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OPINIÃO

As novas possibilidades 
profi ssionais
do plástico

Ofertas de empregos 

na área de plásticos 

são recorrentes na 

internet, mas ainda 

há uma carência 

de profi ssionais 

habilitados para atender 

adequadamente essa 

demanda

O número de faculdades 
de engenharia quími-
ca, de materiais e de 

cursos técnicos em química 
ou plásticos até pode atender 
o mercado, mas o ‘chão de 
fábrica’ ainda não conta com 
trabalhadores qualificados 
em número sufi ciente para 
diversos segmentos e princi-
palmente ‘nichos de mercado’, 
ou seja, áreas novas ou inex-
ploradas, que estão à espera 
de serem examinadas para 
gerar mais dividendos aos 
empreendedores.  

Sabe-se que o Brasil já é o 
quarto produtor de resíduos 
plásticos do mundo e recicla 
1,2% apenas do material pro-
duzido, segundo o Fundo Mun-
dial para Natureza (WWF). No 
País, passam por reciclagem 
apenas 145 milhões de tonela-
das, portanto, há um enorme 
mercado a ser explorado e 
que precisa mão-de-obra bem 
treinada e capacitada, para que 
não ocorram mais perdas e o 
aproveitamento seja otimizado 
ao máximo, visando a rentabi-
lização do negócio.

Para se ter uma ideia, cer-
ca 2,4 milhões de toneladas 
de plástico são descartadas 
inadequadamente por aqui. 
E isso, em muito se deve ao 
desconhecimento e inabilidade 
de profi ssionais do setor, mas 
talvez aconteça também pela 
falta de políticas públicas de 
reciclagem e ainda por decisão 
equivocada de alguns empre-
sários. No último ano, só nos 
aterros sanitários foram des-
cartados mais de 2,4 milhões 
de toneladas de plásticos, que 
em boa parte delas poderiam 
ser reprocessadas. 

Além disso, mais de 1 milhão 
de toneladas nem sequer foi 
recolhida em nosso território 
nesse último ano. Na realidade, 
o Brasil recicla muito pouco e 
neste quesito fi camos entre 
os piores e bem abaixo dos 
9%, que é a média do planeta. 
A contradição é que estamos 
entre os que menos reciclam 
e um dos que mais produzem.

Hoje, há diversas iniciativas 
socioambientais para redução 
do consumo de plásticos no 
mundo, mas por outro lado 
há também infi ndáveis ações 
para sua reciclagem. Portanto, 
essa mindset que pode infl uir 
na produção tradicional no 
futuro poderá ter como opção 
o reprocessamento industrial 
do plástico em maior escala, 
com investimento em tecno-
logia, insumos e naturalmente 
mão-de-obra bem treinada ou 
qualifi cada.

Inclusive é preciso pensar 
também na própria qualifi ca-
ção profi ssional dos catadores 
ou coletores de resíduos só-
lidos para que eles otimizem 
cada vez mais seu trabalho, 
e tenham melhor segurança 
individual e ganhos. O Brasil 
vem sofrendo uma estagnação 
econômica há alguns anos. A 
última notícia que se tem de 
aumento de contratações no 
setor de plásticos em São Paulo 
foi em 2013. 

Aparentemente, o aumento 
dos trabalhadores com car-
teira assinada na indústria de 
transformação do plástico se 
deu por causa da desoneração 
da folha de pagamentos reali-
zada pelo governo federal da 
época. Ou seja, ocorreu uma 
queda e arrecadação tributária 
no segmento e dos 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre a folha de pagamentos, 
a alíquota passou a ser paga 
entre 1% e 2% sobre o fatura-
mento anual.  

Mas por outro lado, lideran-
ças do setor reclamavam na 
época que o grande problema 
na produção era que fi cava caro 
transformar plástico no Brasil. 
Além disso, ouvia-se a recla-
mação de que havia perdas 
com as importações de países 
da América do Sul e asiáticos. 
É nosso pensamento que as 
instituições de treinamento e 
formação profi ssional podem 
ajudar muito nas novas possi-
bilidades industriais, inclusive 
tanto na parte técnica, de 
produção, logística, como na 
esfera fi losófi ca da operação. 

É preciso, portanto, incutir 
entre empresários, funcio-
nários e análogos uma men-
talidade mais afi nada com as 
novas eras que devemos viver 
mais à frente, buscando novas 
alternativas de ganhos com 
sustentabilidade no plástico.

(*) - É diretor da Escola LF de cursos 
profi ssionalizantes em plásticos 

(https://escolalf.com.br).

