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Cada vez mais empresários 
investem nos funcionários 
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aumentar rendimento e 
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gestão

Se tem uma coisa que é comum a qualquer empresa, independentemente 
do seu tamanho, é o desejo de lucro. Conquistar uma posição de destaque 
entre os concorrentes e a preferência do consumidor é a meta de qualquer 
empresário. No entanto, se manter em destaque tem sido cada vez mais difícil. 
Muito tem se investido em tecnologia, promoções e ações de marketing para 
manter os negócios saudáveis. Porém, as coisas parecem mais difíceis em 
cenários cada vez mais competitivos, obrigando os gestores a repensarem 

continuamente maneiras de administrarem seus negócios. 

Porém, muitos esquecem que o principal ativo da empresa 
é o funcionário. O ser humano, dentro das organizações 
deixou de ser um mero produtor de atividades mecânicas 
e transformou-se no principal ativo das empresas. Investir 
nas pessoas que estão na empresa é hoje o grande 
diferencial em qualquer lugar. “O funcionário é a melhor 
propaganda da empresa, já que sua satisfação com o 
trabalho transborda para toda a comunidade e reforça 
positivamente a imagem da marca. A identificação com 
a empresa é fundamental para o sucesso de ambos os 
lados”, explica  a psicóloga e consultora em RH da 
Kienbaum Consultants, Thais Chulman. “As empresas 
não podem mais se dar ao luxo de perder talentos e 
inteligência. Isso é muito ruim competitivamente, já que 
hoje ideias valem mais do que produtos”, completa.

MÉRITO

Não adianta tentar deixar para lá, pois ainda vai chegar 
a hora de investir nos seus funcionários, antes que a 
desmotivação comprometa os negócios da empresa, o 
relacionamento com clientes e o resto da equipe. “Todo o 
profissional tem a necessidade de não só ser reconhecido 
pelos seus esforços e competência, mas principalmente 
ter perspectivas de melhoria e evolução na sua carreira. 
Dessa maneira, sua dedicação ao trabalho será maior, 
assim como seu comportamento mais alegre e agradável”, 
justifica Antonio Carlos Teixeira, consultor de empresas e 
responsável pelo projeto Pense Diferente, que objetiva, 
por meio de palestras, workshops e cursos, resgatar e 

desenvolver o potencial de criatividade e inovação das pessoas e das empresas 
para atingir melhores resultados.

À medida que os mercados tornam-se mais competitivos, o funcionário 
assume papéis cada vez mais estratégicos, tornando-se o recurso mais valioso 

Cada vez mais empresas adotam novas políticas para 
criar equipes coesas, motivar e preservar talentos

UNIÃO FAZ O LUCRO
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de uma organização, por menor que ela seja, já que além 
de ser o elo com o mercado – clientes e fornecedores, 
é o porta-voz da empresa junto à comunidade e a sua 
matriz criativa. É dele a responsabilidade de guardião da 
marca, de mantê-la viva e em constaste evolução. “Não é 
muito difícil perceber que a imagem da empresa em um 
determinado segmento é, na realidade, construída pelos 
colaboradores, pois são eles que recebem os clientes, 
negociam com fornecedores e, principalmente levam 
para os familiares e colegas a impressão que têm da 
organização. E, por isso, o empresário deve estar sempre 
muito atento à equipe”, explica o consultor. 

Segundo a psicóloga Thais Chulman, o reconhecimento 
não se resume a salários. “O colaborador precisa se 
sentir importante dentro da organização, participando 
dos projetos, vitórias e até decepções. Desde o início é 
importante que esteja tudo muito claro para ele, onde 
vai chegar”. 

PRIMEIROS PASSOS

Reconhecer a competência do funcionário, oferecer 
condições para o desenvolvimento de um bom trabalho, 
além de um plano de carreira são um dos melhores 
investimentos para a modernização e crescimento da 
empresa, de forma competitiva. “A imagem de uma 
empresa inovadora é construída sobre diversos pilares: 
adequados às necessidades, teconologias modernas, 
estratégias diferenciadas e plano de carreira criado com 
base no respeito às pessoas. Porém, atrás de tudo isso 
está o fator humano. Sem ele, nada é criado ou caminha 
para o futuro”, afirma Teixeira. 

