
SIMPESC 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 / 2020 

 
PILARES DO CONHECIMENTO 
Grupo de profissionais de Recursos Humanos com temas sobre administração de 

pessoal, gestão de pessoas, legislação e relações trabalhistas, saúde e segurança, 

estratégias de pessoas e análise de indicadores 

10 reuniões mensais por ano 

25 participantes por reunião 

 

CURSO DE LÍDERES DE PRODUÇÃO - SENAI 
Eficiência para a gestão da produtividade das empresas associadas 

31 participantes 

 

CURSO TÉCNICO EM PLÁSTICO – SENAI 
Capacitação e formação de empregados e dependentes de empresas associadas 

5 turmas 

114 participantes 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO – Programa de multiplicadores – SENAI 
Contribuir com técnicas e ferramentas para a gestão do conhecimento das 

equipes na empresa, identificando estratégias que transformam ativos 

intangíveis em produtividade, valor agregado e aumento de competitividade 

11 empresas 

20 participantes 

16 horas de capacitação   

 

WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO GRUPO RH – Devolutiva MBTI – SESI 
Consultoria em desenvolvimento de lideranças, contemplando análise de 

necessidades, ferramentas MBTI, implementação dos workshops, avaliação de 

reação e retorno para a empresa 

12 empresas 

25 participantes  

8 horas de capacitação 

 
WORKSHOP GESTÃO DE INDICADORES PARA A PRODUTIVIDADE – SENAI 
Gestão de indicadores para melhorar a produtividade das empresas abordando a 

correlação entre processos, produtividade, pessoas e meio ambiente 

11 empresas 

27 participantes 

 

 



PESQUISA SALARIAL – KOPPALABOR  
Dados estatísticos com relatórios do mercado global, do ramo plástico, ramo 

plástico com faturamento similar e extras salariais do plástico em geral 

11 empresas por ano 

 

PROGRAMA DE ENCADEAMENTO PRODUTIVO – IEL/SC – 6º CICLO  
Desenvolver e fortalecer a gestão por indicadores das indústrias associadas, 

gerando ganhos de eficiência para as empresas participantes 

33 horas de workshops coletivos 

132 horas de consultorias individualizadas.  

9 indústrias participantes completamos o montante de 1.221 horas de atividades 

de consultorias. 

1.215 horas de atividades, dentre consultorias e workshops  

 

INTERPLAST 2018 
A maior feira do setor plástico do sul do Brasil e uma das maiores realizações na 

América do Sui. 

11 empresas participantes no estande integrado do SIMPESC 

 

No próximo ano, em agosto, a INTERPLAST completa 20 anos de sucesso 

contínuo, com mais de 440 marcas em exposição em uma área de 20 mil m2 que 

trará mais de 30 mil visitantes para Joinville. Além dos lançamentos na feira para 

o setor de transformação de plástico trará diversos eventos contendo conteúdo 

e palestras com soluções para aumentar a produtividade e sustentabilidade para 

o setor. A Ilha da Reciclagem deve repetir o sucesso de 2018 mostrando toda a 

cadeia do plástico e suas vantagens em relação a outros produtos, 

desmistificando todas as informações negativas em torno do plástico.  

 
CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO  
Representar e defender os interesses das empresas associadas no sentido de 

diminuir o custo da folha de pagamento mantendo um clima de harmonia nas 

relações do trabalho 

2017 / 2018 – 4,57% de reajuste salarial em abril (INPC 4,57%)) 

Mais velocidade no processo de negociação fechando o acordo em março, antes 

da publicação do INPC 

2018 / 2019 – 2,00% de reajuste salarial (INPC 1,56%) 

 

 

A NOSSA TRANSPARÊNCIA GARANTE O SEU INVESTIMENTO 
A sua contribuição sindical em janeiro de 2020 é muito importante pois permitirá 

que nossos projetos continuem acontecendo 

 


