
A FPQuímica realizou, na Câmara dos 
Deputados, a exposição “Gás Natural: a chave 
para a retomada do crescimento econômico e 
geração de emprego”, em celebração ao Dia 
do Químico (18/6). 

No local, foi instalada uma maquete 
reproduzindo a ideia do funcionamento de uma 
tubulação de gás em uma indústria química, 
destacando a importância do gás natural para a 
competitividade da indústria química brasileira, 
que está na base de praticamente todos os 
setores industriais e é o setor que mais consome 
gás. Além disso, os visitantes do estande puderam 
conhecer o trabalho realizado pela FPQuímica e 
suas principais contribuições para a retomada de 
competitividade do setor no País.

A cerimônia de lançamento da 
exposição aconteceu no dia 12 de 
junho e reuniu parlamentares, autori-
dades do governo federal e represen-
tantes do setor produtivo. 

Na abertura, o presidente da FPQuímica, 
deputado Alex Manente, destacou a importân-
cia do gás natural para o setor. O parlamentar 
afirmou que o evento marca o início "da luta, 
em conjunto com o governo federal, para que 
o gás natural se torne uma matéria-prima 
barata para nossa indústria química".

O secretário Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos Alexandre Da Costa, iniciou 
sua fala elogiando a atuação da Frente 
Parlamentar da Química. Carlos Da Costa 
destacou que o governo trabalha intensamen-
te para estabelecer um novo momento para o 
mercado de Gás Natural, considerando 
"inadmissível" que o Brasil - com a abundância 
de recursos naturais - tenha preços tão mais 
elevados que a Europa ou EUA por ineficiências 
na cadeia. "Precisamos reconstruir a indústria 
química em bases competitivas e promover 
um "boom" nos investimentos, ressaltando o 
poder propagador da química para o restante 
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da economia", afirmou Da Costa.

A diretora do Departamento de Gás Natural do 
Ministério de Minas e Energia, Symone Christina Araújo, 
reafirmou o compromisso de seu Ministério, do CADE e 
da ANP com a "construção de um mercado de gás 
aberto, dinâmico e competitivo". Ela destacou o papel 
desta matéria-prima como fator de competitividade do 
setor químico e reindustrialização do País. Por fim, 
apresentou o compromisso do ministro Bento 
Albuquerque de apresentar até o final do mês de junho as 
medidas para fazer uma "transição célere e segura" para 
o novo mercado de gás.

O presidente da Unigel e conselheiro da Abiquim, 
Roberto Noronha, destacou que as medidas para 
aproveitar melhor o Gás Natural brasileiro são essenciais 
para garantir novos investimentos no País, fazendo uma 
analogia com o processo vivido pela indústria química 
americana. Por fim, pediu agilidade nas mudanças, 
afirmando que "o Brasil tem pressa e a indústria não 
pode mais esperar".

Já o presidente-executivo da Abiquim, Fernando 
Figueiredo, afirmou que a Frente Parlamentar tem sido 
fundamental ao estimular o diálogo. “Esta temática, o gás 
natural, é importante não só para a indústria química, 
mas também para toda a indústria brasileira. Hoje se 

calcula que a maior parte da energia gerada no mundo 
seja do gás natural e a indústria química é o setor que 
mais consome o gás natural, consome tanto como 
matéria-prima como para geração de energia”, afirmou.

O deputado Alex Manente fez o discurso de encer-
ramento lembrando das grandes responsabilidades da 
sociedade. "O Brasil precisa engrenar seus investimentos 
e cultivar sintonias para aprovar as reformas da 
Previdência e Tributária". Afirmou ainda que "o Brasil pede 
pressa de todos os seus atores, da sociedade civil organi-
zada e do poder público cumprirem agendas para a 
retomada da nossa produção".

Além das autoridades já mencionadas, estiveram 
presentes o deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), vice-
presidente da Região Sudeste; e os deputados coordena-
dores temáticos da Frente, Alexis Fonteyne (Novo/SP), de 
Químicos para Construção; Arnaldo Jardim (Cidada-
nia/SP), de Fertilizantes; Evair de Melo (PP/ES),de Água;  
Lucas Redecker (PSDB/RS), de Gás; João Roma (PRB/BA), 
de petroquímicos; e Márcio Alvino (PL/SP); a conselheira 
Suely Abrahão Schuh, representando o Conselho Federal 
de Química; o 1º secretário do Conselho Regional de 
Química da 4ª Região, o engenheiro Lauro Pereira Dias;  o 
sócio-diretor da Carbonor, Paulo França Cavalcanti; o 
presidente da Ingevity, Alexandre Castanho; e a diretora 
d e  R e l a ç õ e s  I n s t i t u c i o n a i s ,  C o m u n i c a ç ã o  e 
Sustentabilidade da Abiquim e coordenadora-executiva 
da FPQuímica, Marina Mattar.

