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A Frente Parlamentar da Química realizou um café da 

manhã com objetivo de debater a competitividade no País. O 

tema do encontro: “Brasil - O Desao da Competitividade” 

reuniu parlamentares e representantes do setor químico no 

dia 9 de maio na Câmara dos Deputados, em Brasília. 

O presidente da FPQuímica, deputado João Paulo 

Papa (PSDB/SP), realizou a abertura do encontro informando 

que os parlamentares da Frente estão acompanhando os 

encaminhamentos da MP 811/2017, que trata da política de 

comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbo-

netos da União no Pré-Sal. Papa informou que os membros da 

Frente zeram algumas sugestões através de emendas, que 

foram parcialmente acolhidas pelo relator, senador Fernando 

Bezerra (MDB/PE), e salientou que o tema deve ser abordado 

na semana seguinte ao café, no plenário da Câmara. 

Em seguida, o gerente-executivo de Pesquisa e 

Competitividade da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Renato da Fonseca, apresentou o estudo "Competitivi-

dade Brasil 2017-2018: comparação com países selecionados". 

De acordo com o estudo, o Brasil ocupa a penúltima 

posição no ranking geral dos fatores determinantes da 

competitividade  entre os 18 países selecionados, à 

frente  apenas da Argentina. Fonseca destacou que é preciso 

entender o que afeta a competitividade do País. “Nos últimos 

10 anos, vários setores têm se desenvolvido no Brasil, tanto em 

segurança jurídica, regulação, infraestrutura, mas continuamos 

muito atrás dos nossos competidores pois eles vêm melhorado 

muito mais rápido”, armou.

O vice-presidente da FPQuímica, deputado Afonso 

Motta (PP/RS), considerou o estudo um propulsor para o 
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“Brasil- O Desao da Competitividade” 
foi tema de encontro da FPQuímica

Participantes do café da manhã da FPQuímica

Apresentação do gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca

(Da esq. para dir.) Deputados Ricardo Trípoli, Nelson Marquezelli , 
Afonso Motta, João Paulo Papa e Alex Manente
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debate acerca da competitividade como estratégia para situar a 

indústria nacional no cenário político do Brasil. “A Competitivi-

dade do País no cenário internacional certamente será um dos 

temas prioritários no debate eleitoral que se avizinha. Nossa 

compreensão é de que essa manhã foi muito rica por proporcio-

nar esta oportunidade de discussão”, armou o parlamentar. 

De acordo com o coordenador de Plástico e Borracha 

da Frente, Alex Manente (PPS/SP), o Brasil precisa buscar 

alternativas para gerar desenvolvimento sustentável, renda, 

emprego e principalmente condições de competitividade para a 

indústria nacional. “É importante que se insira este tema no 

debate eleitoral. Um País industrial como o nosso tem necessi-

dade de debater temas estruturais para dar condições de 

alavancar o crescimento da nossa sociedade”, armou. Manente 

reforçou ainda a importância dos membros da Frente trabalha-

rem para a aprovação do artigo 3º da MP 811, uma vez que foi 

incluído pelos membros da FPQuímica e representa uma grande 

oportunidade para o País implementar uma política industrial 

com seus próprios recursos  naturais, aumentando as chances 

de atrair investimentos e gerar empregos no nosso País. 

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando 

Figueiredo, armou que o que falta para o Brasil é um plano de 

nação. “Precisamos melhorar a educação e, principalmente, 

precisamos de uma política industrial para alcançarmos a 

retomada do crescimento do nosso País”, armou Figueiredo. 

Nesta mesma linha, o deputado Papa destacou ser 

necessário dar muita ênfase ao tema abordado no encontro. “O 

momento é este e as oportunidades estão aí. O estudo que nos 

foi apresentado mostra o quanto o Brasil pode, deve e vai evoluir 

se zer as mudanças estruturais e políticas que precisa fazer”, 

armou o presidente da Frente. E concluiu: “se conseguirmos 

construir um ambiente de diálogo, independente das posições 

individuais e partidárias, para a retomada do desenvolvimento 

do País nós estaremos dando uma grande contribuição do 

Parlamento para a recuperação do crescimento nacional”. 

Participaram do debate, além das autoridades já 

citadas, os deputados coordenadores da FPQuímica: Esperidião 

Amin (PP/SC); Orlando Silva (PCdoB/SP), Renato Moling 

(PP/RS), Ricardo Trípoli (PSDB/SP) e os deputados Givaldo 

Vieira (PCdoB/ES), Nelson Marquezelli (PTB/SP); a diretora de 

Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e secretá-

ria-executiva da FPQuímica, Marina Mattar, o diretor de 

Relações Externas da ABNT, Carlos Santos Amorim Junior, além 

de representantes do setor químico e da Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). 

