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“A Química Construindo Cidades Inteligentes e Humanas” 
é tema de encontro no Congresso Nacional

 

A Frente Parlamentar da Química realizou em 27 
de abril um café um café da manhã em conjunto com a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa das Cidades 
Inteligentes e Humanas. 

Durante a reunião, o presidente da Rede Brasileira 
de Cidades Inteligentes e Humanas, André Gomyde, 
realizou uma apresentação na qual destacou que vê 
com bons olhos o apoio e interesse da química em 

construir cidades inteligentes. Segundo Gomyde, 
“estamos em uma nova onda atual da biotecnologia, 
nanotecnologia e robótica. Presenciamos uma era com 
mudanças de paradigmas e novas lógicas onde 
máquinas conversam com máquinas, tomando 
decisões autônomas e repensando a continuidade do 
homem em determinados postos de trabalho.

Deputado João Paulo Papa, presidente da FPQuímica, deputado Vitor Lippi, Presidente da Frente Mista  em Apoio às 
Cidades Inteligentes e Humanas, integrantes e convidados durante o café promovido pelas duas Frentes
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O conhecimento fará a diferença na permanência 
do homem versus máquina”. Ele nalizou enfatizando 
que as políticas públicas para resolução dessas 
questões fundamentais para a sociedade não podem 
ser uma questão de governo, mas um projeto de 
Estado.

O Deputado João Paulo Papa armou que acredita 

no futuro de cidades inteligentes e ressalta a 

importância do papel da química nesse cenário: “Este 

tema é fundamental para discutirmos o papel do setor 

na construção de uma sociedade moderna e que possa 

garantir qualidade de vida para a população”. O 

deputado citou ainda o exemplo apresentado por 

André Gomyde, dizendo desejar o mesmo para a 

cidade de Cubatão (SP), que superou suas diculdades 

com apoio da tecnologia e hoje se destaca como uma 

cidade inteligente. Já o presidente-executivo da 

Abiquim, Fernando Figueiredo, concordou com a 

armação do presidente da FPQuímica, e completou: 

“Estamos seguindo um caminho focado em mostrar a 

importância da química para a humanidade. Tenho 

certeza que ela vai ser a ciência que mais vai contribuir 

para o desenvolvimento sustentável nos próximos 100 

anos”.                        

O deputado Vitor Lippi, Presidente da Frente 

Mista em Apoio às Cidades Inteligentes e Humanas, 

trouxe para o debate o tema "A Contribuição do 

Parlamento para o Desenvolvimento das Cidades 

Inteligentes e Humanas". Ele armou que o Brasil 

poderia avançar muito se tivesse visão estratégica. 

“Queremos desenvolvimento, que está diretamente 

ligado à competitividade e planejamento estratégico”, 

destacou o deputado.

O café da manhã foi encerrado com uma 

apresentação do vice-presidente da Basf, Antonio 

Lacerda, que falou sobre "As Soluções da Química para 

Cidades Inteligentes". Lacerda armou que a química 

contribui por meio do aumento de eciência em 

diversos segmentos, tais como construção civil, 

transporte, reciclagem e gestão de recursos hídricos, 

por exemplo.

 Estiveram presentes no café os deputados federais 

Evair de Melo (PV/ES), coordenador de água da Frente; 

Izalci (PSDBB/DF), coordenador de Inovação e 

Tecnologia da Frente; Odorico Monteiro (PROS/CE), 

Vinícius Carvalho (PRB/SP), coordenador de química 

verde da FPQuímica; e José Augusto Nalin (PMDB/RJ). 

Também participaram do encontro representantes do 

Ministério da  Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC), do  Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (CIESP) de Cubatão, Guarujá e 

Bertioga, associações setoriais e empresários do setor 

químico nacional.