Segundo o consultor a empresa que enxerga esse valor, 
está mil anos à frente daquelas que não investem na 
formação, treinamento e motivação dos funcionários. 
“Não me refiro exclusivamente à questão salarial. Ela 
é muito importante, claro, mas o empresário que abre 
novas portas à equipe, com treinamento e o cumprimento 
de um plano de carreira para cada um dos colaboradores 
está, sem dúvidas, no caminho certo”, completa. 

Identificar as competências de cada um dos 
colaboradores é sempre o primeiro passo para dar início 
ao desenvolvimento do plano de carreira. A partir daí, 
o empresário pode envolver o funcionário em atividades 
que lhe proporcione motivação e o aperfeiçoamento de 
suas principais habilidades. Em pouco tempo, o clima 
na empresa e os resultados esperados serão percebidos. 
”O clima organizacional fica melhor, assim como a 
produtividade e criatividade da equipe”, conclui Teixeira.

Não há nada melhor para uma empresa do que contar 
com colaboradores criativos, em que todo o grupo está 
sempre buscando novas e melhores maneiras de fazer 
o trabalho e identificando novas oportunidades para a 
empresa. E, por isso, hoje em dia, é tão comum dizer 
que o recurso mais valioso de qualquer organização 
é o humano, pois é dele que depende a imagem no 
mercado, seu posicionamento diante os concorrentes 
e, principalmente sua produtividade e capacidade de 
inovar. “O profissional criativo está sempre em busca 
de novas alternativas. Ele questiona, vê as coisas sob 
diversos ângulos, não tem medo de quebrar paradigmas 
e sabe que sempre é possível fazer melhor, mais prático, 
mais rápido, mais econômico. Ele sabe que o fato de uma 
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4 entrevista

gestão
coisa estar sendo feita sempre da mesma maneira não é a garantia de que 
esta seja a melhor maneira. E que empresa não espera isso?”, Teixeira desafia.

GERAÇÃO Y

Os empresários também não podem esquecer que há um novo profissional 
no mercado. São os jovens chamados de Geração Y, segundo alerta Marcelo 
Mariaca, presidente da Mariaca, empresa de gestão de capital humano. As 
empresas que desejam ter sucesso e competitividade nesse século devem estar 
preparadas para atrair e preservar esses talentos. “Trata-se de uma geração 
mais suscetível a ações coletivas, está fortemente conectada aos ambientes 
virtuais, tem alta capacidade de interação e alto grau de tenacidade. Em termos 
de motivação, esses jovens se preocupam com dinheiro, mas as recompensas 
materiais precisam ser acompanhadas do bom convívio social. Eles gostam de 
trabalhar em empresas engajadas em questões sociais e que estejam fazendo 
a coisa certa. Para recrutá-los, é importante utilizar caminhos alternativos que 
partem das redes sociais. Mas para motivá-los, a questão crucial é lembrar que 
eles demandam líderes capazes de inspirá-los, requerem comunicação clara, 

querem entender os objetivos da empresa e como eles se encaixam 
nela e gostam de ambientes de trabalho que permitam conciliar seus 
diversos interesses, pessoais como profissionais”, alerta o também 
professor da Brazilian Business School.

MELHOR E MAIOR

Motivar a equipe é hoje o melhor investimento feito por qualquer 
empresa. Segundo o The Great Place to Work, responsável pela 
pesquisa as Melhores Empresa para se trabalhar, as maiores empresas 
do mundo estão entre as melhores empregadoras, ou seja, entre as 
que oferecem benefícios e incentivos à carreira dos colaboradores. 

De acordo com a pesquisa feita pela Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ) existem cinco forças de transformação que mais impactam os 
negócios. A melhoria na educação, a produtividade do trabalho e a 
gestão de talentos estão entre as principais forças de transformações 
que podem influenciar nos resultados das organizações. Quando 
comparadas à importância para os negócios e às ações efetivas, 94% 
dos entrevistados confirmam a preocupação com a produtividade 
do trabalho e a gestão de talentos, enquanto 80% adotam medidas 
ativas para minimizar essa lacuna. 