O Estudo "Competitividade Brasil 2017-2018: 

comparação com países selecionados, da CNI, pode ser 

acessado no site: 

www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/competitividade-

brasil-comparacao-com-paises-selecionados/

Um país só cresce se tivermos condições 
e gerar emprego e renda. A Frente 
precisa inserir e difundir esse tema no 
debate eleitoral para que seja entendido 
pelo eleitor brasileiro. Dep. Alex 
Manente, coordenador de plástico e 
borracha da FPQuímica 

Nesse momento é preciso criar uma 
consciência mais forte em termos de 
competitividade. Brasil pode, deve e vai 
evoluir se zer as mudanças estruturais 
e políticas que precisa fazer. Dep. João 
Paulo Papa, presidente da FPQuímica  

A estratégia de tornar o país melhor 
posicionado nas suas relações internacio-
nais é fundamental. O Brasil precisa ser e 
se mostrar como um ambiente favorável 
para os investimentos. Dep. Afonso 
Motta, vice-presidente da FPQuímica

A FPQuímica está conseguindo gerar 
debates de alto nível e se antecipa aos 
assuntos que podem ajudar as interven-
ções no parlamento. Dep. Givaldo Vieira

O Estado brasileiro precisa viabilizar as 
iniciativas para dar um novo alento para o 
trabalhador. Estimular as políticas públicas 
é fundamental porque o Brasil tem 
capacidade de avançar, mas ainda temos 
um caminho longo a trilhar. Ricardo 
Tripoli, coordenador de meio ambiente da 
FPQuímica. 

Indústria é sinônimo de desenvolvimento. 
Este momento eleitoral é mais do que 
oportuno para debater a competitividade 
da indústria brasileira. 
Dep. Orlando Silva, coordenador de saúde 
e segurança do trabalho da FPQuímica 

Após a reunião os parlamentares conce-

deram entrevista ao site da FPQuímica sobre as 

medidas necessárias para tornar as empresas 

brasileiras mais competitivas no cenário inter-

nacional. Para assistir as entrevistas na íntegra, 

acesse www.fpquimica.org.br. 
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A INDÚSTRIA 
QUÍMICA 
BRASILEIRA

US$

119,6
Bi

Faturamento líquido (2017).

8ª Maior indústria química do mundo.

2
milhões

Emprega direta e indiretamente em todo
o país cerca de 2 milhões de prossionais
altamente qualicados.

Os salários da indústria química são o dobro
da média da indústria de transformação.2x

A importância dos polos
petroquímicos para as
regiões onde se encontram

Petróleo
Gás Natural

Matérias-primas
Renováveis

Nafta
Etano
Propano
Butano
Biomassa
Álcool Etílico
Sal

Orgânicos e Inorgânicos
Básicos e Intermediários

Resinas Termoplásticas, Termoxas, 
Elastômeros Tensoativos, Plasticantes, 

Fertilizantes, Defensivos Agrícolas, 
Colas, Silicones,  Corantes, entre outros.

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

AGRÍCOLA ALIMENTÍCIO EMBALAGENS COSMÉTICOS

ELETRODOMÉSTICOS TÊXTEIS AUTOMOTIVOS FÁRMACOS HIGIENE E 
LIMPEZA

MINERAÇÃO PETROLÍFERO

PRODUTOS 
QUÍMICOS
DE USO INDUSTRIAL

961
Fábricas de 
produtos 

químicos de uso 
industrial 

AM (7)

RR

AC

RO
(1)

MT

PA (5)

AP

TO

GO (9)

DF

MA
(2)

MG
(58)

BA
(63)

PI (2)

CE
(13)

SP (535)

MS (5)

PR (53)

SC (29)

RS (75)

RJ (68)

ES (7)

SE (4)

AL (5)

PE (16)

PB (3)

RN (1)

Fonte: Guia da Indústria Química 
Brasileira Edição 2015/2016 – Abiquim.

POLO PETROQUÍMICO
DO ABC - SP

POLO INDUSTRIAL DE
CUBATÃO - SP

POLO PETROQUÍMICO
DE CAMAÇARI - BA

POLO PETROQUÍMICO
DE TRIUNFO - RS

-13,7% do faturamento da 
indústria química nacional;

- Geração de R$2,2 bi de valor 
adicionado para o ABC;

- Salários representam 2,3 vezes 
o salário médio da região;

- O polo petroquimico do ABC 

gera10 mil empregos diretos e 
indiretos;

- Em toda a região do ABC, a 
indústria química emprega cerca de 

50 mil prossionais.

- US$30 milhões em 

impostos (estaduais, federais e 

municipais);

- Mais de 14 mil empregos 

diretos e indiretos;

- 15,4 milhões de 

toneladas de produtos químicos.

- 20% do PIB da Bahia;

- 90% da arrecadação de 
Camaçari; 

- 45 mil empregos diretos e 
indiretos;

- 30% da produção do polo é 
para exportações;

- R$1bi em ICMS para o 
Estado.

- 6,1% do PIB do Rio 

Grande do Sul;  

- Maior PIB per 
capita do Estado;

- 96% da riqueza gerada pelo 

município de Triunfo;

- O polo emprega 6.300 

pessoas.

*Fonte: COFIP ABC *Fonte: Centro de Integração 
e Desenvolvimento  (CIDE)

*Fonte: COFIC *Fonte: Fundação de Economia 
e Estatística (FEE)
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SOBRE O
REIQ

Fruto de ampla discussão iniciada no Plano Brasil Maior, 

estabelecido no âmbito do conselho de Competitividade da 

Indústria Química, do qual participaram os diversos setores da 

sociedade (governo, trabalhadores e empresas), o Regime 

Especial da Indústria Química – REIQ foi criado em 2013 

com o objetivo de garantir maior competitividade ao setor 

químico brasileiro, através da desoneração das alíquotas de 

PIS/Cons na compra de matérias-primas básicas petroquímicas 

da primeira e da segunda geração.

No dia 30 de maio, o 

governo federal publicou a 

Medida Provisória 836, que 

prevê a extinção do REIQ.

Essa medida causa grande 

preocupação para indústria 

química brasileira, pois ela 

poderá signicar o 

fechamento de plantas 

e, consequentemente, de 

postos de empregos 
altamente qualicados. 