Vice-presidente da Basf, Antônio Lacerda, apresentando "As Soluções da Química para Cidades Inteligentes"

Fotos: FPQuímica/Divulgação
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Posicionamento

ABIQUIM Precificação
de CarbonoMaio 2017

Por meio da inovação, a química é parte 
essencial das soluções no desenvolvimento de 
alternativas para mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas. Presente nas cadeias de inúmeros setores, 
desde a agricultura, saúde, automotivo, construção civil, 
petrolífero, cosméticos, eletrodomésticos, entre outros, 
a química também otimiza a produtividade por meio de 
sementes mais resistentes e produtivas, produtos para 
manutenção da saúde, carros mais leves que utilizam 
menos combustíveis, eletrodomésticos mais ecientes 
com menor intensidade de energia, construções e 

edifícios mais sustentáveis no uso de recursos (como 

energia e água), entre innitas soluções para o bem estar 

da vida humana.

Portanto, a indústria química é parceira do 

Brasil no cumprimento das metas brasileiras no Acordo 

de Paris e na transição para uma economia de baixo 

carbono, para que o ritmo de produção e consumo 

atuais não comprometam a preservação do meio 

ambiente e a manutenção da qualidade de vida das 

futuras gerações.

Como a química contribui para as cidades inteligentes?
A Indústria Química é provedora de soluções para as demais cadeias industriais. Os avanços 

tecnológicos promovidos se reetem em outros setores à frente de sua cadeia 

EDIFICAÇÕES
Novos materiais que promovem eciência energética, redução 
do consumo de água, maior produtividade e construções 
sustentáveis. 
Exemplo: Espumas de isolamento de alta performance e painéis 
de  isolamento a vácuo que reduzem de 30% a 80% do custo 
com aquecimento de ambientes internos.

AGRICULTURA
Aumento da produtividade, 
redução do desperdício, sementes 
mais resistentes a pragas e à seca, 
além de fertilizantes mais 
ecientes.

EMBALAGENS
Materiais que reduzem o 
desperdício de alimentos e 
aumentam o tempo de sua vida útil. 
Redução de emissões de GEE 
durante seu transporte. 

SAÚDE
Materiais descartáveis que evitam risco de 
contaminação, medicamentos mais ecientes, 
produtos para próteses, entre outros.

SANEAMENTO E
TRATAMENTO DE ÁGUA
Materiais para dutos, produtos para  tratamento de água e 
de esgoto, novas tecnologias para geração de água potável.
Exemplo: Soluções que controlam e previnem pragas 
urbanas,  como roedores e insetos.

MOBILIDADE
Ÿ Carros inteligentes, mais leves e com catalizadores 

que reduzem emissões de GEE.
Exemplo: Utilização de bateria de lítio: leves, modernas e 
que proporcionam  mais autonomia para  carros elétricos.

INDÚSTRIA QUÍMICAINDÚSTRIA QUÍMICA

REDUÇÃO DE EMISSÕES

INOVAÇÃO 
PRODUTOS E PROCESSOS

SETORES
INDUSTRIAIS

CONSUMIDOR FINAL
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ABIQUIM Precificação
de CarbonoMaio 2017

Reconhecer as ações e esforços históricos;
Entre 2006 e 2015, o setor orgulha-se de ter 

reduzido 29% das suas emissões de CO2 e 19% o uso de 
energia elétrica;

Estruturar uma estratégia e um cronograma 
para a precicação de carbono no Brasil até o nal de 
2018, implementando-o a partir do início de 2020;

É necessário que o setor empresarial possa 
adaptar-se a transição para uma economia de baixo carbono, 
de modo gradual e interativo, para o planejamento de 
investimentos. Atualmente, mais de 1.200 empresas em 
todo o mundo já adotam um preço interno (2016) para o 

2carbono ou planejam fazê-lo nos próximos dois anos . Além 
disso, existem cerca de 38 iniciativas de precicação de 
carbono em implementação no mundo (entre elas, União 