A FNQ ainda acredita que a gestão de pessoas é uma das questões 
essenciais para que a empresa alcance a excelência em gestão. Entre os 

critérios do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), disseminado pela FNQ, 
está o critério Pessoas, que aborda a implementação de processos gerenciais, 
capacitação e desenvolvimento da força de trabalho, contribuindo diretamente 
para o alto desempenho das pessoas e das equipes, bem como a criação de 
um ambiente seguro e saudável e a obtenção do bem-estar, da satisfação e do 
comprimento das pessoas. 
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Honda: A nova alíquota interestadual do ICMS de 
4% não acaba com a guerra fiscal, contudo, a reduz 
significativamente. Até 31 de dezembro deste ano as 
remessas de produtos importados de outros Estados para 
São Paulo vêm com 12%, enquanto o recolhimento do 
imposto, muitas vezes, não chega a 3%. Há uma margem 
de 9% em favor do produto importado. A partir de 1º 
de janeiro do ano que vem, essa margem de incentivo é 
reduzida significativamente (de 12% para 4%), tornando 
tais operações “menos atrativas”. 

RD: Quais são os ganhos reais dessa nova norma 
para o País e empresas? 

Honda: Reduzindo a margem de incentivos dos 
produtos importados, damos mais competitividade para 
os produtos nacionais. Privilegiando as nossas indústrias 
e os nossos empregos. Pois, dar incentivos aos produtos 
importados é acabar com os nossos empregos e transferí-
los ao exterior.    

RD: Uma parte das resinas plásticas comercializada 
no País é importada. Quais são as consequências 
dessa norma para o setor de distribuição de resinas?

Honda: As empresas deverão se adequar à nova regra,  
o que reduzirá drasticamente os atuais incentivos fiscais 
inconstitucionais do ICMS. Talvez haja um pequeno 
impacto no início, apesar de o  ICMS ser imposto não-
cumulativo, permitindo o crédito nas compras, que 
é abatido quando da saída do produto final. Haverá 
uma equalização da resina importada com a nacional, 
que ajudará a restabelecer a sua competitividade. Caso 
o produto não tenha similar nacional, sendo ele todo 
importado,  a própria Resolução SF nº 13/2012 determina 
que não se aplica a alíquota de 4%, permanecendo a 
sistemática atual.    

Com a publicação no Diário Oficial em 26 de abril de 
2012, a proposta 72 que estabelece uma alíquota única 
de 4% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para produtos importados ou que usem 
mais de 40% de matéria-prima importada durante o 
processo de industrialização, virou norma. A medida, 
que passa a valer a partir de janeiro de 2013, deve 
acabar com os benefícios fiscais concedidos por alguns 
Estados, como Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, 
que promoviam a chamada Guerra dos Portos no País. 

Em entrevista concedia à Revista da Distribuição¸ 
Hélcio Honda, sócio e advogado do Honda e Estevão 
Advogados, além de diretor titular do departamento 
jurídico da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo) fala sobre a nova lei. 

RD: O que é a Guerra dos Portos no País? 

Hélcio Honda: Guerra dos Portos é o nome dado à 
prática de incentivos fiscais do ICMS sem amparo em 
convênio do Confaz, como exige a nossa Constituição 
Federal, concedidos aos produtos importados por 
diversos Estados, o que gera competição desleal com 
relação aos produtos brasileiros. Tais Estados permitem 
o desembaraço aduaneiro de produtos importados sem 
o pagamento imediato do ICMS (com diferimento do 
imposto). Nas vendas para o Estado de São Paulo, por 
exemplo, é aplicada a alíquota interestadual que é de 
12%. Contudo, tais contribuintes não recolhem esses 
12% a título de ICMS no Estado de origem, recolhendo 
valores expressivamente menores. O produto chega 
a São Paulo gerando um crédito de ICMS de 12%, 
enquanto que, efetivamente, foi recolhido na origem 
3% ou menos. Com essa margem, agregada a taxa 
de câmbio, e outros diversos fatores, os produtos 
importados ficam altamente competitivos;  muitas vezes 
aniquilando as nossas indústrias. 

RD: De que maneira a alíquota única de 4% do ICMS 
para produtos importados pode acabar com essa guerra? 
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Hélcio Honda, advogado e 
diretor da Fiesp, comenta 
como a guerra dos portos 
chegará ao fim

CESSAR FOGO

Honda e Estevão Advogados

11 2149-0500
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Com o aumento do poder de consumo dos brasileiros e, principalmente, a 
abertura do mercado para produtos importados, a oferta das chamadas 
“guloseimas” cresceu muito no país nos últimos anos. Em todos os lugares, a 
imensa variedade de sabores e marcas de biscoitos, chocolates, balas, docinhos 
e salgadinhos obriga fabricantes a inovarem continuamente em sabores e 
embalagens para se diferenciarem e conquistarem a preferência do comprador.