Alexandre Farhan (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Liq anuncia parceria com a Rappi

@A Liq, principal empresa de Customer Experience do Brasil, 
anuncia que será responsável pelo atendimento a clientes da 

Rappi, companhia de entrega sob demanda com atuação 100% digital. 
A parceria prevê o atendimento aos clientes da Rappi em todo o País, 
com a criação de uma central de relacionamento localizada na unidade 
operacional Liq em João Pessoa (PB) e de uma equipe própria dedi-
cada ao suporte de consumidores, entregadores e parceiros da marca. 
A expectativa é que a operação realize mais de 5 mil atendimentos 
diários, incluindo interações via chat e telefone. “Estamos muito felizes 
em anunciar nossa parceria com a Rappi, uma empresa digital que 
tem crescido muito no Brasil. Nosso objetivo é apoiar essa expansão, 
oferecendo serviços inteligentes e de alta qualidade para os consumi-
dores e profi ssionais envolvidos no dia a dia dos pedidos de entrega 
da plataforma”, afi rma Marcelo Chianello, CEO da Liq. Implementada 
a partir de rigorosos processos de qualidade, a central de atendimento 
inclui estrutura exclusiva e tecnologia inovadora para garantir a melhor 
experiência prática aos clientes. “O atendimento envolverá profi ssionais 
e recursos inteiramente dedicados às interações com os consumidores. 
O objetivo é simplifi car, agilizar e gerar mais inteligência para todos os 
públicos atendidos pela Rappi”, explica. Para a Rappi, a parceria com 
a Liq será fundamental para garantir o atendimento de qualidade aos 
clientes, além de tornar a jornada dos consumidores e dos parceiros 
muito mais ágil e efi ciente (www.liq.com.br).

A implementação da cultura de inova-
ção ainda é um desafi o para alguns 

setores nacionais, como a indústria e o 
varejo. Como parte da missão de acelerar 
a transformação criativa nas empresas e 
fomentar a inovação no Brasil por meio 
de capacitação técnica e desenvolvimento 
humano de líderes, o Grupo Croma lançou 
no ano passado o Prisma, Programa de 
Inovação da marca. A iniciativa, que já 
oferece encontros inspiradores sobre a 
metodologia de Design Thinking, abre esse 
mês as inscrições para uma turma especial 
de UX (User Experience).

O curso terá a duração de mais de três 
horas e os participantes terão a oportuni-
dade de conhecer essa técnica que é focada 
na experiência do cliente e em conceitos 
como o de empatia. O conteúdo teórico 
abordará o percurso da resolução de um 
problema por meio de pesquisa, análise, 
ferramentas e atividades que visam atender 
às necessidades do shopper.

Curso gratuito de inovação focado na experiência do usuário
O Prisma, programa de inovação para profi ssionais do varejo e indústria, está com as inscrições abertas para o workshop 
especial de UX que acontece dia 26

O laboratório será ministrado pelo UX/
UI Designer Júnior Morasco, que lidera 
a área de Design do Grupo Croma. O 
profi ssional é mestre em Design Gráfi co 
Inclusivo, graduado em Design Gráfi co 
pela UNESP e também cursou a POLI-
MI (Politecnico di Milano) em Design 
della Comunicazione. A certifi cação 
será emitida pela unidade de gestão 
de conhecimento e capacitação Croma 
Knowledge, que atua no mercado desde 
2011, prestando serviços para grandes 
players como MasterCard, Natura e 
Cola-Cola.

“O UX é ideal para as empresas desmi-
tifi carem pensamentos limitantes e testar 
novas ideias de serviços ou produtos foca-
dos na experiência e jornada dos usuários. 
Esse método auxilia as empresas a criar 
soluções mais acessíveis e úteis que ge-
rem interação entre o cliente e a marca,” 
conta Júnior Morasco, UX/UI Designer do 
Grupo Croma.

Para participar bastar se inscrever no 
site e doar um brinquedo novo no dia do 
curso. Serão quinze vagas por aula e os 
brinquedos arrecadados serão doados 
em benefício da AACD. “Nosso objetivo 
é mudar a realidade das pessoas e das 
organizações com a ajuda da educação. 
Outro fator que consideramos importante 
é abertura e acesso ao conhecimento e 
informação. Não existe inovação sem a 
livre circulação de informações e conheci-
mento, as pessoas precisam ter liberdade 
ao seu alcance para fazer as conexões 
certas,” explica Edmar Bulla, CEO do 
Grupo Croma.

 
Próxima UX (User Experience)
Data: 26 de março de 2019
Horário: 18h30 às 22h
Endereço: Praça João Francisco Lisboa, 
80, Casa 2 – Vila Madalena
Investimento: um brinquedo novo
Inscreva-se em: http://cromasolutions.
com.br/inscricao-prisma/

A declaração foi dada ao jor-
nal La Tercera, do Chile, 
em meio à visita ofi cial de 

Bolsonaro ao país andino. 
“Ninguém quer uma guerra, a 

guerra é ruim, se perde muitas 
vidas, há efeitos colaterais, mas 
Maduro não vai sair do poder 
de maneira pacífi ca”, afi rmou 
Eduardo, que é presidente da 
Comissão de Relações Exterio-
res da Câmara e fi gura infl uente 
na política externa do governo.

“De alguma maneira, em 
alguma medida, em algum 
momento, será necessário o 
uso da força, porque Maduro 
é um criminoso”, acrescentou. 

O deputado ainda repetiu 
as palavras do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, Deputado é fi gura infl uente na política externa de seu pai.

