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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOS E SEUS DESAFIOS

 

 
 
Você já reparou que o plástico está presente em todos os momentos da sua vida? Não precisa 

ir muito longe para ver a quantidade de produtos que estão ao nosso redor. Isso porque o 

plástico é uma matéria-prima altamente versátil e fácil de manipular, razões pelas quais 

ganhou a preferência e espaço em diversos setores da indústria, pois além destas 

características, também tem um baixo custo de fabricação e possui propriedades muito 

semelhantes ou até mesmo melhores que o aço, madeira e alumínio, por exemplo. 

O plástico também apresenta qualidades como: 

• Diversidade de cores, inclusive de opções transparentes; 

• Maleabilidade, que assegura as melhores formas de ergonomia; 

• Ótima resistência, podendo ser utilizado em áreas externas; 

• Mobiliários leves e que suportam altos pesos; 



• Fácil limpeza e conservação; 

• Facilidade de mobilidade e transporte; 

• Praticidade, pois muitos tipos de mobiliário podem ser empilháveis; 

• Padronização e produção em série; 

• Durabilidade e segurança. 

 

Desafios da indústria do plástico 

Após dois anos seguidos de queda, a indústria do plástico prevê crescimento para 2018. 

Assim como as demais indústrias, esta também sofreu com o cenário político do Brasil e sua 

crise econômica – segundo o Panorama da indústria de transformação plásticos – elaborada 

pelo analista econômico da entidade, Marcos Ferreira do Nascimento, o setor apresenta sinais 

de retomada no desempenho e uma perspectiva de crescimento para os próximos anos. 

A indústria deverá ter em 2018 um crescimento de 2,2%, segundo a consultoria TCP Latam, 

porém ainda estamos longe de conseguir o desempenho apresentado em 2014, para isso é 

necessário que ela cresça 6,9% ao ano até 2021. 



Segundo os dados apresentados pela Sindplast, 30% dos empresários entrevistados 

consideram o mercado e a concorrência os principais desafios para o crescimento nos 

negócios. 38,5% dos empresários também destacaram a importância de realizar investimentos 

em renovação tecnológica, principalmente na área de processos e equipamentos. 

A pesquisa também mapeou as principais dores dos empresários da indústria de plásticos e 

estas são: 

• Redução de perdas 

• Aumento do controle de qualidade 

Sua empresa faz parte desta Indústria e compartilha das mesmas dores? Quer saber como 

solucioná-las? Entre em contato com a CADWorks, nós podemos orientá-lo! 

Se você quer saber mais sobre a utilização do plástico na indústria,clique aqui 

 

http://cadworks.com.br/blog/como-tornar-o-processo-de-injecao-de-plasticos-ainda-mais-rentavel/