OPORTUNIDADES EM MASSA

Nos últimos anos, o mercado de biscoitos no Brasil tem 
mudado muito para atender os novos hábitos de um 
consumidor mais exigente e com um poder de compra 
cada vez maior. “O setor de biscoitos brasileiros por muito 
tempo ficou concentrado no desenvolvimento e melhoria 
de três tipos principais: as chamadas cream crackers, 
maisena e maria. Hoje existe grande gama de produtos 
como os cookies e os biscoitos com forte apelo à questões 
relacionadas à saúde”, revela Marcelo Balloti, analista da Lafis.

Tal cenário mostra-se bastante promissor para a indústria de 
embalagens já que a demanda por produtos mais modernos 
é muito grande. “Com o aumento da oferta de biscoitos nas 
prateleiras e, principalmente, de itens mais sofisticados, as 
exigências na escolha do fornecedor também são crescentes. 
Hoje, os fabricantes de biscoitos buscam materiais e 
tecnologias não só atrativos, mas que garantam a qualidade 
do conteúdo, preservando o sabor e aparência do alimento”, 
acrescenta Balloti. A praticidade dos recipientes também é 
outro ponto importante, já que o comprador busca aqueles 

mais fáceis de abrir e manusear sem causar sujeira.

TECNOLOGIA A OLHO NU

As embalagens de biscoitos estão não só mais bonitas e coloridas, como 
mais resistentes. Grande parte dos produtos disponíveis hoje no mercado são 
acondicionados em embalagens flexíveis, que utilizam variadas composições 
de materiais plásticos em sua composição, criando dessa maneira uma barreira, 
evitando a entrada de umidade, aromas e outros agentes nocivos no alimento.

“O consumidor tem se mostrado cada vez mais exigente, esperando encontrar 
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aplicação

Embalagens para biscoitos são cada vez mais coloridas e 
resistentes. Tudo para garantir a longevidade do produto e 
chamar a atenção de um público bem exigente

BONITAS POR FORA, 
FRESQUINHAS POR DENTRO
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uma embalagem que proteja e preserve o produto, que 
seja atrativo o suficiente para surpreender os olhos, e que 
proteja e preserve o produto adequadamente. A maioria 
dos biscoitos são frágeis e precisam manter-se juntos 
rigidamente tanto que não sejam sacudidos durante o 
transporte, causando quebras. Eles são também muito 
secos quando assados e têm uma reduzida pressão de 
vapor de água comparado ao ar circundante. Então, 
a embalagem precisa ser hermética para evitar que 
o produto absorva umidade da atmosfera e venha 
amolecer. Também, a embalagem deve dar informação 
ao consumidor e, antes disso, deve ser bastante atraente. 
O pacote deve estar de acordo com a legislação, descrever 
corretamente o que é o produto e quais os ingredientes 
utilizados. Deve ser também indicado quando o produto 
deve ser usado e dar alguma informação nutricional sobre 
o mesmo”, explica a engenheira de alimentos Lílian Rosa 
Mota.

FILMES

Apesar de materiais como PEBD (Polietileno de Baixa 
Densidade) e o PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 
poderem ser utilizados em biscoitos, o PP (Polipropileno) é 
mais vantajoso para este tipo de alimento, por apresentar 
melhores características em termos de transparência 
e qualidade de impressão, além de apresentar  melhor 
barreira às gorduras e à umidade. Os filmes de BOPP 
(Polipropileno Biorientado) apresentam melhores 
propriedades mecânicas, aparência e rendimento; porém, 
devido à sua dificuldade na termosoldagem, deve ser 
utilizado laminado a outros substratos ou revestimentos 
superficiais que permitam a sua selagem. 

NÚMEROS POSITIVOS

O consumo de biscoitos no Brasil cresce a cada ano. 
Segundo dados da Datamark em 2010 foram consumidas 
mais de 1.400 toneladas desse produto e, embora ainda 
não tenham os dados oficias de 2011, projeta-se um 
aumento bastante significativo.

A pesquisa da agência também revela o aumento na 
produção de embalagens mais moderna e resistentes 
para garantir a logevidade desses itens. “Hoje, procura-se 
por materiais que protejam o alimento da umidade, de 
bichos e outras ameaças”, conta Lúcia Izar, responsável 
pelo departamento de pesquisas da Datamark.

O setor de biscoitos é um dos que tem maior demanda 
por emblagens plásticas em nosso País. De acordo com os 
dados divulgados pela Datamark em 2010 foram utilizadas 
33.376 toneladas. Já em 2011, 33.070 toneladas.