ANO CRÉDITO % RECOLHIMENTO % PIS/COFINS
TOTAL %

CRÉDITO
R$ bilhão - 

corrigido pelo US$

2018 
(set. a dez.)

2019

2020

2021

3,65

3,65

3,65

3,65

5,60

5,60

5,60

5,60

9,25

9,25

9,25

9,25

0,32

0,89

0,89

0,89

CRÉDITO TOTAL DE 2018 A 2021 2,99

REIQ ORIGINAL

A extinção do REIQ causará 

uma perda de R$ 300 
milhões (entre setembro 
e dezembro de 2018) e de 

R$ 900 milhões por 
ano a partir de 2019 para a 
indústria química brasileira.

Até 2021, essas perdas 
chegarão a

R$ 3 bilhões.

AS IMPORTAÇÕES 
PODERÃO AUMENTAR 

AINDA MAIS.

DÉFICIT DO 
SETOR QUÍMICO

1991 US$ 1,5 Bi

2017 US$ 23,2 Bi

Para não ameaçar os empregos do setor, 

é fundamental que o REIQ seja 
mantido. 

A INDÚSTRIA NÃO PODE 
PAGAR MAIS ESSA CONTA. 

Em 2018, o 
décit de produtos 

químicos deve 

chegar a 

US$  25 Bi
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A Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim, o 
Instituto Aço Brasil e a Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB) apresentaram os efeitos que medidas tributárias 
compensatórias do governo federal irão gerar à indústria de base em 
coletiva de imprensa realizada na sede da Abiquim, em São Paulo. 

Fernando Figueiredo (Abiquim),  Marco Polo Lopes (Inst. Aço 
Brasil) e José Augusto de Castro  (AEB), também ressaltaram medidas 
positivas do governo federal, como o limite para teto dos gastos, a 
redução das taxas de juros e a liberação do FGTS para consumo. 

Os executivos apontaram que também foram criadas medidas 
que geram um cenário de diculdade e insegurança para a indústria 
local como: abertura da economia sem correção das assimetrias 
competitivas, mudanças nas regras do conteúdo local, mudanças da 
taxa de juros de longo prazo (TJLP) e a transferência para a indústria 
do custo referente às medidas tributárias compensatórias. 

Fernando Figueiredo também abordou o impacto da Medida 
Provisória 836, de 30 de maio de 2018, que prevê a extinção do 
Regime Especial da Indústria Química (REIQ), para o setor e as 
cadeias adjacentes. Figueiredo explicou que a medida causa 
preocupação ao setor, pois representa perdas de aproximadamente 
R$ 3 bilhões até 2021, com risco de fechamento de plantas e de 
postos de trabalho.  

“O setor químico é estratégico para a indústria nacional, há a 
necessidade de reverter o décit da balança comercial brasileira, já 
que 38% dos produtos químicos consumidos no Brasil são 
importados e a balança comercial deverá fechar 2018 com um décit 
de US$ 25 bilhões”, armou Figueiredo. 

Medidas tributárias compensatórias do governo federal irão gerar impacto à 
indústria de base no Brasil com o possível fechamento de plantas e perdas de empregos

A coalizão é formada pelas seguintes entidades:

Abicalçados – Ass. Bras. das Ind. de Calçados;
Abimaq – Ass. Bras. das Ind. de Máquinas e Equipamentos; 
Abinee – Ass. Bras. das Ind. Elétrica e Eletrônica;
Abiquim – Ass. Bras. das Ind. Química;
Anfavea – Ass. Nac. dos Fabricantes de Veículos Automotores;
Abit – Ass. Bras. da Ind. Têxtil e de Confecção;
Instituto Aço Brasil; 
Eletros – Ass. Nac. de Fabricantes de Produtos Eletrônicos;
Ibá – Instituto Brasileiro de Árvores;
Sindipeças – Sind. Nac. da Ind. de Comp. para Veículos Automotores.

 Até quando exportaremos petróleo 
e gás e importaremos combustíveis?*   
 A greve dos caminhoneiros e o enorme prejuízo que isto 

está causando ao povo brasileiro levantaram um problema que muitas 
autoridades pretendem jogar para debaixo do tapete: a altíssima 
dependência do Brasil da importação de produtos. 

O Brasil não construiu as renarias planejadas e agora a alta 
do dólar obriga ao aumento do preço porque somos dependentes da 
importação de combustíveis; o Brasil não construiu as fábricas de 
fertilizantes planejadas e deseja fechar duas plantas existentes, 
condenando agricultores brasileiros a pagar um aumento de preço de 
12% em dólares para comprarem o produto. Adicionalmente, o Brasil 
importou US$ 38 bilhões nos últimos 12 meses de produtos químicos e 
não temos previsão de investimentos no setor. 

Além do prejuízo a toda a Nação, essas decisões prejudica-
ram gravemente as economias dos Estados de São Paulo, Bahia, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato 
Grosso e Minas Gerais. Mais de 120 mil empregos e investimentos de 
US$ 45 bilhões teriam estimulado o desenvolvimento nas regiões. Para 
se ter uma ideia, a construção de um novo polo petroquímico geraria 
arrecadação de US$ 1,0 a 1,3 bilhão em impostos. 

Já não bastasse isso, começam os boatos de que a explora-
ção de petróleo deverá ser reduzida por falta de consumo de gás e a 
Petrobras anuncia a possibilidade de paralisação das renarias por falta 
de demanda em função da greve. 