A capital da Áustria, Viena, 
foi eleita pelo 10º ano con-
secutivo como a cidade com 
a melhor qualidade de vida, 
de acordo com um ranking 
elaborado pela empresa de 
consultoria Mercer. Segundo 
a Mercer, Viena fi cou nova-
mente na liderança do ranking 
por sua rica tradição cultural, 
pelo seu ótimo sistema de 
saúde e as baixas taxas de 
criminalidade e de densidade 
populacional.

Na tabela, Zurique, na Suí-
ça, fi cou em segundo. Depois 
vieram Vancouver, no Canadá, 
Munique, na Alemanha, e Au-
ckland, na Nova Zelândia, que 
fi caram em terceiro lugar. Na 
Itália, apenas Roma e Milão fo-
ram estudadas pela empresa. 
A capital lombarda fi cou na 41ª 
colocação, superando Nova 
York, nos Estados Unidos, e 
Barcelona, na Espanha.

A capital italiana, por sua 
vez, apareceu na 56ª posi-
ção, terminando na frente de 
Osaka (58º), no Japão, Los 

Viena: melhor qualidade de vida.

Governo reduz previsão 
de crescimento da 
economia 

O governo espera que a eco-
nomia apresente crescimento 
de 2,2%, neste ano. A previsão 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 
está no Relatório Bimestral de 
Avaliação de Receitas e Des-
pesas, divulgado na sexta-feira 
(22) pelo Ministério da Econo-
mia. Na Lei Orçamentária deste 
ano, a previsão de crescimento 
do PIB era maior: 2,5%.

Também foi alterada a pro-
jeção para a infl ação, calcu-
lada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que passou 4,2% na 
Lei Orçamentária para 3,8%, 
no relatório. O relatório, que 
orienta a execução do Orça-
mento, contém previsões para a 
economia, a receita e a despesa. 

Dependendo dos números, 
o governo corta ou libera re-
cursos para cumprir a meta 
de défi cit primário e o teto de 
gastos federais. Neste primei-
ro relatório divulgado hoje, o 
governo bloqueou R$ 29,792 
bilhões do orçamento. O mer-
cado fi nanceiro prevê que o PIB 
cresça 2,01%, neste ano, e a 
infl ação fi que em 3,89% (ABr).
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Eduardo Bolsonaro defende 
‘uso da força’ contra Maduro
O deputado Eduardo Bolsonaro, fi lho do presidente Jair Bolsonaro, disse na sexta-feira (22) que, 
“de alguma maneira”, será necessário o “uso da força” para derrubar o regime de Nicolás Maduro na 
Venezuela

de que “todas as opções estão 
na mesa” para solucionar a 
crise. Durante reunião na Casa 
Branca, tanto Trump quanto 
Bolsonaro não descartaram a 
hipótese de uma ação militar 
contra Maduro, embora o presi-
dente do Brasil tenha defendido 
levar a diplomacia até as últimas 
consequências.

A visita de Bolsonaro é motivo 
de polêmica no Chile, já que os 
presidentes da Câmara e do 
Senado, ambos de esquerda, 
decidiram boicotar um almoço 
oferecido pelo chefe de Estado 
do país, o conservador Sebas-
tián Piñera. Também estão 
previstas para sexta e sábado 
manifestações contra o capitão 
reformado (ANSA).

Viena é eleita a cidade com 
melhor qualidade de vida

Angeles (66º), nos Estados Uni-
dos, e Praga (69º), na República 
Tcheca. No ranking, que conta 
com 231 cidades, as três piores 
foram Bagdá, no Iraque, em úl-
timo lugar, seguida por Bangui, 
na República Centro-Africana, 
e Saná, capital do Iêmen.

A cidade brasileira mais bem 
posicionada foi Brasília, que 
fi cou na colocação número 107. 

A capital do país fi cou atrás de 
Montevidéu (78º), no Uruguai, 
e Buenos Aires (91º), na Argen-
tina. Caracas, na Venezuela, 
país que vive uma grande crise 
econômica, política e social, 
fi cou na posição número 202. 
Em relação ao último ranking 
elaborado pela Mercer, a capi-
tal venezuelana desceu nove 
colocações (ANSA).

O governo federal estuda destinar parte 
dos recursos do fundo social do pré-sal para 
estados e municípios que equilibrarem as 
contas públicas, disse na sexta-feira (22) 
o secretário especial de Fazenda, do Mi-
nistério da Economia, Waldery Rodrigues 
Júnior. Atualmente, o fundo social, formado 
por royalties e participações especiais do 

governo, fica com a União. 
Rodrigues Júnior não detalhou o percentual 

que será destinado aos estados e municípios. 
Ele explicou que a proposta precisa passar 
por aprovação de lei ordinária pelo Congresso. 
Rodrigues Júnior disse ainda que a equipe 
econômica está fi nalizando o projeto de ajuda 
aos estados que fi zerem ajuste fi scal. 

A ideia é que o Tesouro ofereça maior garan-
tia nos empréstimos tomados pelos estados. 
Essa proposta também precisa passar pelo 
Congresso, com aprovação de lei comple-
mentar. “Temos prosseguido no diálogo com 
governadores, mas também com municípios. 
Estamos em vias de apresentar soluções”, disse 
o secretário (ABr).

Parte do fundo do pré-sal a estados e municípios


