
NOVAS E FUTURAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ETILENO E POLIETILENO

NOVA ONDA DE EXPANSÃO DE FABRICAÇÃO DE POLIETILENO (PE) NA COSTA DO GOLFO DOS ESTADOS UNIDOS
Este infográfico mostra que as matérias-primas de baixo custo provenientes do petróleo de xisto impulsionaram uma onda de novos projetos de crackers e polietileno (PE) ao longo da costa do Golfo dos Estados Unidos, de onde 

grande parte do PE importado para a América Latina é originário. Os Estados Unidos já acrescentaram um volume significativo de novas capacidades de produção, com novos projetos programados para iniciar nos próximos anos.

Os relatórios de preços da ICIS fornecem uma inteligência independente, objetiva e de confiança a mais de 180 commodities/produtos químicos por toda 
América, Europa e Ásia. Use as informações da ICIS para: acompanhar as flutuações de preços e seus motivos; impulsionar seu modelo analítico interno; 
entender acordos e contratos; obter mais detalhes de negociações.

RELATÓRIOS DE PREÇOS DE ETILENO E POLIETILENO NOS EUA

Saiba mais sobre os relatórios de preços da ICIS

 OxyChem/Mexichem
544 kt/ano, 2017

 Ingleside, Texas

 SABIC/ExxonMobil
1.800 kt/ano, década de 2020

 Corpus Christi, Texas

 Formosa Plastics
1.200 kt/ano, 2018

 Point Comfort, Texas

 Formosa Plastics
800 kt/ano, 2018

 Point Comfort, Texas

 Dow Chemical
1.500 kt/ano, 2017

 Freeport, Texas

 Dow Chemical
400 kt/ano, 2017

 Freeport, Texas

 Chevron Phillips
1.000 kt/ano, 2017

 Old Ocean, Texas

 Chevron Phillips
1.500 kt/ano, 2018

 Cedar Bayou, Texas

 Bayport Polymers
625 kt/ano, década de 2020

 Bayport, Texas

 ExxonMobil
1.500 kt/ano, 2018

 Baytown, Texas

 ExxonMobil
1.300 kt/ano, 2017

 Mont Belvieu, Texas

 ExxonMobil
650 kt/ano, 2019

 Beaumont, Texas

Texas Louisiana

 Sasol
1.500 kt/ano, 2018

 Lake Charles, Louisiana

 Sasol
890 kt/ano, 2019

 Lake Charles, Louisiana

 Novealis
1.000 kt/ano, década de 2020

 Port Arthur, Texas

 LyondellBasell
500 kt/ano, 2019

 La Porte, Texas

 INEOS/Sasol
470 kt/ano, 2017

 La Porte, Texas

 FG LA LLC
1.200 kt/ano, década de 2020

 St James, Louisiana

 FG LA LLC
800 kt/ano, década de 2020

 St James, Louisiana

 Shintech
500 kt/ano, 2018

 Plaquemine, Lousiana

 Dow Chemical
350 kt/ano, 2017

 Plaquemine, Louisiana

 Westlake/Lotte
1.000 kt/ano, 2019

 St Charles, Louisiana

Etileno
PE

https://www.icis.com/explore/contact/free-sample-price-report/?mode=icispricing&intcmp=free-sample-price-report-price-data-page&cmpid=ILC|CHEM|CHCOM-2019-01-LTAM-012019aplaethport


Inteligência de preços
Acesse as avaliações de preços independentes que 
atendem aos Princípios PRA da IOSCO e que são 
amplamente confiáveis e usados como referência no setor. A 
cobertura da ICIS é incomparável, com dados e informações 
sobre preços de mais de 180 commodities/produtos em 
todas as principais regiões. Tome decisões rápidas e 
confiantes e determine o melhor momento para comprar ou 
vender, com acesso a:

■  Avaliações de preços à vista e do contrato, incluindo 
alertas personalizados para notificá-lo sobre alterações

■  Análise aprofundada e histórico de preços para ajudar 
você a acompanhar e entender os impulsionadores de 
preços e tendências

■  Facilidade de acesso 
a informações, com 
múltiplas opções de 
fornecimento

Serviços de especialistas
A equipe global de especialistas da ICIS tem um amplo conhecimento dos setores industriais por meio de:

Soluções analíticas
A ICIS oferece uma combinação exclusiva de ferramentas 
de análise criada para ajudá-lo a navegar e otimizar as 
oportunidades
em um mercado dinâmico, simplificando uma análise 
complexa para seu entendimento. Nossas soluções ajudam 
você a reagir de modo mais rápido aos desenvolvimentos do 
mercado em um mercado global orientado por demanda e 
onde os preços são importantes, permitindo:

■  Identificar oportunidades e minimizar riscos
■  Definir a estratégia futura
■  Complementar sua análise interna

Banco de dados de oferta e 
demanda
Receba uma visão completa de toda a cadeia petroquímica 
global para mais de 100 produtos petroquímicos. Os dados 
incluem volumes de importação e exportação, consumo, 
capacidade das unidades, fluxos comerciais de produtos e 
produção – desde1978 até 2040 – fornecendo uma visão em 
longo prazo do mercado petroquímico em rápida evolução. 
O banco de dados permite:
■  Determinar o cenário regional ou local em um contexto 

global para apoiar seu planejamento
■  Identificar, avaliar e otimizar oportunidades
■  Validar estratégias comerciais e de crescimento
■  Identificar e gerir riscos financeiros ou 

de investimento

Notícias do setor
Nossa extensa rede global de especialistas locais apresenta 
as últimas notícias que impactam os mercados de produtos 
químicos, influenciam os preços dascommodities e afetam 
suas decisões comerciais diárias. Os alertas e a nossa 
plataforma completa mantêm todas as pessoas plenamente 
informadas e apoiam seu planejamento, com acesso a:

■  Notícias em tempo real a toda hora
■  Análise e provável impacto no mercado
■  Notícias sobre produção e casos de força maior

Conferências do setor Consultoria sob medida

A importância dos dados inteligentes de mercado, 
ferramentas analíticas e conhecimento especializado 
para os mercados da América Latina.

Expanda seu conhecimento para navegar em mercados 
complexos com mais confiança

Obtenha as últimas informações sobre os problemas 
e tendências atuais de uma seleção de especialistas 
escolhida a dedo

Obtenha conselhos e orientação sob medida para lidar 
com os principais desafios da sua empresa

Clique aqui para obter mais informações sobre os produtos e serviços da ICIS

Treinamento especializado

https://www.icis.com/explore/services/specialist-services/training/?cmpid=ILC|CHEM|CHCOM-2019-01-LTAM-012019aplaethport
https://www.icis.com/explore/services/specialist-services/conferences/?cmpid=ILC|CHEM|CHCOM-2019-01-LTAM-012019aplaethport
https://www.icis.com/explore/services/specialist-services/consulting/?cmpid=ILC|CHEM|CHCOM-2019-01-LTAM-012019aplaethport