Isto é inadmissível. O Brasil é um país riquíssimo em 
petróleo e gás, matérias-primas para a fabricação de combustíveis e 

fertilizantes. Contudo, pagamos o preço da nafta mais caro do Mundo e 
o preço do gás natural é 3 vezes o preço americano. 

A nação brasileira necessita urgentemente de um planeja-
mento para agregar valor às suas riquezas naturais, não só para reduzir a 
nossa dependência da importação de produtos mas, principalmente, 
para gerar empregos, arrecadação tributária e riqueza para o país.

O Congresso Nacional aprovou a MP 811 que prevê a 
possibilidade de a Pré-Sal Petróleo (PPSA) realizar leilões exclusivos 
para a industrialização do óleo e gás do Pré-sal no Brasil. Fruto da 
iniciativa de 8 parlamentares de diferentes partidos e Estados, a emenda 
contou com o apoio da Comissão Mista, presidida pelo deputado Júlio 
Lopes (PP/RJ) com relatoria do Senador Fernando Bezerra (MDB/PE). 
Uma demonstração de que, acima de eventuais divergências partidári-
as, nosso Congresso Nacional está realmente preocupado com as 
questões estruturais de interesse do povo brasileiro.

O Pré-sal poderá ter para a indústria brasileira o mesmo efeito 
de recuperação industrial que o  teve para a economia shale gas
americana, pois a indústria química é a base do desenvolvimento de 
todos os países ricos.

Ao sancionar a MP 811, na forma aprovada pelo Congresso 
Nacional, o Presidente Michel Temer estará construindo um importan-
te legado para uma rme retomada do crescimento econômico 
brasileiro. 

Na ocasião foi apresentada a coalizão formada por 10 

entidades que representam os setores: calçados, eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, autopeças, produtos 

químicos, siderurgia, têxteis e confecção, automotivo, papel e 

celulose; com o objetivo de elaborar uma proposta que proporcione 

isonomia competitiva e maior inserção no mercado internacional. 

Esses setores representam: 46,5% da participação na produção 

da indústria de transformação, 75,6% das exportações da indústria de 

transformação e 46,4% dos empregos da indústria de transformação. 

Coalizão formada por representantes de 10 setores 
industriais criarão proposta que proporcione 

isonomia competitiva à indústria nacional

*Texto do presidente do Conselho Diretor da Abiquim, 
Marcos De Marchi ao Abiquim Informa de 24/5/2018.

REINTEGRA
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Aprovada no Senado, no dia 

23 de maio, e enviada para a 

sanção presidencial, a 

emenda incluída pelos 

parlamentares da FPQuímica 

visa a realização de leilões 

especícos do petróleo e gás 

da União no Pré-sal para  

utilizar a riqueza brasileira 

para a industrialização do 

País. A sanção do texto 

completo aprovado pelo 

Congresso Nacional 

garantirá o fornecimento de 

longo prazo de matérias-

primas a custos competitivos 

internacionalmente para as 

indústrias de reno e 

Petroquímica, conforme 

especicado no parecer do 

relator, senador Fernando 

Bezerra, e posteriormente 

aprovado pelo Congresso. 

Consequentemente poderá 

viabilizar a retomada da 

construção de renarias, o 

que poderá, inclusive, 

possibilitar maior produção 

de combustível local e 

redução da forte dependên-

cia da importação de 

combustíveis. 

Congresso Nacional 
aprova a MP 811/2017

aLEX MANENTE (PPS/SP)
COORDENADOR DE PLÁSTICO E BORRACHA

DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB/ba)
COORDENADOR DE gás

JOÃO PAULO PAPA (PSDB/SP)
Presidente da FPQuímica

afonso motta (pdt/rs)
vice-Presidente da FPQuímica

evair de melo (pv/es)
coordenador de água

milton monti (pr/sp)
coordenador de Infraestrutura e Logística

orlando silva (Pcdob/SP) vinícius carvalho (prb/sp)
coordenador química verdeCOORDENADOR DE saúde e segurança do trabalho

Saiba quais foram os 

parlamentares que 

defenderam utilizar 

a riqueza da União 

para aumentar a 

competitividade da 

indústria brasileira, 

na MP 811/2017

As emendas apresentadas 
poderão resultar em 
geração de emprego e 
renda para o país

INFORMATIVO
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A IMPORTÂNCIA DO 

ARTIGO 3º
da MP811/2017

Poderá ser o renascimento do 
Reno e da Indústria Petroquímica 
no Brasil exatamente como 
ocorreu com o shale gas 
nos EUA. 

Os investimentos americanos 
na indústria química 
somaram, na última década, 

US$ 145 bilhões.

Reno

IMPACTO NOS ESTADOS DAS 4 REFINARIAS 
QUE NÃO FORAM CONSTRUÍDAS:

PE

Renaria 
Abreu e Lima

RNEST

O Brasil importa US$ 6,6 bi a.a. (1,8 milhões de m3 ) de gasolina e diesel.

MA

Renaria 
Premium I

Seria a 5ª maior 

renaria do 

mundo;

Teria recebido 

investimentos da ordem 

de US$ 18 bi. 

CE

Renaria 
Premium II

Receberia 

investimentos da 

ordem de 

US$ 11 bi; 

Geraria 90.000 

empregos.

RJ

Comperj 
I e II

Comperj I: Empregou 

29.000 trabalhadores 

durante a construção;

Teria recebido investimentos 

de US$ 3,3 bi.

