro Paula Souza.  
  
Conteúdos: origem, processos de 
transformação, tipos de materiais 
plásticos e suas propriedades e 
aplicações e questões ligadas a 
sustentabilidade. 

OPERAÇÃO RECICLAR 2017 
São Paulo 
Os alunos de 2 unidades da ETEC e do SENAI Mario 
Amato foram convidados para visitar o estande da 
Operação Reciclar, projeto sob curadoria da 
ABIPLAST na FEIPLASTIC 2017. 

UMAPAZ 
São Paulo 

Aula sobre Logística Reversa de Embalagens na UMAPAZ 
– Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da 
Paz – para apresentar as particularidades do setor 
plástico, como a indústria está cumprindo suas 
obrigações e como a sociedade pode colaborar.  



SINDICATOS: SINPLAST, SIMPLÁS E 

SIMPLAVI  

Rio Grande do Sul  

AÇÃO: TAMPINHA LEGAL 

 

 

SINDICATO: SIMPLÁS 

Nordeste Gaúcho 

AÇÃO: PLÁSTICO DO BEM 
 
 

 

 

SINDICATO: SINPLAST 

Porto Alegre 

AÇÃO: PROGRAMA SUSTENPLÁST – CSPS 

 

 

 

SINDICATO: SINPLASC 

Criciúma 

AÇÃO: PROJETO BRINQUEDO EDUCATIVO  
 
 

 



Manifestações institucionais 



Sistema de Logística Reversa 
• Implementado via Acordo Setorial firmado pela Coalizão de Embalagens, 

formada por 23 Associações signatárias, sendo a ABIPLAST uma delas. 
• O Acordo Setorial responde à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

com o objetivo de ampliar a reciclagem de embalagens no país. 
• A primeira fase da implantação do Acordo Setorial foi concluída em dezembro 

de 2017. 

Metas do Acordo Setorial Resultados da 1ª fase 

Aumento na taxa de recuperação de 

19,8% na fração seca. 

Recuperação de 31,9% na fração 

seca. 

Redução de 13,3% de embalagens 

dispostas em aterro. 

Redução de 21,3% de embalagens 

dispostas em aterro. 

Aumento na quantidade de resíduos 

recuperados de 3.060 toneladas por 

dia. 

Ficou em 1.553 t/dia. A crise 

econômica e menor geração de 

resíduos não permitiram atingir a 

meta. 

Resultados da 1° fase do Acordo Setorial 



Operation Clean Sweep - OCS 

ABIPLAST assinou desde 2014 um Memorando de Entendimento para promover a 

Operation Clean Sweep® em operações de manuseio de grânulos de material 

plástico dentro de sua organização, criado pela Society Plastics Industry – SPI 

(atual Plastics). 

o A Operation Clean Sweep (OCS) é um programa de gestão ambiental que 

vem sendo implementado por quase 200 empresas norte-americanas e 

aproximadamente dez organizações internacionais do setor ao redor do 

mundo para prevenção de poluição de rios, lagos e oceanos. 

o ABIPLAST e o SINDIPLAST são signatários do Fórum Setorial dos 

Plásticos - Por um Mar Limpo e auxiliaram na elaboração do Manual Perda 

Zero de Pellets lançado em agosto/2018. 

 

 



Ocean Conference 2017 

Compromisso Voluntário assinado durante a Ocean Conference da ONU para 

evitar que os plásticos sejam destinados aos mares e oceanos 

Programa de capacitação sobre as oportunidades para o setor plástico com a Economia Circular 

para reduzir a sua entrada nos oceanos. 

• 2 Treinamentos dedicados aos membros da Associação e demais partes interessadas sobre Economia 

Circular; 

• Guia de Economia Circular para materializar os entendimentos dos treinamentos realizados; 

• Promover melhores práticas de manejo de pellets por meio do Programa Operation Clean Sweep 

(OCS); 

• Incentivar e aumentar os índices de reciclagem de embalagens plásticas;  

• Realçar a importância do entendimento sobre o impacto do lixo marinho para a sociedade e o 

ecossistema. 