Deputados membros da Frente e representantes do 
Poder Executivo e do setor químico na cerimônia de 
abertura da exposição.

O secretário Especial do Ministério da 
Economia, Carlos Alexandre Da Costa

A diretora do Depto. de Gás Natural do 
MME, Symone Christina Araújo

O presidente-executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo

Maquete instalada na Câmara dos Deputados, que 
reproduziu a ideia do funcionamento de uma tubulação 
de gás em uma indústria química.
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O presidente da FPQuímica, deputado Alex 
Manente,  participou do lançamento da Frente 
Parlamentar em Apoio à Indústria Química do Estado de 
São Paulo. A cerimônia aconteceu em sessão realizada no 
dia 24 de junho, no Plenário Dom Pedro I da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

A Frente será coordenada pelo deputado Thiago 
Auricchio  e tem o objetivo de aprimorar a legislação e as 
políticas públicas que contribuam para o aumento da 
competitividade da cadeia produtiva do setor químico do 
Estado. 

O deputado Auricchio destacou o apoio do 
deputado  Alex Manente, presidente da FPQuímica, para o 
lançamento da Frente de SP. Além de ser da região do ABC, 
região onde está localizado um dos maiores polos 
petroquímicos do País, o deputado e coordenador da 
Frente paulista já participou de reuniões da FPQuímica e 
conhece os principais pleitos do setor. “Sei da importância 
econômica deste setor para o desenvolvimento de outras 
cadeias produtivas. Precisamos aumentar interlocução 
entre o setor público e o privado para promover a 
competitividade do segmento”, afirmou.

Manente, que também é do ABC paulista, desta-
cou a importância dessa representação na Assembleia 
Legislativa, para promover a competitividade do setor. “É 
fundamental acelerar os investimentos da indústria 
química, para isso é necessário que o setor tenha matéria-
prima a preços competitivos o que permitirá à indústria 
química competir globalmente. É necessário ter essa 
discussão em São Paulo para aumentar a geração de 
emprego e renda”, explicou Manente.

O deputado estadual Vinícius Camarinha, mem-
bro da Frente Parlamentar em Apoio à Indústria Química 
do Estado de São Paulo, destacou que os parlamentares 
atuarão para promover o desenvolvimento do setor 
químico no estado.

O presidente do Sindicato das Indústrias de 
Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica 
no Estado de São Paulo (Sinproquim), Nelson Pereira dos 
Reis, que representou o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, 
destacou o papel da indústria química paulista, que conta 
com muitas pequenas e médias empresas, especializadas 
no fornecimento de matérias-primas sustentáveis para os 
demais setores industriais. “Essas pequenas empresas que 
estão em todo o estado têm realizado muita pesquisa e 
desenvolvimento para a aplicação desses produtos”.

O presidente–executivo da Abiquim, Fernando 
Figueiredo, apresentou o setor no Brasil e em São Paulo e 
o trabalho desenvolvido pela Abiquim para promover o 
desenvolvimento sustentável da indústria química. O 
executivo ressaltou que para ser associada da Abiquim, a 
empresa deve obrigatoriamente ser signatária do 

®Programa Atuação Responsável , que inclui os canais de 
diálogo com a comunidade do entorno entre suas 
diretrizes. Figueiredo explicou que dois programas 
poderão contribuir para o aumento da competitividade da 
indústria química e modificar o País: “A Mesa Executiva da 
Química, que é uma proposta antiga da Abiquim para 
discutir a política industrial nacional, e em São Paulo os 
Polos de Desenvolvimento Econômico para a indústria 
criados pelo governador João Doria, são duas oportuni-
dades para o estado de São Paulo aumentar a geração de 
renda e empregos”.

A sessão também contou com a apresentação de 
representantes de indústrias químicas como o vice-
presidente da Carbonor, Ascânio Pepe; o diretor industrial 
e acionista da Unigel, Leo Slezynger; o gerente de 
Relações Institucionais da Braskem, Flávio Chantre; o 
responsável pelas Unidades de Negócios da Ingevity no 
Mercosul, Hernando Faria; o gerente sênior de Relações 
Institucionais da Oxiteno, Frederico Marchiori; além do 
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no ramo Químico, Antônio Silvan Oliveira. 