Comperj II: Receberia 

investimentos de US$ 9 bi

Essas refinarias significariam mais de 120.000 empregos diretos e indiretos

Empregou até 45.000 

trabalhadores na 

construção;

Deverá empregar 1.800 

em operação;

Teria recebido investimento 

de US$ 6,9 bi.

Projetos 
Petroquímicos

A construção de um novo Polo Petroquímico 

produziria os seguintes impactos econômicos: 

US$ 20-25 bilhões de investimento, balança comercial 

de US$ 5-7 bilhões, PIB de US$ 5,5-6,0 bilhões, 

arrecadação tributária de US$ 1,0-1,3 bilhão e criação de 3-

4 mil empregos diretos e mais 8-9 mil indiretos.
*Fonte: BNDES/ Bain Co e Gas Energy

Se for disponibilizada matéria-

prima a preços competitivos 

internacionalmente e houver 

garantia de fornecimento de longo 

prazo, os seguintes investimentos 

poderiam ser viabilizados:
*Fonte: Abiquim

Ÿ Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI); 
Ÿ Retomada do COMPERJ; 
Ÿ Construção de UPGN's; 
Ÿ Renarias: exploração do propeno e da cadeia C4; 
Ÿ Projeto de Estireno;  
Ÿ Projeto ABS; 
Ÿ Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de 

líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).

*Fonte: American Chemistry Council - ACC

*Fonte: Diário de Pernambuco.
*Fonte: Declaração do Governo do

Estado, publicada em 11/2/2011. *Fonte: Petrobras*Fonte: Petrobras.
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A PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS  NO SETOR DE FERTILIZANTES   

As importações representaram 19% da 
demanda interna em 2016 e foram feitas 
basicamente por empresa fabricante no 
mercado doméstico, com infraestrutura 

própria no porto de Santos. No que se refere 
ao ácido nítrico, as importações foram 

praticamente nulas.

A amônia possui normas internacionais de 
manuseio, armazenagem e transporte 

muito rígidas, exatamente pela característica 
de periculosidade que o produto possui.

Ureia: as importações representaram 

73% da demanda nacional

Como caria o atendimento de 
100% da demanda de ácido 
nítrico e, principalmente, de 

amônia???

PROGRAMA 
GÁS PARA CRESCER
(MME)
Não recebeu o apoio da Petrobras 
e nem do próprio governo.

A importação não é impossível, mas 

será que conseguiremos desenvolver 

toda a cadeia de logística e de 

suprimento internacional em tão 

curto espaço de tempo? E a que 

custo? Outra questão diz respeito ao 

risco de desestruturar importantes 

etapas da produção, passando a 

importar os elos seguintes da cadeia.

Perda de valor para os Estados da 
Bahia e de Sergipe com 

arrecadação de impostos, 
empregos e redução do tecido 

industrial dos estados. 
Redução de cerca de 

2800 empregos indiretos da 
companhia e das demais empresas da 

cadeia que dependem desses produtos 
fornecidos pela Petrobras.

É lamentável que no momento em que a Petrobras anuncia tantas parcerias, inclusive novos investimentos 
em óleo e gás, esteja virando as suas costas para parceiros antigos, como a indústria química, que a 
ajudaram muito a chegar onde chegou.

Hibernação das fábricas de Sergipe (“Fafen–SE”)  e na  Bahia (“Fafen-BA”)
A duas unidades de fertilizantes da Petrobras possuem capacidade de produção  de 36,3 mil toneladas 
de ácido nítrico, quase 1 milhão de  toneladas de amônia e mais de 1,1 milhão de toneladas de  
ureia + dióxido de carbono, sulfato de amônio e ARLA

O ácido nítrico e a amônia tem ampla utilização em diversas outras  cadeias industriais, como produção de nylon, 
espumas, nitrocelulose, tintas e vernizes, explosivos, catalisadores, pigmentos orgânicos, resinas termoxas, galvanoplastia, 
mineração, limpeza industrial, ração de aves e suínos (aminoácidos), defensivos agrícolas, alimentício (glutamato 
monossódico, lisina, gás refrigerante), bebidas, metalurgia, açúcar e álcool, tratamento de água, agente redutor de NOx, 
couro e outros processos químicos.

A China, maior produtor, consumidor e exportador de ureia do mundo, não tem gás natural, utiliza carvão como 

matéria-prima (um  processo reconhecidamente caro). No caso da Petrobras, que é produtora de gás 
natural associado ao óleo, cujo custo sabemos é  mínimo, como a empresa consegue 
registrar um prejuízo tão elevado?

De que adianta termos a agricultura mais competitiva do mundo se não conseguimos 
construir uma cadeia de fornecedores locais e que agregue valor ao País.

Poderia ser a oportunidade de viabilizar 
o almejado desinvestimento da 
Petrobras nas unidades de fertilizantes, 
uma vez que poderia atrair, resolvida a 
questão do suprimento do gás, via 
política, potenciais compradores com 
experiência no ramo.

O país tem reservas de fósforo e de potássio. Além disso, com a descoberta do Pré-sal, a oferta de gás natural, 
que é o insumo básico para a produção de nitrogenados (amônia-ureia), deve ser ampliada. Contudo, para destravar os 
investimentos no setor, são necessários outros investimentos em logística, além de formulação de políticas que solucionem 
impasses regulatórios, tecnológicos, tributários e ambientais.