3Europeia, Japão, França, Nova Zelândia, Coreia do Sul, etc)  ;
Adoção de um mercado de precicação de 

carbono adequado à realidade e jurisdição da economia 
brasileira, que inclua todos os setores e que seja um 
instrumento eciente e efetivo para o alcance das metas de 
mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) e promoção do 
desenvolvimento econômico;

Caso o governo adote um mecan ismo 

precicação que também inclua impostos ou taxas, deverá 
4haver “neutralidade tributária” . O carbono neutro e os 

impostos já existentes poderão ser utilizados em possíveis 

incentivos ou compensações aos setores com custos mais 

elevados de mitigação e, portanto, maior risco de perda de 

competitividade;

Integrar as políticas brasileiras às de outros 

países e regiões com mecanismos de precicação de 

carbono em vigor, a m de harmonizar regras e parâmetros, 

além de divulgar internacionalmente as iniciativas brasileiras e 

promover a adoção de um mecanismo global de precicação 

de carbono;

Incentivo a investimentos em produtos e 

processos de baixo carbono. Alocação de recursos para o 

desenvolvimento e implementação de tecnologias para 
5adaptação à mudança do clima ;

Harmonização entre as políticas climáticas e 

políticas energéticas brasileiras, a m de assegurar o acesso 

da indústria à energia competitiva;

Garantir um alto nível de governança por parte 

do governo, prevendo como a estrutura desta liderança será 

conduzida.

A nalidade deste posicionamento do setor é colocar-se à disposição para 
contribuir com esta agenda e comprometer-se a fomentar uma economia de baixo 
carbono para, em contrapartida, assegurar que a competitividade não seja 
prejudicada de forma a evitar possíveis fugas de carbono (carbono leakage). Assim, 
defende que as políticas públicas considerem as seguintes recomendações:

A Abiquim rearma o seu compromisso na 
promoção do desenvolvimento sustentável da 8ª maior 
indústria química do mundo, representada por mais de 170 
empresas, responsáveis por 10% do PIB industrial e sendo o 

1terceiro maior setor industrial do PIB .  
Presente na maioria dos setores industriais, o setor 

tem consciência que o seu efeito propulsor na economia traz 
um papel de liderança e de responsabilidade em cumprir as 
metas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 
do Brasil no Acordo de Paris, a m de assegurar que o aumento 
da temperatura global não ultrapasse 2°C, buscando esforços 
para 1,5°C.

A realidade de uma economia de baixo carbono já 
começou e o Brasil não só deve assistir a transição, pois tem 
todas as condições para continuar liderando esse processo. 

Internacionalmente reconhecido pelo seu desempenho nas 
negociações durante a COP21, deve dar continuidade a sua 
liderança com iniciativas por parte do governo para 
implementação de políticas prévias a 2020, garantindo que o 
país comece a preparação para uma economia de baixo 
carbono e adaptação à mudança climática. 

Sistemas de precicação de emissões já estão sendo 
implementados previamente ao prazo previsto pelo Acordo de 
Paris (2020) em diversos países, como Chile, México, Austrália 
e África do Sul, e em regiões como Califórnia (EUA), Quebec e 
Alberta (Canada). Mas, o Brasil ainda carece da almejada 
previsibilidade para implantação de um sistema, gerando um 
cenário incerto para o planejamento e para a transição 
econômica do setor empresarial. 
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Energia renovável e o futuro 
da matriz energética brasileira

Artigo publicado em 10/05/2017, no Jornal Valor Econômico

Fátima Giovanna Coviello Ferreira*

A inserção da energia renovável na 
matriz energética mundial é um caminho 
inédito, sem volta e absolutamente necessário 
para que o mundo possa continuar a produzir 
produtos e necessidades de que a sociedade 
necessita. 

Dadas as suas condições privilegiadas, 
como a vasta riqueza da biodiversidade, ampla 
variedade e disponibilidade de recursos 
naturais, potencial hidrelétrico, enorme área 
e produtividade da agricultura e excelente 
clima, o Brasil certamente terá um papel de 
destaque nesse cenário mundial, que é muito 
promissor.