Foto: Abiquim/divulgação

Deputado Alex Manente participa da cerimônia 
de lançamento da Frente Parlamentar em 
Apoio à Indústria Química de São Paulo

Jun/Jul
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O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
apresentou no dia 24/6, as diretrizes para a liberalização do 
mercado de gás natural.

Dentre as medidas propostas estão intensificar a 
desverticalização em toda a cadeia de gás natural e, 
sobretudo, criar as condições para o acesso não só aos 
gasodutos de transporte, mas a todas as infraestruturas 
essenciais do setor, como os dutos de escoamento, as 
unidades de processamento e os termina-
is de Gás Natural Liquefeito (GNL), 
proporcionando a abertura do mercado e 
a promoção da concorrência.

O setor químico declarou apoio ao 
Termo de Compromisso de Cessação 
h o m o l o g a d o  e n t r e  o  C o n s e l h o 
Administrativo de Defesa Econômica - 
Cade e a Petrobras em 8 de julho, uma 
vez que acredita que promoverá a 
concorrência no mercado de gás natural 
e abertura do setor.

Segundo a Abiquim, o acordo entre 
Cade e Petrobras gera a possibilidade da 
entrada de novos players no mercado, o que tornará o setor 
mais competitivo, e a cadeia produtiva poderá explorar seu 
potencial de produção de gás natural, isso permitirá à 
indústria química, maior consumidora do gás natural no 
País, ter acesso à energia e matéria-prima a preços 
competitivos com os do mercado internacional. 

A perspectiva do setor químico é que o aumento da 
competitividade promova a redução no preço do gás 
natural para o consumidor residencial e industrial, atraindo 
investimentos em todos os setores da economia. 

Em 23 de julho, o Governo Federal apresentou os 
pilares do Programa Novo Mercado de Gás, que são:

- a promoção da concorrência;

- a harmonização das regulações estaduais e Federal;

- a integração do setor de gás com setores elétrico e 
industrial; e 

- a remoção de barreiras tributárias.

O setor acredita que tais pilares devem gerar como 
benefícios um mercado mais disputado e com transparê-
ncia para os consumidores do Gás Natural.

Há uma grande expectativa do setor de que o 
programa crie um cenário que permitirá às empresas 
brasileiras reduzirem sua capacidade ociosa, atualmente em 
28%, e ao mesmo tempo o Brasil passará a ser mais atrativo 
para receber novos investimentos no setor químico.

Segundo a Abiquim, os instrumentos desenvolvidos 
pelo Programa Novo Mercado de Gás irão gerar até 2023 
um mercado mais competitivo na produção, transporte e 
distribuição do gás natural. O desenvolvimento de um 
mercado livre de gás com independência, a desverticaliza-

ção do transporte, abertura do 
mercado e transparências nos 
valores cobrados pela molécula e 
pelo transporte são pleitos 
antigos de diversos segmentos 
industriais.“Há anos ressaltamos 
que o Brasil é rico em gás, que em 
breve seremos um dos cinco 
maiores produtores mundiais 
deste insumo e que ele poderia 
promover  para  a  indústria 
química brasileira a revolução 
que o gás de xisto gerou na 
indústria química americana”, 
relembra o presidente-executivo 

da Abiquim, Fernando Figueiredo.

Apesar de ainda não ser possível saber qual será o 
preço final do insumo no País, as condições foram criadas 
para que o consumidor industrial e doméstico tenham 
acesso ao gás natural com preços mais competitivos. “O 
principal é que poderemos gerar riquezas com a exporta-
ção de produtos de maior valor agregado, que usam o gás 
natural como matéria-prima, aumentando a arrecadação 
de impostos e empregos de qualidade no Brasil”, comemo-
ra Figueiredo.

PROGRAMA NOVO MERCADO DE GÁS CRIA CONDIÇÕES 
PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 
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A redução no preço de 
matéria-prima e energia é um 
dos principais pontos 
defendidos pela Frente 
Parlamentar da Química, uma 
vez que possibilitará a indústria 
nacional competir com o 
mercado externo e 
investir mais gerando 
empregos de qualidade 
no Brasil e renda para a 
população.

