TUTORIAL
Indicador de Preços de Matérias-Primas
A ABIPLAST, com o objetivo de oferecer às empresas associadas informações
sobre o comportamento do mercado de resinas termoplásticas em tempo real
disponibiliza o Indicador de Preços de Matéria-Prima.

Em substituição ao antigo relatório de preços de resinas, foi criado um sistema
dinâmico que pesquisará e apresentará um feedback automático sobre a
precificação média das principais matérias-primas plásticas.
Essa ferramenta, ao mesmo tempo em que oferece a empresa uma noção em
tempo real do preço da matéria-prima, colaborará para criação de uma base de
dados de informações primárias desses preços para compor relatórios e estudos da
ABIPLAST.

Como Utilizar
1. Para acesso ao sistema, a empresa utilizará o login e senha do associado.

*Caso não possua o login e senha de associado, solicite ao departamento de Marketing da
ABIPLAST ( natalia@abiplast.org.br).

2. Após realizar o login no sistema, um formulário se abrirá para o preenchimento
dos atuais valores pagos pela matéria-prima.
Vale ressaltar que é permitido o envio de preço de mais de uma matéria-prima em
uma única vez.

3. Ao enviar as informações, será apresentado um gráfico com o preço médio (R$) da
matéria-prima (como mostra a figura abaixo). A partir deste gráfico é possível
visualizar, dentro do mercado, em qual patamar se encontra o preço enviado. Tais
preços apresentados serão de valores computados por todos os outros visitantes com
sua média e desvios.

4. Além do sistema apresentar a média de preços no Brasil, abaixo do gráfico estará
disponível a média de preços em US$ dos mercados internacionais, composta por
Estados Unidos, Ásia e Europa, como mostra a seta na imagem. Os preços médios serão
valores de importação da matéria-prima, retirados do sistema ALICE/MDIC.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O índice histórico mensal ficará disponível para download.

Os Sindicatos Estaduais poderão colocar o link do sistema em seu
site e enviar os dados a Abiplast para cadastro dos seus associados.
Dados necessários : CNPJ, Nome da Empresa e Senha Sugerida.

Termos de Uso
Os resultados apresentados no "Relatório Dinâmico de Preços de Matérias-Primas" é de uso
exclusivo da empresa associada que acessa e preenche o sistema. Não é permitido o repasse das
informações à terceiros.
Sua reprodução indevida fere a lei de direitos autorais e é passível de penalização.
A utilização e preenchimento de valores no sistema fica restrito à empresas transformadoras de material
plástico, as quais adquirem resinas termoplásticas como matéria-prima para sua produção. Portanto, outras
instituições como sindicatos e associações não terão acesso liberado ao sistema.
O "Relatório Dinâmico de Preços de Matérias-Primas" foi preparado com o objetivo de oferecer às empresas
associadas informações sobre o comportamento do mercado de resinas termoplásticas em tempo real.
Os valores incluídos somente serão utilizados para o cômputo da média e do desvio padrão dentro do
sistema.
As informações preenchidas por cada usuário será visualizada apenas por seu respondente, não sendo
possível a visualização ou identificação dos valores preenchidos por outros usuários. Desta forma é garantida
a confidencialidade da informação individual.
Os usuários se responsabilizam pelas informações prestadas e cadastradas no sistema, garantindo sua
veracidade.

DÚVIDAS? CONTATE - NOS
ABIPLAST – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DO PLÁSTICO
55 11 3060-9688

abiplast@abiplast.org.br
Facebook.com/abiplast

Twitter.com/abiplast_abi

Uma Entidade Forte e Ativa que busca a inovação para, assim,
atender cada vez mais as demandas de suas associadas e de todo
o setor !