No entanto, para que todo esse 
potencial possa ser convertido em reais 
vantagens comparativas e competitivas para o 
País, ainda há que se percorrer um enorme 
caminho. Apesar de a energia eólica já ser 
produzida a custos competitivos, ainda 
existem diculdades para que esses volumes 
sejam fornecidos ao mercado consumidor. 
Ademais, a produção de energia de muitas das 
possíveis fontes renováveis carece de 
tecnologias e processos de obtenção em larga 
escala, que ainda não permitem a entrega de 
um produto a custos competitivos. A curva de 
aprendizado que teremos de percorrer até 
que tenhamos uma energia renovável 
realmente atrativa ainda é imprevisível, mas 
com tendência de aceleração pelas próprias 
forças naturais de mercado.

N a t u r a l m e n t e ,  c o m o  a l g u n s 
processos de produção dependem de forte 
presença de uma variável pouco controlada 
pelo homem, como condições climáticas, 
esse tipo de energia tende a ser muito mais 
variável do que a energia produzida por outras 
fontes. O fator imprevisibilidade, assim, tem 
um peso maior em razão da escala ainda não 
adequada de produção. Nesse aspecto, com a 
inserção do viés de custos altos, característica 
atual da fonte de energia renovável, o 
consumidor, naturalmente, por enquanto, 
não terá interesse em sua utilização. Portanto, 
as curvas de oferta e demanda tradicionais se 
adequarão em uma escala de tempo maior do 
que aquelas tradicionais. 

Apesar da ressalva custo, o Brasil e o 
mundo precisam trabalhar na direção da 
aceleração da inserção da energia renovável 
na matriz energética. O Acordo de Paris, que 
foi rmado na Conferência das Partes sobre 
Mudança Climática de 2015 (COP21) e 
entrou em vigor no início de novembro de 
2016, na véspera da COP22, representa um 

grande avanço nos  es forços  para  a 
implementação de ações mais concretas e 
efetivas para redução das emissões de gases 
de efeito estufa, que contarão, no futuro 
próximo, com uma parcela signicativa de 
energias mais limpas do que as tradicionais."

Tramitam, hoje, no Congresso 
Nacional, algumas matérias que tratam da 
obrigatoriedade de contratação pelos 
consumidores livres de energia elétrica 
originada de fontes renováveis. Um desses 
projetos prevê que com a inserção obrigatória 
de 20% de energia renovável na matriz 
energética brasileira, haverá uma maior 
diversicação do parque gerador nacional e, 
sendo assim, o País terá mais segurança de 
suprimento, pela menor dependência das 
hidrelétricas, que são constantemente 
afetadas pelas  imprevis ib i l idades da 
hidrologia. Os defensores das matérias 
acreditam também que, assim, haverá 
redução de tarifas e ganhos ambientais.

Infelizmente, apesar da boa intenção, 
não serão apenas essas as consequências 
dessas medidas, caso elas venham a ser 
aprovadas. O caminho a ser seguido deve ser 
o de que se estimule um consumo no país de 
energia mais limpa ou incentivar os geradores 
a elevarem suas produções aumentando a 
escala. Os projetos em análise no Congresso 
Nacional vão em direção contrária, punindo a 
indústria e os demais consumidores com 
tarifas mais elevadas de energia, uma vez que 
os 20% obrigatórios poderão causar uma 
elevação nas atuais tarifas da ordem de 5%.

A tarifa de energia elétrica paga pela 
indústria brasileira, mesmo com a abundância 
de água, é muito elevada, o que confere ao 
País a 7ª posição no mundo em termos de 
tarifas mais altas, segundo estudo recente da 
CNI. Sendo assim, impor ao consumidor mais 
um ônus, não será nada saudável. Portanto, 
deveríamos caminhar na direção de se 
premiar a inserção da energia renovável na 
matriz energética, mas não pelo caminho do 
encarecimento das tarifas ou de encargos.