Se não tivermos gás 
efetivamente 

chegando às nossas 
indústrias, não seremos 
competitivos e capazes 

de atrairmos 
investimentos. E isso é 

o que o Brasil precisa 
no momento”

Alex Manente
Presidente da 

FPQuímica

“
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O deputado e vice-líder do PSL 

na Câmara dos Deputados, 

Bibo Nunes, aceitou o 

convite para ser o coordenador 

no Estado do Rio Grande do Sul 

da FPQuímica. O parlamentar 

também é jornalista e 

apresentador de televisão no estado.

O deputado Vitor Lippi 
(PSDB/SP) assumiu a função de 
coordenador estadual por São 
Paulo. O parlamentar, que 
também é médico, está em seu 
segundo mandato como 

deputado federal e foi prefeito 
de Sorocaba por duas gestões 

consecutivas. Em Sorocaba, foi 
também secretário de Saúde por oito anos e 
desenvolveu vários projetos na área. Segundo Lippi, 
“temos que dar foco no que impacta o País, ter visão 
estratégica. Precisamos avançar nesse sentido para 
ajudar o Brasil a vencer a crise para que possamos 
ter um resultado melhor na economia nacional”.

O deputado e vice-líder do PSB 
na Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Agostinho, é o 
novo Coordenador de Meio 
Ambiente. Agostinho está em 
seu primeiro mandato como 

deputado federal. Antes foi, por 
duas vezes, vereador (de 2001 a 

2008) e prefeito (2009 a 2016) da 
cidade de Bauru-SP. Agostinho também já foi 
secretário municipal de Meio Ambiente de Bauru e é o 
atual coordenador da Frente Parlamentar 
Ambientalista. Foi eleito este ano para presidir a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara dos Deputados.

O presidente do Cidadania, 
deputado Daniel Coelho 
também assumiu uma 
importante função na 
FPQuímica: ele é o novo 
coordenador de 

Desenvolvimento Sustentável. 
Por estar na base dos setores 

industriais, o setor químico é o 
grande criador de soluções para o desenvolvimento 
sustentável. Coelho é formado em Administração 
pela Universidade de Pernambuco (UPE) e tem 
mestrado, na mesma área, na Universidade de 
Bournemouth, na Inglaterra. O parlamentar foi eleito 
vereador do Recife por dois mandatos consecutivos, 
em seguida foi Deputado Estadual de Pernambuco, 
eleito em 2010. Nas eleições de 2014, foi eleito 
deputado federal, sendo reeleito nas eleições de 
2018.

O deputado João Roma  
(PR/BA) aceitou o convite para 
integrar a Comissão Executiva da 
FPQuímica, na função de 
coordenador de petroquímicos. 
O parlamentar também é 

bacharel em Direito e foi chefe do 
escritório da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP) em Salvador, no período 
de 2002 a 2004 e chefe de Gabinete do prefeito ACM 
Neto, de 2013 a abril de 2018. O parlamentar afirmou 
que “vamos juntos mostrar e superar os entraves que 
seguram o desenvolvimento da indústria química, 
para que possamos gerar mais emprego e elevar o 
nosso Brasil”.

Frente Parlamentar da Química 
tem novos coordenadores 

Foto: FPQuímica/divulgação

Outras 
funções estão 

disponíveis
e abertas 
à adesão

241 
parlamentares 
 compõem a
FPQuímica

A Frente Parlamentar da Química ganhou reforços importantes na composição de sua Comissão 
Executiva. Cinco parlamentares assumiram funções de coordenação temática e estadual, com 
objetivo de acrescentar no diálogo e nas atividades da Frente. 

Jun/Jul
2019 
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Aconteceu, nos dias 12 e 13 de junho, o VIII Encontro 
Nacional dos Conselhos Comunitários Consultivos, no polo 
Petroquímico do ABC, localizado entre os municípios de 
Mauá, Santo André e São Paulo. O evento teve como tema o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº12– 
"Consumo e Produção Responsáveis", que é parte da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas e trata da redução da 
geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 
reciclagem e reuso.

O evento reuniu cerca de 80 participantes, dentre eles 
os líderes de comunidades e membros dos Conselhos 
Comunitários Consultivos do ABC Paulista - SP; Camaçari – 
BA; Cubatão – SP; Duque de Caxias – RJ; Guaratinguetá – SP; 
São José dos Campos – SP; Suzano – SP; Tremembé – SP e 
Triunfo – RS, que puderam dialogar sobre questões relaciona-
das às suas comunidades e trocar experiências sobre a 
interface que possuem com a indústria química, além de 
conhecer os projetos das empresas do setor químico no tema 
de destinação de resíduos.