INFORMATIVO
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No dia 16 de maio, a Comissão de 
Finanças e de Tributação (CFT) da Câmara 
dos Deputados realizou uma audiência 
pública para debater a abertura comercial 
b ras i l e i r a sobre redução ta r i f á r i a 
unilateral para os setores de bens de 
capital e de informática. A iniciativa da 
audiência pública foi do coordenador de 
químicos para couro da FPQuímica e 
presidente da CFT, deputado Renato 
Molling (PP/RS). 

As autoridades da Câmara de 
Comércio Exterior (CAMEX) e do  
Min is tér io da Indústr ia , Comérc io 
Exterior e Serviços (MDIC) esclareceram: 
o contexto das discussões da proposta de 
redução tarifária em questão, de fundo 
acadêmico-conceitual e que não se 
traduziram em nenhuma decisão de 
política pública, e a necessidade da 
discussão tar i fár ia estar atrelada à 
superação de questões estrutura is 
nacionais, como alta carga tributária, 
elevados custos de energia e ineciências 
logísticas, que segundo dados do próprio 
Governo respondem por mais de 90% da 
queda de produtividade da economia 
brasileira.

Os executivos do setor, por sua 
vez, trataram da importância da estabili-
dade do ambiente de negócios e da 
necessária segurança jurídica para a 
efetivação de investimentos pelo setor 
privado, particularmente da indústria, na 
condição de indutores do desenvolvimen-
to econômico sustentável. O presidente 
do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos 
De Marchi, demonstrou o já atual 
elevado nível de integração e de 
abertura ao comércio internacional 

no setor químico brasileiro, com 
corrente de comércio de praticamen-
te US$ 60 bilhões ao ano, participação 
de mais de 40% dos importados no 
consumo aparente nacional e tarifa 
média aplicada de 7%. Defendeu 
ainda mais abertura comercial, por 
meio de diálogo entre as autoridades 
e o setor privado, buscando elimina-
ção de alíquotas daqueles produtos 
que não contam com fabricação local 
e o rápido reconhecimento tarifário 
para as novas produções que se 
iniciem, da garantia do perfeito 
funcionamento do sistema brasileiro 
de defesa comercial, reconhecido 
internacionalmente pela competência e 
credibi l idade técnica da autoridade 
investigadora nacional, e por meio da 
conclusão dos acordos internacionais 
de comércio em negociação e com a 
intensicação da agenda de novos 
acordos com parceiros estratégicos. 
Molling destacou que a indústria do Brasil 
tem potencial para crescer, mas que 
fatores como a elevada carga tributária 
brasileira, a alta taxa de juros, a falta de 
crédito disponível e a logística de alto 
custo - incluindo energia e combustível - 
dicultam a competitividade brasileira no 
mercado internacional.

Além dos participantes já citados, 
estiveram presentes na audiência a 
secretária-executiva da CAMEX, Marcela 
Carvalho; o diretor do Departamento de 
Investimentos e Complexos Tecnológicos 
da SDCI/MDIC, Leonardo de Paula Luiz, e 
o super in tendente da As soc i ação 
Brasileira das Indústrias de Vidro (Abivi-
dro), Lucien Belmonte.

Da esq. para dir. Lucien Belmonte (Abividro); Leonardo de Paula Luiz 
(SDCI/MDIC); Deputado Renato Molling (PP/RS); Marcela Carvalho 
(CAMEX) e Marcos De Marchi (Abiquim)

Setor químico defende abertura 
comercial Responsável em audiência 

pública na Câmara dos Deputados

O coordenador de plástico e 
borracha da FPQuímica, deputado 
Alex Manente (PPS/SP), recebeu o 
presidente-executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo e diretora de 
R e l a ç õ e s  I n s t i t u c i o n a i s  e 
Sustentabilidade da Associação e 
secretária-executiva da Frente, 
Marina Mattar, no dia 10 de maio em 
Brasília, para conversar sobre as 
ações necessárias para a retomada 
de crescimento da indústria nacional, 
em especial da indústria da região do 
grande ABC, no Estado de São Paulo. 

O parlamentar, que assumiu em 
fevereiro a liderança do PPS na 
Câmara dos Deputados, está em  
seu primeiro mandato. Manente foi 
presidente do PPS paulista até 
novembro de 2017 e também 
integra o diretório nacional. O 
parlamentar está à frente das 
discussões envolvendo seu partido 
no debate sobre as principais ações 
do governo federal. 

Durante  o  encontro ,  os 
representantes do setor ressaltaram 
a importância das ações para 
promover a retomada no crescimen-
to da indústria química nacional, a 
necessidade de criar um ambiente 
mais competitivo para a indústria 
local, tanto no mercado interno onde 
sofre  dura  concorrência  dos 
produtos importados, como para 
criar condições que as empresas 
disputem em igualdade de condições 
o mercado externo. Também foi 
ressa l tada  a  necess idade  de 
investimentos em educação para o 
desenvolvimento de mão-de-obra 
qualicada no País. 

Deputado Alex Manente
discute os fatores para o

desenvolvimento industrial
com o setor químico

Fernando Figueiredo (Abiquim), dep. Alex
Manente e Marina Mattar (Abiquim)
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Se os mares e oceanos foram historicamente lembrados como vias 
de grandes descobrimentos, por interligarem continentes e aproximarem 
povos, culturas e economias, hoje a única história que é lembrada quando o 
assunto é o oceano é a poluição. Da orla das praias até as profundezas do 
mar, o assunto é sempre o lixo, que tem se avolumado por anos e traz 
destruição e morte desse ecossistema. 

