
COMPRADORES DA AMÉRICA LATINA DE PVC E SODA CAÚSTICA DOS ESTADOS UNIDOS
Este infográfico mostra que a América Latina é o mercado de exportação mais importante para muitos produtos químicos dos EUA, como PVC e soda cáustica
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RELATÓRIO DE PREÇOS DE SODA 
CÁUSTICA DOS EUA

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2017201620152014
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2017201620152014

Brasil México
Peru

Equador
Chile

Colômbia

Chile México Uruguai

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2017201620152014
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2017201620152014

Brasil México
Peru

Equador
Chile

Colômbia

Chile México Uruguai

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

GuatemalaUruguayMexicoChileJamaicaBrazil 

- 12%

- 6% - 25%
- 16%

45%

15%

Exercício de 2018:
Exercício de 2017:

Principais mercados de exportação de PVC 
dos Estados Unidos (em toneladas)

Exportações de PVC dos Estados 
Unidos para a América LatinaExportação de soda cáustica dos Estados Unidos para América Latina 

Soda cáustica até agora este ano

Os Estados Unidos têm capacidade de produção de PVC de 8,8 milhões de toneladas/ano, de acordo 
com dados da ICIS, e exportaram 2,73 milhões de toneladas em 2017, de acordo com dados do comércio 
dos EUA. Todos os dados são atribuídos à Comissão de Comércio Internacional dos EUA. (ITC)

Os produtores de cloro-álcalis dos EUA agora têm capacidade de produção combinada para 15,5 milhões 
de toneladas métricas secas por ano, de acordo com dados da ICIS. Dessa capacidade, as usinas dos EUA 
produziram 11,85 milhões de toneladas e exportaram 3,3 milhões de toneladas, ou 28% da produção total.

Mais da metade das exportações de soda cáustica dos EUA é vendida para os mercados da América 
Latina. Todas as referências de soda cáustica nas tabelas são expressas em toneladas métricas líquidas 
(tml), a unidade usada para remessa e frete.

Saiba mais sobre os relatórios de preços da ICIS

Os relatórios de preços da ICIS fornecem uma inteligência 
independente, objetiva e de confiança a mais de 180 commodities 
de produtos químicos por toda América, Europa e Ásia.

USE AS INFORMAÇÕES DA ICIS PARA:
n  Acompanhar as flutuações e entender os respectivos 

fatores impulsionadores
n  Fornecer informações aos seus próprios modelos analíticos internos
n   Esclarecer acordos e contratos
n  Informar negociações



Pricing Intelligence
Access independent price assessments that meet IOSCO’s PRA Principles and which are widely trusted 
and used as benchmarks in the industry. ICIS coverage is unrivalled, publishing pricing data and market 
information for over 180 commodities, across all key regions. Make fast and confident decisions and 
determine the best time to buy or sell with access to: 
       l   Spot and contract price assessments, including personalised alerts to notify you of changes 
       l   In-depth analysis and price history to help you track and understand price drivers and trends 
       l   Easy access to information, with multiple delivery options

Analytics Solutions
ICIS offers a unique combination of analytics tools designed to help you navigate and optimise 
opportunities in an ever-changing market, making complex analytics simple for you. Our solutions 
help you react quicker to market developments in a demand-led, price-sensitive global marketplace, 
enabling you to: 
       l   Spot opportunities and minimise risk 
       l   Shape future strategy 
       l   Maintain a competitive advantage
       l   Supplement your in-house analytics

Specialist Services
The global team of ICIS experts brings extensive knowledge of the industry sectors through: 

 Expand your knowledge to 
navigate complex markets more 
confidently

 Get the latest insights into current 
issues and trends from a hand-
picked selection of experts

 Get tailored advice and guidance 
to address your company’s key 
challenges

Industry News
Our extensive global network of local experts report breaking news stories that impact chemical markets, 
influence commodity prices, and affect your daily business decisions. Alerts and our one-stop platform 
keep you fully informed and support your planning, with access to:
       l   Real-time news round-the-clock 
       l   Market analysis and the likely impact on your markets
       l   Production news and force majeures

Supply & Demand Database
Receive an end-to-end perspectives across the global petrochemical supply chain for over 100 petrochemical 
commodities. Data include import and export volumes, consumption, plant capacities, production and  
product trade flows – from 1978 up to 2040, providing you with a long-term view of the rapidly changing 
petrochemical market. The database enables you to: 
       l   Determine the local or regional scenario in a global context to support your planning 
       l   Identify, evaluate and optimise opportunities 
       l   Validate commercial and growth strategies 
       l   Identify and manage financial or investment risks

Critical market data, tools and expertise

SPECIALISED TRAINING INDUSTRY CONFERENCES BESPOKE CONSULTANCY

Dados críticos de mercado, 
ferramentas e expertise para os 
Mercados da América Latina

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

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 
em todas as principais regiões. Tome decisões rápidas e confiantes e determine o melhor momento para comprar ou vender, com 
acesso a:

n  Avaliações de preços à vista e do contrato, incluindo alertas personalizados para notificá-lo sobre alterações
n  Análise aprofundada e histórico de preços para ajudá-lo a acompanhar e entender os impulsionadores de preços e tendências
n  Facilidade de acesso a informações, com várias opções de fornecimento

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:

n  Identificar oportunidades e minimizar riscos
n  Definir a estratégia futura
n  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:

n  Determinar o cenário regional ou local em um contexto global para apoiar seu planejamento
n  Identificar, avaliar e otimizar oportunidades
n  Validar estratégias comerciais e de crescimento
n  Identificar e gerir riscos financeiros ou de investimentos

Notícias da indústria
Nossa extensa rede global de especialistas locais apresenta as últimas notícias que impactam os mercados de produtos 
químicos, influenciam os preços das commodities e afetam suas decisões comerciais diárias. Os alertas e a nossa 
plataforma completa mantêm você plenamente informado e apoiam seu planejamento, com acesso a:

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

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

Conferências da indústria Consultoria sob medida

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

Treinamento especializado