Aditivos Oxidegradantes 
Após estudos e análises sobre a composição e ação deste aditivo a ABIPLAST, em 2015, 
realizou um evento com a participação de especialistas das Universidades Mackenzie, Caxias 
do Sul e Minas Gerais e também com especialistas do CETEA/ITAL para discutir o tema. Com 
base nos estudos apontados e em parceria com a Câmara Nacional do Recicladores de 
Materiais Plásticos lançou, em maio/2015, um comunicado se posicionando contra a utilização 
dos aditivos por não serem biodegradáveis e por prejudicarem e inviabilizarem o processo de 
reciclagem do material plástico. 

 

Em novembro/2017 a ABIPLAST assinou o relatório divulgado globalmente pelo Programa 
New Plastics Economy da Ellen MacArthur Foundation pelo banimento deste aditivo. 

 

A ABIPLAST atualmente trabalha contra uma rotulagem ambiental da ABNT Certificadora dada 
a este aditivo no Brasil. 



Rede Empresarial para Cooperação do Plástico 

Quem Somos: Engaja as principais empresas representantes da cadeia produtiva do plástico, 
reunidas pelo desafio de viabilizar a economia circular e, em última instância, de evitar que o 
plástico vá parar no meio ambiente. 
 
Nossos Valores: INTERDEPÊNCIA  |  CO-RESPONSABILIDADE   | COOPERAÇÃO 
 
Objetivo: Evitar que o plástico fuja ao nosso controle e vá parar no meio ambiente (terra, 
água, ar e animais)  contra a nossa vontade 
 

As ações institucionais são respaldadas por ações de mercado para reversão da realidade que 
o plástico se encontra. 

 



Uma rede completa, 
com todos os elos da 
indústria do plástico 

GESTÃO  

PROMOÇÃO 

Petroquímica 

Transformador 
de embalagens 

Indústria de 
Bens de 

Consumo 

Varejo 

Cooperativa 

Reciclador 

Rede Empresarial  

para Cooperação  

do Plástico 



Uma rede completa, 
com todos os elos da 
indústria do plástico 

Petroquímica 

Transformador 
de 

embalagens 

Indústria de 
Bens de 

Consumo 

Varejo 

Cooperativa 

Reciclador 

GESTÃO  

PROMOÇÃO 

COOPER NOVA 

RECIFAVELA 

SEMPRE VERDE 

VIVA BEM  

AMBEV 

CARGIL 

COCA-COLA 

DANONE 

ECOLAB 

PEPSICO 
NATURA 

NATURAL ONE 

NESTLÉ 

UNILEVER 
JOHNSON & JOHNSON 

BASF 

BRASKEM 

CIMFLEX 

NEUPLAST 

PLASTIMIL 

PLASTIWEBER 

PROECOLOGIC  
 JBS AMBIENTAL 

SANTA LUZIA  

WISE 

AMCOR 

AMÉRICA TAMPAS 

BEMIS 

EPEMA  

GLOBALPACK 

GRECO & GUERREIRO 

NOVA A3 

POLO FILMS  

SIG 

TERPHANE 

TETRA PAK 

VALFILM 

VALGROUP 

ZANDEI 

NOVEL 

CARREFOUR 

WALMART 
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para Cooperação  
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Metas de evolução para a 

cadeia em curto, médio e 

longo prazos.  

TriCiclos membro 

TriCiclos 

participante 

Governança 

Logística e 

infraestrutura 

Políticas 
Públicas 

Comunicação 

Design de 

Embalagens 

Rede Empresarial  

para Cooperação  

do Plástico 



Conclusão: 

 

Para evitar a contaminação do meio 

ambiente pelos plásticos, as ações 

devem acontecer em cadeia, com o 

engajamento de todos os atores. 



Obrigada! 
Simone Carvalho 
simone@abiplast.org.br 


