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O MaxiQuim Market Outlook (MMO) – Plastics é um relatório anual que faz parte do
conjunto de serviços multiclient da MaxiQuim, e visa a oferecer informações sobre os
mercados de transformação de resinas termoplásticas no Brasil. A MaxiQuim é uma
empresa que presta serviços de consultoria química e petroquímica especializada no
Brasil e América do Sul.
No MMO Plastics PP Brazil são analisados os diferentes elos da cadeia produtiva da
resina de PP no Brasil, desde produtores da resina, incluindo importadores,
distribuidores, transformadores e recicladores. O estudo contempla uma análise
detalhada da indústria de transformação, incluindo listas dos principais consumidores
de PP por tipo de produto, por setor demandante e por processo de transformação, com
informações como a localização das plantas e porte por consumo de resina.
Na análise do mercado de PP, são consolidadas informações sobre capacidade
instalada, produção, nível operacional, demanda doméstica, segmentação do mercado
e comércio exterior, para o período histórico de 2010 a 2014. Para o período de 2015 a
2019, o estudo contém projeções da demanda doméstica de PP no Brasil por setor
demandante, bem como balanço oferta e demanda.
O estudo é destinado a empresas ou entidades, relacionadas direta ou indiretamente
com o negócio de polipropileno, interessadas em acompanhar este mercado na região.
A publicação é disponibilizada em versão pdf, por correio eletrônico, após a compra do
serviço. A assinatura possui o custo de R$ 5.000 por ano.
Solicite informações adicionais por email: multiclient@maxiquim.com.br, ou pelo
telefone +55 51 30924400.
É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo dessa publicação sem prévia
autorização solicitada a MaxiQuim e fornecida por escrito. É proibido o envio da
publicação a terceiros, o que seria considerado infração das leis de direito autoral e
sujeito a processo judicial. É permitido o envio para funcionários da empresa assinante,
inclusive de outras unidades ou filiais, desde que subsidiárias integrais da empresa
assinante.
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