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Poucos materiais se tornaram tão relevantes na maioria dos processos de fabricação e vendas 
no varejo – bem como seus custos – quanto os plásticos. No entanto, as compras tradicionais de 
resina e de produtos acabados estão sujeitas a oscilações significativas de preços que podem 
impactar os orçamentos à medida que os custos aumentam e as margens são comprimidas.

A Equipe de Plásticos StoneX pode fornecer os insights de mercado, com acesso e experiência 
necessários para ajudá-lo a entender melhor a dinâmica do mercado das resinas plásticas, 
apoiando na tomada de decisão de compra, buscando uma melhor proteção de suas margens.

SERVINDO DISTINTOS SETORES DA ECONOMIA E ELOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS:

Serviços de Plásticos

 Polietieleno   |   Polipropileno

Inteligência de mercado e gerenciamento de risco  
de preços visando proteção de margens.



Consultoria em Plásticos
Dados > Conhecimento > Melhores Resultados
A StoneX adota uma abordagem prática e holística para aprender seu negócio e entender suas 
necessidades no setor de plástico. Com base nesse entendimento, buscamos uma abordagem 
de três pontas para ajudá-lo na tomada de decisão, ampliando o seu conhecimento de mercado, 
usando dados de mercado para que seja mais efetivo em suas decisões de aquisição, mitigando 
potenciais riscos de volatilidade de preços e protegendo suas margens.

INSIGHTS DE MERCADO
Análise de fatores fundamentais que afetam 
o mercado
• cobertura dos mercados de polietileno 

e polipropileno com seus movimentos 
semanais de preços e perspectivas de curto 
prazo

Drivers de mercado
• Oferta, demanda global e preços paridade 

de importação

Elementos de que impactam os custos
• energia, matérias-primas petroquímicas e 

suas correlações

Dinâmica da cadeia de suprimentos
• operações da fábrica, mudanças de 

capacidade
• questões logísticas
• balança comercial - importação/exportação
• eventos do setor

CONSULTORIA  
Capacitação de indústria de plásticos 
• para os profissionais de negócios que precisam 

saber como os produtos são produzidos (e sua 
estrutura da cadeia de valor)

Orientação sobre a otimização das compras de 
resina plástica
• spot/contrato, termos de contrato
• desenvolver estratégia global de aquisição de 

resinas

MITIGAÇÃO DO RISCO DE PREÇO
• Análise histórica de preços – análise quantitativa para planejar compras e vendas de produtos 

plásticos
• Correlações de produtos físicos
• Análise de cobertura física e financeira 
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO 
Para saber mais sobre como a equipe da StoneX pode ajudar sua empresa a 
melhorar seu processo de aquisição de matéria-prima e proteger as margens 
de lucro diante da volatilidade dos preços, entre em contato com um de nossos 
especialistas.

Gestão de Riscos > Contratos Fixos > Proteção para Margens de Lucro

A maioria dos usuários finais adquire suas matérias-primas, as resinas plásticas, através de compras 
spots e contratos flutuantes. No entanto, nenhuma dessas estratégias fornece muita proteção contra 
oscilações significativas nos preços dos plásticos de maneira efetiva. 

Como uma alternativa cada vez mais popular, os contratos fixos ajudam a mitigar os riscos 
representados pela volatilidade de preços usando os mercados de commodities para “travar” um 
preço fixo para seus compromissos estratégicos por um período maior. Ao minimizar a volatilidade 
dos preços de um insumo essencial na fabricação do produto final, os contratos fixos podem permitir 
maior previsibilidade de seus orçamentos nos gastos com matéria-prima, deixando as margens de 
lucro mais “previsíveis” no mês a mês.
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Benefícios de contratos fixos
• Maior previsibilidade de custo
• Menor desvio do orçamento
• Proteção das margens de lucro
• Mais confiança para planejar estrategicamente
• Fidelização de clientes estratégicos
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Faça do mundo o seu mercado.
As empresas do Grupo StoneX (NASDAQ: SNEX) fornecem aos clientes em todo  

o mundo uma ampla gama de ferramentas personalizadas de gerenciamento de risco de 

commodities e serviços financeiros para ajudá-los a proteger suas margens, mitigar o 

risco de preço, proteger orçamentos e gerenciar a volatilidade. A Divisão FCM da StoneX 

Financial Inc. oferece inteligência de mercado inigualável e global, serviço e experiência de 

alto nível, clearing e execução de opções e futuros 24 horas por dia em todas as principais 

bolsas de commodities em todo o mundo. Além disso, como um dos primeiros negociantes 

de swaps não bancários e registrados provisoriamente na CFTC, a StoneX Markets LLC 

oferece um conjunto completo de soluções de hedge de balcão que são adaptadas para 

atender às necessidades específicas de gerenciamento de risco de cada cliente.