Mas como estimular essa energia 
a l te rna t i va  no  cenár io  a tua l ?  Es se , 
certamente, é o maior desao, pois sabemos 
que as fontes renováveis exigem apoio para 
sua expansão e consolidação, bem como 
sobrevivência, mas não podemos deixar a 
indústria ser penalizada por isso, arcando com 
valores exorbitantes de encargos ou subsídios 
que, no nal, acabam por onerar todos os 
consumidores, não só de energia elétrica, mas 

de todos os produtos e bens necessários para 
a vida. Além disso, essas punições também 
podem induzir a ineciências na operação.

Nesse contexto, numa iniciativa de 
minimizar o grande impacto tarifário, é de se 
pensar na criação de um “prêmio” para os 
consumidores industriais que venham a 
introduzir a fonte de energia alternativa nos 
seus processos produtivos, tornando 
eciente o seu uso. Também é possível pensar 
em projetos integrados de produção de 
energias renováveis para atendimento a 
complexos industr ia is ,  condomínios, 
shoppings, entre outros, de forma a permitir a 
expansão planejada e racional das fontes 
alternativas, além do estímulo à autoprodução 
e à cogeração de energia, especialmente 
quando os processos industriais permitirem o 
aproveitamento, por exemplo, de vapor de 
forma a otimizar e complementar as 
atividades da unidade de produção, com 
ganhos de eciência energética.

Há caminhos, há meios, existem 
muitas ideias. Todavia, temos que evitar a 
todo o custo o caminho mais doloroso e que 
tem sido o mais recorrente no País 
atualmente, que é o da penalização do 
consumidor com encargos que incidem sobre 
a energia e que nada tem a ver com a atividade 
industrial propriamente dita. Basta de custos, 
basta de aumento de tarifas.

Esses caminhos alternativos seriam, 
sim, uma forma de acelerar a inserção da 
fonte renovável na matriz energética, de 
forma justa e correta para toda a sociedade. 

Q u e r e m o s  a  m u d a n ç a ,  a 
diversicação da matriz energética, uma 
energia mais nobre, mais limpa, mas temos 
que aproveitar a oportunidade para fazer essa 
mudança com propostas que não onerem a 
indústria e que não retirem ainda mais a 
competitividade do setor industrial, que, há 
anos, vem sendo penalizado por “políticas 
tortas”, que estimulam o consumo sem a 
contrapartida de uma produção mais leve de 
impostos e de encargos e mais equânime 
àquela que se pratica em outras partes do 
mundo.

*Economista com especialização em gestão 
empresarial e tecnológica na indústria química; 
Diretora de Economia e Estatística da 
ABIQUIM.

Foto: Abiquim/Divulgação
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Aconteceu no dia 03 de 
maio um encontro entre o 
Senador Jorge Viana (PT/AC), 
atual presidente da comissão 
mista de mudanças climáticas 
(CMMC) e membro da Frente 
Parlamentar da Química e 
representantes de entidades do 
setor químico. Na ocasião, o 
s e n a d o r  a p r e s e n t o u  s e u 
i n teres se  na  temát i ca  de 
sustentabilidade e relatou sua 
par t i c ipação  nos  deba tes 

internacionais sobre o assunto. 
Viana reconheceu a necessidade 
de manutenção da competitivi-
dade da indústria brasileira e 
r e i t e r o u  o  i n t e r e s s e  e m 
part ic ipar  a t ivamente das 
atividades da Frente Parlamentar 
da Química.