OLHO CLÍNICO

A Datamark e a Lafis são especializadas em pesquisas 
de mercado. A Datamark é uma fonte independente na 
coleta e análise de dados da indústria de Bens de consumo 
e Embalagens no Brasil, explica Lúcia. Já a Lafis atua no 
Brasil desde 1990 e funciona como prestadora de Serviço 
em formato de consultoria. 

Estoque de filmes flexíveis da TIV Plásticos, associada Adirplast.
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Datamark 
www.datamark.com.br •11 2162-1790
Lafis 
www.lafis.com.br • 11 3595-4100



8 associados

A Eteno, distribuidora autorizada da Brasken, atua no mercado brasileiro há 17 
anos atendendo com qualidade e agilidade as regiões norte e nordeste do País. 
Sediada em Recife, capital pernambucana, a distribuidora conta ainda com uma 
filial em Camaçari na Bahia. 

Além da ampla cobertura de empresas atendidas, a Eteno também oferece aos 
clientes um completo portfólio.”Também distribuímos resinas termoplásticas da 
Unigel e masterbatches, além de aditivos da Cromex”, completa Odair Fernandes 
Ruiz, diretor da distribuidora.

Nessas quase duas décadas, a Eteno investiu em infraestrutura, tecnologia e 
treinamento de pessoas para levar qualidade e segurança aos clientes, firmando 
parcerias com os melhores fornecedores, alcançando rapidamente uma posição 
de destaque no setor. “Os nossos clientes apontam como principais diferenciais 
a credibilidade que inspiramos e o atendimento diferenciado dado pela nossa 
equipe. Ao longo desses anos, consolidamos nosso nome na região e firmamos 
sólidas parcerias com nossos clientes e fornecedores”, afirma Ruiz.

“Para o segundo semestre de 2012, a empresa dará continuidade a ações com 
foco no cliente, com o aumento em investimentos para melhorar cada vez mais o 
atendimento aos transformadores”, completa o executivo.

Tel. 55 81 3342.2323 • www.eteno.com.br

PREMIX 
ATENDIMENTO 

DE PRIMEIRA

ETENO
CREDIBILIDADE 
E TRADIÇÃO
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Odair Fernandes Ruiz, Sócio Diretor da Eteno.

Equipe comercial da Premix
Há doze anos no mercado brasileiro de distribuição de resinas plásticas, a Premix 
é uma das mais conceituadas e conhecidas empresas do setor. Com o objetivo de 
oferecer aos clientes produtos de primeira linha, sejam nacionais ou importados, 
a empresa investe fortemente na formação de uma equipe de profissionais 
especializados para prestarem atendimento rápido, além de infra-estrutura para 
abrigar um estoque de mais de seis mil toneladas de resina, em uma área de oito 
mil metros quadrados. “Nosso compromisso é oferecer ao cliente exatamente 
o que ele quer em um curto período de tempo”, explica Silvia Regina da Silva, 
diretora comercial da Premix.

Ainda de acordo com a executiva, a Premix diferencia-se das outras distribuidoras 
de resinas pela vasta oferta de produtos comercializados, sendo muitos deles 
importados. “O que nos destaca é que oferecemos ao transformador a oportunidade 
de escolher. Essa é o nosso diferencial competitivo, pois podemos representar uma 
outra opção de fornecedor e, por isso, pretendemos continuar investindo nesse 
sentido nos próximos meses”, completa Silvia.

Tel. 55 11 4772-4455 • www.premixbrasil.com.br
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ASSOCIADOS
Conheça neste encarte as distribuidoras associadas da Adirplast. 

Consulte também os números do setor.

Activas
Tel. 55 11 3525-5000
www.activas.com.br

Eteno
Tel. 55 81 3342.2323
www.eteno.com.br

Fortymil
Tel. 55 11 4894-8933
www.fortymil.com.br

Entec Polímeros
Tel. 0800-773-8684
www.entecpolimeros.com.br

Mais Polímeros
Tel. 55 11 4446-4444
www.maispolimeros.com.br
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Piramidal
Tel. 55 11 4003-6777
www.piramidal.com.br