Essa poluição marinha vem sendo registrada, em todo o mundo, por 
governos, iniciativa privada, entidades e ONGs, pela imprensa, pela 
população costeira e por turistas. O que se descobriu em estudos recentes é 
que esses mesmos agentes e, pasme, também aqueles que estão mais longe 
da costa, são responsáveis por essa poluição. Anal, o rio corre para o mar. 

Grande parte do lixo que chega aos mares vem do continente, seja 
pela falta de gestão de resíduos sólidos, com coleta e destinação adequadas, 
seja por meio de falta de saneamento básico e conscientização da sociedade, 
correspondendo a pontos fundamentais para o incremento do lixo nos 
oceanos. 

Também foi constatado que a poluição do ambiente marinho é uma 
questão multissetorial. Existe a poluição visível, mas também, e não menos 
alarmante, há uma poluição que não se nota aos olhos, composta de esgoto 
doméstico, metabólicos medicamentosos, resíduos agrícolas, industriais e 
urbanos, entre outros. Em estudos realizados nas praias brasileiras, foram 
encontrados, por exemplo, itens como hastes exíveis, aquelas que são 
usadas após o banho – em casa e não nas praias – o que reete claramente o 
descarte inadequado e a ineciência do tratamento de esgoto. 

Esse cenário evidencia que não se pode combater canhões com 
bodoques. A questão é grave e só será resolvida com efetividade se todos os 
agentes – população, poder público e iniciativa privada – zerem a sua parte.  

Isso vai desde questões estruturais, como a gestão do lixo urbano, 
que envolve a coleta seletiva, o encaminhamento para reciclagem, a 
capacitação de catadores, a valorização dos produtos reciclados e a gestão 
adequada dos não-recicláveis. Outro ponto é o saneamento básico, que hoje 
é presente em menos de 30% das cidades brasileiras.  

Outro ponto fundamental é o da educação ambiental. É com 

informação, com bons exemplos, com iniciativas próximas ao dia a dia das 
pessoas, que a mudança é potencializada. Quando a sociedade conhece os 
produtos disponíveis no mercado, pode fazer melhores escolhas sobre o 
consumo e o descarte, sem causar danos nem a sua saúde e nem à saúde do 
Planeta. E quando o cidadão percebe que suas ações impactam o meio 
ambiente e que pequenas mudanças em seus hábitos podem resultar em 
economia e preservação da natureza, há uma mudança. 

Com vistas a essa mudança, foi estabelecido no Brasil, em 2012, um 
convênio entre a iniciativa privada e a academia, que resultou no Fórum 
Setorial dos Plásticos - Por Um Mar Limpo, com o objetivo de articular a 
cadeia de valor dos plásticos para atuar junto a diversos setores da sociedade 
e propor ações para mitigar esse problema de grandeza mundial.  

Essa iniciativa, realizada em consonância com ações conduzidas pelo 
Governo Federal, por meio da Gerência Costeira da Secretaria de Recursos 
Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, tem se 
articulado nacional e internacionalmente em busca parceiros que queiram 
compor esse grupo multisetorial. 

A questão dos resíduos nos oceanos é ampla. Porém, é necessário e 
urgente que as discussões se atentem ao que precede à estada daquele 
resíduo ali. A gestão dos resíduos e a atenção ao descarte são pontos cruciais 
nesse debate para o qual queremos convidar a todos os atores sociais que 
busquem um futuro mais limpo para nossos oceanos. 

Artigo de Alexander Turra e Miguel Bahiense

Por um mar limpo

Nos dias nos dias 26 e 27 de maio, o Instituto Brasileiro do PVC, 
em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deciência de São Paulo (SMPED), realizou 
um curso de capacitação para confecção de mobiliários adaptados em 
PVC para crianças com deciências neuromotoras. O evento foi 
ministrado pela terapeuta ocupacional, Grace Gasparini e sioterapeuta 
Sandra Zoratti e reuniu 47 prossionais dos serviços municipais de 
reabilitação (CER – Centros Especializados em Reabilitação e NIR – 
Núcleo Integrado de Reabilitação) de São Paulo.

O objetivo foi apresentar a técnica de construção dos 
mobiliários a esses prossionais e capacitá-los para que possam utilizar o 
conhecimento que adquiriram, posteriormente, em seus locais de 
trabalho, produzindo equipamentos que beneciarão diversas crianças 
com deciências neuromotoras. 

Os equipamentos feitos em PVC proporcionam segurança e 
auxiliam na correção da postura proporcionando um melhor 
desenvolvimento físico para as crianças com disfunção neuromotora. 

Durante o curso os participantes aprenderam a confeccionar 
equipamentos como cadeira de 90º, cadeira para vaso, motoca para 
banho com apoio dorsal, cadeira inclinada para banho com pés, dentre 
outros. No nal, os mobiliários foram entregues às crianças que 
estiveram presentes no curso. 

O Instituto Brasileiro do PVC tem parceria, desde 2006, com 
a terapeuta ocupacional, Grace Gasparini, que atua com 
equipamentos destinados ao tratamento de disfunções 
neuromotoras e desde essa época desenvolveu os mobiliários com 
tubos e conexões de PVC como alternativa aos equipamentos 
existentes no mercado que tem custo elevado. 

Além da questão econômica, esses mobiliários, construídos 
com o PVC e sob medida para cada criança, apresentam outros 
benefícios, como por exemplo, leveza, fácil manuseio e adaptação ao 
tamanho e ao crescimento das crianças. Esta ação contou com o 
apoio das empresas Amanco e Tigre que cederam material para a 
realização do curso. 