No decorrer do encon-
tro,  os representantes da 
indústria tiveram a oportunidade 
de abordar os benefícios criados 
pelo setor para o desenvolvi-
mento sustentável. Nessa linha, 
apresentaram ao parlamentar a 
a g e n d a  d o  C o m i t ê  p a r a 
Desenvolvimento  Sustentável 
da Abiquim e o posicionamento 
da indústria química sobre a 
discussão atinente à precicação 

de carbono, destacando ser o 
primeiro setor a disponibilizar 
publicamente tal material. Além 
disso, apresentaram o interesse 
em contribuir com as discussões 
na CMMC e dar suporte para o 
governo brasileiro na próxima 
Conferência das Partes da ONU 
sobre  Mudança  C l imát i ca 
(COP23), em novembro na 
Alemanha. 

Outro ponto debatido, 
foram os esforços do setor para 
o estabelecimento de uma 
política especíca para o gás 
natural como matéria-prima. 
Além de apresentar o posiciona-
m e n t o  d a  A B I Q U I M ,  o s 
representantes destacaram os 
b e n e f í c i o s  a m b i e n t a i s  e 

econômicos da separação do 
gás.  

S e g u n d o  F e r n a n d o 
Figueiredo, “É imprescindível 
que os líquidos do gás, importan-
tes matérias-primas da indústria 
química, sejam separados ao 
invés de queimarmos essa 
riqueza brasileira”.

O parlamentar também 
concordou com a sugestão de 
realizar workshop na CMMC, 
para debater precicação de 
carbono, previamente a reunião 
da COP. Sobre a iniciativa do 
workshop, Viana se disponibili-
zou para mobi l izar outras 
comissões, na intenção de 
ampliar o debate.
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O prefeito de Porto Alegre, ex-
coordenador de biotecnologia industrial da 
FPQuímica e atual coordenador de honra da 
Frente, Nelson Marchezan Jr. recebeu no dia 
11 de maio o presidente-executivo da 
Abiquim, Fernando Figueiredo, a diretora 
de Relações Institucionais e Sustentabilidade 
da entidade e secretária-executiva da 
FPQuímica, Marina Mattar. Também 
participaram do encontro o presidente do 
Sindiquim/RS, Newton Battastini ;  o 
membro da FIERGS - Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e 
gerente de Relações Institucionais da 
Braskem, João Ruy Freire; e a Relações 
Institucionais da Braskem no RS, Vivianne 
Martinez.

Durante a reunião, foram tratados 
temas referentes à indústria química no Rio 
Grande do Sul e mencionado ao prefeito a 

realização do II Fórum da FPQuímica sobre 
a competitividade do setor químico, 
petroquímico e de plástico, no município de 
Porto Alegre, no RS, no segundo semestre 
de 2017. O prefeito Marchezan conrmou o 
interesse em participar do evento, que 
também incluirá uma visita ao Polo de 
Triunfo. Na ocasião, o presidente-executivo 
da Abiquim aproveitou para convidar o 
prefeito para conhecer o novo Instituto 
Senai de Inovação em Engenharia de 
Polímeros, inaugurado na manhã do dia 11, 
em São Leopoldo (RS).

O Polo Petroquímico de Triunfo está 
em operação há 35 anos e é o terceiro do 
País, gerando 8 mil empregos qualicados 
diretos e indiretos. De acordo com estudo 
intitulado “O desempenho scal dos 
municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre”, de Alfredo Meneghetti Neto, 
o Polo é responsável por um signicativo 
cresc imento econômico na região, 
representando cerca de 95% do total da 
riqueza gerada no município de Triunfo. 
Ainda de acordo com o estudo, por ser sede 
do Polo Petroquímico, a cidade de Triunfo 
consegue ter o melhor retorno per capita de 
ICMS do Estado, considerando sua área, 
número de empresas e número de 
habitantes. O polo conta ainda com um 

estreito laço com a sociedade por meio de 

um Conselho Comunitário Consultivo e, a 

partir dele, a comunidade tem acesso a 

in formações re lac ionadas  a  saúde, 

segurança e meio ambiente.