Remo
Tel. 55 11 2175-1000
www.remoplasticos.com.br

Resinet
Tel. 55 11 2131-5454
www.resinet.com.br

Replas
Tel. 55 11 2067-2222
www.replas.com.br

SM Resinas
Tel. 55 11 3170-1499
www.smresinas.com

Tiv Plásticos
Tel 55 11 3474-5400
www.tivplasticos.com.br

Varient
Tel. 55 11 2666-6111
www.varient.com.br

Premix
Tel. 55 11 4772-4455
www.premixbrasil.com.br

Polymark
Tel. 55 11 4412-0355
www.polymarkdist.com.br

Plastimagem
Tel. 55 47 3333-4255
www.plastimagem.com.br





Análise semestral da demanda doméstica

1º Sem 2012: Queda na participação de importações na demanda doméstica

1º Sem 2012: Aumento da participação da venda direta

Fontes: Resultado Braskem consolidado, MDIC, estimativas MaxiQuim 
Demanda Doméstica (DD): Vendas Internas (VI) + Importações (I)
OBS: Dados para outras resinas não são disponíveis

Fonte: MDIC, Estimativas MaxiQuim 
Demanda Doméstica: Vendas Internas (VI) + Importações (I) 
OBS: Dados para outras resinas não são disponíveis

* Descontadas importações realizadas pelos distribuidores 
Fontes: Pesquisa Adirplast, MDIC, Braskem, Estimativas MaxiQuim 
OBS: Dados para outras resinas não são disponíveis

Variação DD %

 Resina 1S12 1S12 
  1S11 2S11

 PEs + 0,6 -6,3

 PP +6,4 -3,2

 Total  +2,8 -5,2

DADOS DE MERCADO
1º semestre de 2012

No que se refere ao mercado 
nacional de PP e PEs, o primeiro 
semestre deste ano mostrou uma 
ligeira alta de 2,8% comparando o 
primeiro semestre de 2011.
Já em relação ao segundo semestre 
do ano anterior, o primeiro semestre 
deste ano caiu pouco mais de 5%, 
o que é normal, já que o segundo 
semestre geralmente apresenta 
melhores resultados que o primeiro.

Ainda no que se refere a 
demanda interna de PP e PE 
do mercado como um todo, 
houve uma ligeira queda das 
importações em relação a 
venda interna.  

Esta demanda é hoje atendida 
prioritariamente pelo canal 
direto, ou seja, via produtor 
nacional, a participação da 
distribuição nos últimos anos 
tem diminuído, ficando neste 
primeiro semestre com 10,5% 
do mercado.  

Média da importação na DD

 Resina 2010 2011 1S2012

 PEs 28,1% 32,3% 28,9%

 PP 15,1% 17,2% 18,0%

 Total  23,1% 26,2% 24,7%





Primeiro semestre de redução: sazonalidade

Redução também no faturamento

Cenário de queda em 2012, previsão de retorno ao patamar de 2009 Queda na comparação anual

Fonte: MaxiQuim / Pesquisa ADIRPLAST

Fonte: MaxiQuim / Pesquisa ADIRPLAST 
OBS: Faturamento nominal, sem descontar a inflação

Fonte: MaxiQuim / Pesquisa ADIRPLAST, expectativa dos distribuidores 
OBS: Dados para o total de resinas (Especialidades, PP, PEs, PVC, PS) Fonte: MaxiQuim / Pesquisa ADIRPLAST, expectativa dos distribuidores 

OBS: Dados para o total de resinas (Especialidades, PP, PEs, PVC, PS)

Variação DD %

 Resina 1S12 1S12 
  1S11 2S11

 PEs + PP -12,8 -14,3

 PS +17,6 -7,8

 PVC +0,6 +144,9

 Espec. +1,1 +0,8

 Total  -9,1 -11,8

Em volume, esse primeiro semestre 
para os distribuidores mostra queda 
total de 9,1%, quando comparado 
ao primeiro semestre de 2011. 
Comparados com anos anteriores, 
o primeiro semestre deste ano foi 
o menor, desde 2009. A queda é 
puxada pelos segmentos de PEs 
e PP, já mercados de PS, PVC e 
Especialidades apresentaram altas.

Essa queda foi sentida 
inclusive no faturamento, 
neste semestre mais de 
5% menor que em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Com esse panorama, as empresas associadas à Adirplast entram no segundo semestre com expectativas nada animadoras. 
A previsão é de fechar o ano com volume 8,1% menor em volume que o ano anterior. Já no faturamento essa queda deve 
ser de aproximadamente 5%.

Variação %

  1S12 1S12 
 Total 1S11 2S11

  -5,9 -7,8