Instituto Brasileiro do PVC promove capacitação em mobiliários
adaptados em PVC para crianças com deficiências neuromotoras

Dação do Programa EnTenda o Lixo, parceria entre o 
Fórum Setorial dos Plásticos e o Instituto Oceanográfico da USP. 

 Foto: LabManejo/IOUSP
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O décit da balança comercial de produtos químicos 
atingiu US$ 7,5 bilhões nos quatro primeiros meses deste ano, 
equivalente a um avanço de 17,6% em relação ao mesmo 
período de 2017. De janeiro a abril de 2018 o preço dos 
produtos químicos importados subiu em média 33,7% em 
relação aos quatro primeiros meses do ano 
passado.

De janeiro a abril de 2018, o Brasil 
importou US$ 12,1 bilhões e exportou US$ 
4,6 bilhões em produtos químicos. Na 
comparação com o mesmo período do ano 
passado, as importações cresceram 12,5% 
e as exportações 4,9%. No acumulado dos 
últimos 12 meses (maio de 2017 a abril de 
2018), o décit é de US$ 24,6 bilhões, 
conrmando a tendência de alta dos últimos 
meses.

O s  i n t e r m e d i á r i o s  p a r a 
fertilizantes permanecem como o principal grupo da 
pauta de importação brasileira de produtos químicos, 
com compras de US$ 1,6 bilhão de janeiro a abril, queda de 
17,1% em relação ao mesmo período de 2017. O grupo das 
resinas termoplásticas foi o mais exportado pelo País, com 
vendas de US$ 694,2 milhões entre janeiro e abril, e uma 
retração de 12,2% em relação aos mesmos meses de 2017.

De janeiro a abril, os produtos químicos responderam 
por 22,3% do total de US$ 54,2 bilhões em importações e 
6,1% dos US$ 74,5 bilhões em exportações realizadas pelo 
País. As importações de produtos químicos movimentaram 
11,5 milhões de toneladas e o volume das exportações 

chegou a 4,9 milhões de toneladas, retrações 
respectivamente de 15,9% e de 10,0% em 
relação aos quatro primeiros meses de 2017.

“O expressivo aumento dos preços de 
importados em todos os grupos de produtos 
químicos acompanhados é o principal fator 
que responde pela elevação do valor 
importado para mais de US$ 12 bilhões, 
maior montante para o período entre janeiro 
e abril desde 2014. É imprescindível que o 
País deixe de estar vulnerável às 
utuações do câmbio e dos preços 
externos e o caminho para tanto é o 

fortalecimento da competitividade com políticas 
industriais claras e ecientes, permitindo melhor 
utilização da capacidade instalada e a atração de novos 
investimentos”, avalia Denise Naranjo, diretora de Assuntos 
de Comércio Exterior da Abiquim.

*Fonte: Abiquim/ Relatório de estatísticas de Comércio Exterior – RECE.

Aumento dos preços dos importados impulsiona déficit 
na balança comercial de produtos químicos no Brasil 

O consumo aparente nacional (CAN), que mede a 
produção mais importação menos exportação dos 
produtos químicos de uso industrial, teve queda de 10,1% 
no primeiro quadrimestre do ano sobre o mesmo período 
de 2017. Os dados preliminares da Associação Brasileira da 
Indústria Química – Abiquim também apontam que nos 
quatro primeiros meses do ano a produção 
caiu 6,56%. 

Segundo a diretora de Economia e 
Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna 
Coviello Ferreira, os dados conrmam a 
desaceleração da atividade econômica nos 
primeiros meses de 2018, contrastando com 
o crescimento exibido desde o início do ano 
passado. “O recuo da produção e também da 
demanda é explicado pela redução da 
atividade e das compras de produtos, sobretudo do grupo 
intermediários para fertilizantes”. 

A parcela de produtos químicos de uso industrial 
fabricados localmente e destinada às exportações 
apresentou declínio de 27,8% nos primeiros quatro meses 
de 2018, sobre igual período do ano passado, em parte pelo 
apagão ocorrido na região nordeste em março e que afetou 

a produção das empresas químicas da região. A diminuição 
da produção fez com que a utilização da capacidade 
instalada de janeiro a abril casse em 74%, quatro pontos 
abaixo do vericado no mesmo período do ano passado. 

Após um período de 27 meses consecutivos de 
resultados positivos, o índice de produção de químicos de 

uso industrial inverteu o sinal em março, 
passando a apresentar recuo de 1,57% de 
maio de 2017 a abril de 2018, em relação aos 
12 meses imediatamente anteriores. No 
mesmo período o índice de vendas internas 
cresceu 1,45% sobre os 12 meses 
imediatamente anteriores. Mas a diretora da 
Abiquim alerta: “a parcela da produção local 
destinada ao mercado externo, após 
registrar resultados positivos por mais de 

três anos consecutivos, vem exibindo recuos desde 
dezembro do ano passado. Nos últimos 12 meses, as vendas 
externas recuaram 10,4% na comparação com os 12 meses 
anteriores, apesar da desvalorização do real em relação ao 
dólar, que poderia tornar a exportação mais atrativa.”

*Fonte: Abiquim/ Relatório de Acompanhamento Conjuntural  –  RAC.

Consumo de produtos químicos de 
uso industrial cai mais de 10% em 2018 
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Importações de 

US$ 12 bilhões
de janeiro a abril 

representam
o maior valor 

registrado para o
período desde 2014

Queda na produção 
faz com que a utilização

da capacidade 
instalada chegue a 

apenas 74% 
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