Reconhecendo a importância da 

indústria química para o desenvolvimento da 

economia brasileira, inclusive para o Estado 

do RS, o então deputado federal Nelson 

Marchezan Jr. participou ativamente da 

Frente Parlamentar da Química durante o 

período no qual esteve no Congresso 

Nacional, tendo inclusive liderado um 

evento da FPQuímica sobre Biotecnologia 

Industrial, na Câmara dos Deputados, e 

visitado a Abiquim, onde participou de 

reunião de trabalho para aprofundar o seu 

conhecimento sobre o setor químico e a 

importância da biotecnologia industrial.

Foto: Assessoria Senador Jorge Viana

Fotos: Joel Vargas/PMPA

Senador Jorge Viana, membro da  FPQuímica, 
debate sustentabilidade na  Indústria Química 
com representantes do setor

Coordenador de honra da FPQuímica, prefeito 
Nelson Marchezan Jr. recebe setor químico em Porto Alegre



O décit acumulado da balança comercial de produtos 
químicos atingiu US$ 5,0 bilhões no primeiro trimestre do ano. O valor 
representa um aumento de 3,1% em relação ao mesmo período de 
2016. Nos últimos 12 meses (abril de 2016 a março de 2017), o 
indicador totaliza US$ 22,2 bilhões, 0,7% acima do décit de US$ 22,0 
bilhões vericado no consolidado do ano passado.

Nos três primeiros meses deste ano, as importações de 
produtos químicos foram de US$ 8,3 bilhões, uma elevação de 7,3% 
em relação ao mesmo período de 2016. Já as exportações, de US$ 3,3 
bilhões, apresentaram acréscimo de 14,2% na mesma comparação.

No contexto de forte elevação, de 46,5% em valor e de 66,5% 
em volume, os intermediários para fertilizantes foram o principal item 
da pauta de importação brasileira de produtos químicos, com compras 
de US$ 1,6 bilhão e de 6,9 milhões de toneladas no primeiro trimestre 
deste ano, ao passo que as resinas termoplásticas, com vendas 
externas de US$ 612,7 milhões no período, foram o grupo mais 
exportado (aumento de 8,1% em relação aos primeiros três meses de 
2016).

Em termos de volumes, as importações de produtos químicos, 
de 10,8 milhões de toneladas, entre janeiro e março, apontaram um 
aumento de expressivos 37,7% (especialmente puxado pelos 
intermediários para fertilizantes), o que representa um novo recorde 
histórico para o indicador no período, ao passo que as exportações 

foram de 4,2 milhões de toneladas, elevação de 0,8% em relação ao 
primeiro trimestre de 2016. Apesar disso, a perspectiva é de que o 
décit seja estável no transcurso do ano (entre US$ 22 bilhões e US$ 24 
bilhões) pelo fato de os preços médios de importados continuarem em 
baixa de mais de 30% em relação àqueles vericados nos últimos anos.

Em março, as compras externas de produtos químicos 
chegaram a US$ 3,0 bilhões, um aumento de 18,3% em relação a 
fevereiro. As exportações, de US$ 1,2 bilhão, registraram, por sua vez, 
elevação de 22,9% em igual comparação. Em relação a março de 2016, 
foram registrados aumentos de 9,1% das importações e de 14,6% das 
exportações.

 
“Os resultados da balança comercial de produtos químicos no 

primeiro trimestre deste ano são particularmente preocupantes, pois, 
enquanto se observa uma lenta e gradual recuperação da atividade 
industrial brasileira, as quantidades importadas de produtos químicos 
já são as mais altas de toda a história para o período, superiores a 10,8 
milhões de toneladas, tomando o espaço que poderia estar sendo 
ocupado pelo produto nacional nesse momento de recuperação 
econômica”, destaca a diretora de assuntos de comércio exterior da 
Abiquim, Denise Naranjo.