Na abertura do evento, a diretora de Assuntos Técnicos 
da Abiquim, Andrea Carla Barreto Cunha, destacou o diálogo 
com a comunidade como importante item do Programa de 

®Atuação Responsável .  “Queremos aprender com a comuni-
dade e trabalhar prontamente com as questões importantes a 
ela”, pontuou Andrea.

O prefeito da cidade de Santo André, Paulo Henrique 
Pinto Serra, e a primeira dama, Ana Carolina Barreto Serra, 
também estiveram presentes. A primeira dama apresentou o 
Programa Moeda Verde, projeto da Prefeitura com o Serviço 
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa), 
coordenado por ela, que tem como objetivo sensibilizar os 
moradores para a importância da separação dos resíduos e do 
consumo consciente por meio da troca de material reciclável 
por alimentos.

O primeiro dia foi encerrado com uma palestra do 
SESI-SP,  ministrada pela  agente de Atividade de 
Responsabilidade Social do SESI-SP, Camila Urfali, sobre 
consumo consciente e sustentabilidade, seguido de uma 
dinâmica de grupo.

O segundo dia do evento contou com a abertura do 
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, que 
destacou o papel importante que a indústria química possui na 
economia, sobretudo em regiões com polos industriais. “O 
País vai crescer e a indústria química vai ajudar ainda mais a 
melhorar a vida das pessoas”, afirmou Figueiredo.

Por fim, os conselheiros tiveram a oportunidade de 
conhecer mais de perto a comunidade do entorno do Polo do 
ABC por meio de um passeio de ônibus no local guiado pelo 
COFIP e empresas do polo.

Encontro Nacional dos Conselhos Comunitários 
Consultivos foca no papel das comunidades e 
empresas para a coleta e reciclagem de resíduos

Participantes do
VIII Encontro 
Nacional dos CCCs

CONSELHOS COMUNITÁRIOS CONSULTIVOS: Compostos por 
representantes voluntários das comunidades localizadas nos 
entornos das plantas químicas, poder público e representantes das 
empresas, os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) têm por 
objetivo a disseminação de informações voltadas à saúde, 
segurança e meio ambiente para os moradores próximos às 
unidades industriais. Os CCCs reúnem-se periodicamente para 
preparar as comunidades para eventuais situações de emergência, 
além de debater e criar ações e projetos relacionados aos requisitos 

®do Programa Atuação Responsável , que propõe melhoria contínua 
no desempenho da indústria química nas áreas de saúde, segurança 
e meio ambiente.

Jun/Jul
2019 

O prefeito de Santo André, Paulo Serra; a primeira-dama Ana Carolina 
Rossi Barreto Serra; e o gerente executivo do COFIP, Francisco Ruiz
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O déficit na balança comercial de produtos químicos 
atingiu US$ 11,7 bilhões no acumulado dos cinco primeiros 
meses deste ano, valor 15,1% superior àquele de igual período 
em 2018. Esse resultado decorre das importações de US$ 17 
bilhões e das exportações de US$ 5,3 bilhões, em produtos 
químicos, respectivamente aumento de 9,2% e recuo de 2,1% 
na mesma comparação.

Os intermediários para fertilizantes permanecem como 
o principal grupo da pauta de importação brasileira de produ-
tos químicos, com compras de US$ 2,8 bilhões no acumulado 
do ano, um robusto aumento de 39,2% na comparação com o 
período entre janeiro e maio de 2018. Já o grupo das resinas 
termoplásticas foi o mais exportado pelo País, com vendas de 
US$ 788,7 milhões, uma retração de 5,9%.

De janeiro a maio, os produtos químicos responderam 
por 24% do total de US$ 70,7 bilhões em importações e 5,7% 
dos US$ 95,8 bilhões em exportações realizadas pelo País. As 
importações de produtos químicos movimentaram 16,8 
milhões de toneladas e o volume das exportações chegou a 
5,4 milhões de toneladas, respectivamente um aumento de 
16% e uma retração de 5,4% em relação aos cinco primeiros 
meses de 2018.

No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2018 a 
maio de 2019), o déficit é de praticamente US$ 31,2 bilhões, 
mesmo valor de 2014, já se igualando aos níveis recordes para 

o indicador, de US$ 32 bilhões, em 2013, e de US$ 31,2 bilhões, 
em 2014.

