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PERSPECTIVAS 2014
O que rolou em 2013 e o que o setor 
espera no ano que começa. Análise dos 
redutos de matérias-primas, máquinas & 
equipamentos e transformação.

COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL 
A escalada dos produtos plásticos para um 
mercado que só faz crescer.
                                Fevereiro
MASTERBATCHES E PIGMENTOS
Panorâmica do cenário de artefatos 
plásticos para pigmentos, concentrados 
de cores e efeitos especiais. Tendências 
do segmento, lançamentos e os produtos 
que ditam a regra deste mercado.

MATERIAIS DE BARREIRAS PARA O 
SETOR ALIMENTÍCIO
A evolução deste segmento em 
embalagens alimentícias.

Março
BALANÇO DE RESINAS
Edição mais que tradicional, já que exibe, 
em primeira mão, o comportamento das 
principais matérias-primas em 2013.

FILMES BIORIENTADOS – BOPP E BOPET
O desafio de manter o equilíbrio entre 
aumento de oferta e expansão da 
capacidade. De quebra, as principais 
novidades e aplicações em crescimento.

Abril
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E 
AUTOMAÇÃO
O que o transformador tem à sua disposição 
para aumentar seus ganhos em produtividade.

O PLÁSTICO NA AGRICULTURA
Principais aplicações e os avanços do 
setor em prol de um das atividades mais 
produtivas no cenário nacional.

Maio 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
Pauta que dissecará a crescente penetração 
dos materiais plásticos no setor de autopeças.
Esta pauta fará parte integrante do 
I Caderno Especial de Plásticos 
em Revista, que abordará tudo o 
que ocorreu no I Seminário sobre 
Plásticos & Indústria Automotiva, a 
ser realizado pela nossa publicação.   

Junho
DISTRIBUIÇÃO DE RESINAS
Análise completa do varejo de resinas, 
seus diferenciais de distribuição e a 
movimentação de revendedores 
autônomos de matérias-primas importadas.

UTILIDADES DOMÉSTICAS
Novidades em matérias-primas, cores, 
maquinário e design.

Julho
INTERPLAST 
Cobertura diferenciada da feira que
acontece em Joinville, de 18 a 22 de agosto. 
Matéria que faz parte integrante 
do I Caderno Regional Sul de 
Plásticos em Revista.

FILMES DE EMPACOTAMENTO 
AUTOMÁTICO
A evolução na extrusão e propriedades 
de resinas para melhor se adequarem às 
crescentes velocidades e selagem para 
esta categoria de filme. 
 Agosto
O SETOR PLÁSTICO E 
SUSTENTABILIDADE
Tema que não pode passar em branco e que 
vai merecer uma análise do posicionamento 
do setor diante da questão que cada vez 
mais mobiliza a opinião pública. Principais 
entraves e as possibilidades para que 
nosso mercado responda as crescentes 
exigências ambientais. Ainda em
destaque, os avanços em biomateriais
e maquinários.
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IMPORTANTE:
Todo anúncio veiculado em Plásticos em Revista é inserido gratuitamente em nossa versão eletrônica. Nossas edições são 
publicadas na íntegra (inclusive com anúncios) e o mercado pode ler seu conteúdo pelo site. Entenda melhor o processo 
acessando www.plasticosemrevista.com.br
Mais um diferencial Plásticos em Revista a favor do anunciante!
A mais antiga revista do setor plástico no País, com 51 anos de atuação contínua.

ESTA PAUTA ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES.

LIMPEZA DOMÉSTICA
Processos, novas tecnologias e aplicações 
para frascos.

Setembro
MÁQUINAS
Os avanços e os diferenciais de 
equipamentos à disposição dos 
transformadores.

PLÁSTICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Avanços em materiais, maquinário e novas 
aplicações.

Outubro
ADITIVOS, CARGAS E REFORÇOS
Tendências e novidades de mercado.

Único guia com diferenciais que o tornam a edição mais consultada do mercado. 
Para começar, trata-se de um veículo trilingue (português, inglês e espanhol), 
com análise diferenciada de cada matéria-prima – inclusive através de gráficos e 
tabelas –, além de panorâmica dos redutos de equipamentos e transformação. 
Isto sem falar no diretório de quem é quem no segmento e do apoio das principais 
entidades ligadas ao plástico.
Exibe ainda a maior tiragem entre os guias do setor.

O Plástico no Brasil 18ª ediçãoEdição extra:

RECICLAGEM
Aplicações diferenciadas, novas 
tecnologias e aplicações para materiais 
recuperados. 

Novembro
PPR – XII PRÊMIO PLÁSTICOS EM 
REVISTA 
Máquinas, transformadores e profissionais 
vencedores, seus cases e diferenciais que 
fizeram com que conquistassem o prêmio 
com maior credibilidade do setor.

Dezembro/Janeiro
PERSPECTIVAS 2015

SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO, 
DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE 
PNEUMÁTICO.