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

Déficit em produtos químicos soma US$ 5,0 bilhões
e avança 3,1% no primeiro trimestre

Os principais índices do segmento de produtos químicos de 
uso industrial apontam um bom início de ano para o setor. No 
acumulado do 1º trimestre de 2017, em comparação com o mesmo 
período do ano passado, o índice de produção cresceu 3,86%, as 
vendas internas tiveram elevação de 0,90% e o consumo aparente 
nacional (CAN) cresceu expressivos 18,5%, conforme dados 
preliminares da Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim). No entanto, esse crescimento se deve a base deprimida 
de comparação alerta a diretora de Economia e Estatística da 
Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira. “O setor químico, assim 
como toda a economia nacional, passou por um período de mais de 
dois anos de intensa recessão”, avalia.

Com relação ao índice de preços, houve elevação de 10,70% 
no acumulado do 1º trimestre deste ano. Já a taxa de utilização da 
capacidade instalada cou em 79% na média dos primeiros três 
meses do ano, um ponto acima da registrada em igual período do ano 
passado, sobretudo pela ocorrência de paradas programadas para 
manutenção, o que permite vislumbrar espaço para crescimento da 
produção no curto prazo. Na comparação dos últimos 12 meses 
encerrados em março, em relação aos 12 meses imediatamente 
anteriores, o CAN cresceu 10,7%, a produção subiu 4,30% e a 
utilização da capacidade instalada cou em 81%, três pontos acima 
da taxa dos 12 meses imediatamente anteriores.

Segundo Fátima, há alguns anos as inúmeras oportunidades 
que a elevação da demanda interna tem trazido ao País estão sendo 
aproveitadas por fatias cada vez maiores de produtos importados. 
“Esse círculo vicioso tem se agravado pela diminuição da demanda 
mundial por produtos químicos, que tem gerado excedentes 
exportáveis para Países cuja demanda interna ainda está em ascensão, 
caso do Brasil; pela matéria-prima nacional não competitiva em 
relação a outros países; pela tarifa de energia excessivamente alta; e 
pelo câmbio ainda favorável às importações”.

É de se destacar o esforço do governo federal para tentar 
buscar a aprovação de importantes reformas. A regulamentação das 
atividades de terceirização e a aprovação da reforma das leis do 
trabalho são exemplos importantes de medidas que podem 
contribuir para que novas contratações sejam estimuladas. Além 
disso, a reforma da previdência e a reforma tributária serão de 
extrema relevância para o futuro. Para a química, devem ser 
destacados projetos como o Programa Gás para Crescer, que tem 
por objetivo a denição de um novo marco regulatório para o gás 
natural; o Programa Combustível Brasil, que também tem por meta 
traçar as necessidades em termos de reno de derivados do 
petróleo, e o Renova Bio. “Os três programas são de extrema 
relevância uma vez que tocam no que há de mais importante para o 
setor químico, que é a disponibilidade e a competitividade de suas 
matérias-primas básicas”, explica Fátima. 

A Equipe de Economia e Estatística da Abiquim acaba de 
produzir dois documentos: “Utilização da Capacidade Instalada por 
Grupos de Produtos” e “Índice de Quantum das Vendas Internas e 
Índice de Preços Reais por Grupos de Produtos”, com dados 
coletados desde 1996, incluindo a produção, índice de preços 
deacionados pelo IPA-Industrial, da FGV, e pela variação do dólar. Os 
dados presentes nos documentos são usados na elaboração do 
Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC). “Tão importante 
quanto uma análise pontual mensal é a análise histórica das séries de 
dados como forma de traçar cenários e possibilitar uma visão mais 
realista sobre a situação, além de propiciar indicações para a 
construção do futuro por meio da avaliação do passado. Melhor ainda 
se essa análise puder ser feita pelos diferentes grupos de produtos do 
segmento de produtos químicos de uso industrial”, naliza Fátima.

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

RAC - Produção, vendas internas e demanda de 
químicos de uso industrial crescem no 1º trimestre
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