De acordo com a diretora de Assuntos de Comércio 
Exterior da Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo, o segundo 
semestre de 2019 terá um papel central no progressivo pro-
cesso de inserção comercial responsável e na agenda de com-
petitividade. “A indústria química brasileira apoia fortemente a 
proposta de mais inserção comercial; sendo necessário que 
esse processo seja responsável e inteligente, isto é, concomi-
tante à redução do custo Brasil, transparente, gradual, negoci-
ado, debatido publicamente com os setores, de forma a 
garantir segurança jurídica e sustentabilidade à competitivida-
de e integração comercial brasileira; e advoga que igualmente 
se preserve a integralidade do sistema brasileiro de defesa 
comercial, elemento garantidor de mais integração comercial 
segura, leal e responsável, respeitando-se a tradição da quali-
dade técnica, reconhecida internacionalmente, da autoridade 
investigadora nacional e equacionando eficientemente os 
desafios que a nova equipe de Governo terá em tratar de 
maneira complementar e harmoniosa a tecnicidade da apura-
ção dos elementos probatórios de dumping, dano e nexo cau-
sal e de interesse público”, destaca Denise.

*Fonte: Abiquim/ Relatório de estatísticas de Comércio Exte-
rior – RECE.

Importações somam US$ 17 bi e exportações 
totalizam US$ 5,3 bi entre janeiro e maio

O segmento de produtos químicos de uso industrial 
apresentou melhora nos resultados de maio em relação ao 
mês anterior com crescimento nos índices de produção de 
8,01%, vendas internas de 2,1% e consumo aparente nacional 
(CAN), que mede a produção mais importação menos 
exportação, de 8,1%. As informações são da Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 

No entanto, apesar da melhora no cenário mais recente, 
no acumulado de janeiro a maio de 2019 em relação ao 
mesmo período do ano passado, o setor apresenta recuo no 
índice de produção de 1,61% e no consumo aparente nacional 
de 5,1%. O nível de utilização da capacidade instalada ficou 
em apenas 72% na média dos cinco primeiros meses de 2019, 
três pontos abaixo da taxa de igual período do ano passado. 
Nos últimos 12 meses, de junho de 2018 a maio de 2019, o 
índice de produção apresenta recuo de 2,68% sobre os 12 
meses anteriores, sendo o 15º mês consecutivo de resultado 
negativo.

A química está presente na base de inúmeras cadeias 
industriais e se ressente do enfraquecimento e da redução da 
atividade econômica nacional, especialmente em cadeias 
como embalagens, linha branca, construção civil, dentre 
outras.  Outro fator que tem afetado a competitividade é a 
alta de insumos básicos e de energia (como gás natural), que 
estão pressionando os custos unitários de produção 
justamente em um momento em que o nível operacional se 
encontra em patamares baixos. Dada a facilidade de 

penetração e atratividade pelo mercado brasileiro, não é 
possível, no caso da indústria química, competir com alguns 
países que detém vantagens comparativas, especialmente em 
termos de energia elétrica e matérias-primas básicas, tão 
relevantes para o setor. 

A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima 
Giovanna Coviello Ferreira, explica que “apesar dessas 
incertezas, o setor químico está otimista com o lançamento 
do Programa Novo Mercado de Gás, divulgado pelo Conselho 
Nacional de Política Energética – CNPE, no dia 24 de junho, 
que trará frutos importantes para o setor, maior usuário entre 
os segmentos industriais de gás e o único que utiliza o 
produto como matéria-prima”. 

O setor químico pode passar por uma transformação 
nos próximos anos, com a disponibilidade dos líquidos do gás, 
que são matéria-prima nobre da petroquímica, e que podem 
atrair investimentos no País, como ocorreu com os Estados 
Unidos e o shale gas nos últimos anos. “As perspectivas são de 
que ocorra redução dos custos do gás e da energia em 50% 
nos próximos anos, o que muda o ambiente de negócios e as 
perspectivas, sendo considerada a melhor agenda positiva 
dos últimos anos, com possibilidade de atração de novos 
investimentos e impacto substancial no crescimento do PIB”, 
afirma Fátima. 

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

Setor químico tem recuperação em maio, mas 
desempenho acumulado do ano ainda é inferior à 2018

Segundo semestre terá papel central no progressivo processo de
inserção comercial e na agenda de competitividade

Apesar do cenário negativo, setor tem perspectivas positivas com o 
Programa Novo Mercado de Gás 
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