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Nova Comissão Executiva da Frente Parlamentar
da Química toma posse no Congresso Nacional

A FPQuímica realizou no dia 15 de fevereiro a Solenidade de 
Posse da Comissão Executiva para o biênio de 2017-2018. A 
cerimônia aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília. O 
evento reuniu cerca de 150 pessoas e foi marcado pela presença de 
parlamentares, representantes do Poder Executivo, executivos do 
setor químico, associações setoriais e lideranças sindicais. 

O presidente da FPQuímica, João Paulo Papa (PSDB/SP), abriu o 
encontro lembrando do importante legado deixado por seus 
antecessores e atuais presidentes de honra da FPQuímica, o então 
deputado Vanderlei Siraque, que fundou a Frente e a presidiu entre 
2012 e 2014, e o deputado Paulo Pimenta (PT/RS), presidente no 
biênio de 2015/2016. Em seguida, apresentou os parlamentares que 
compõem a Comissão Executiva - cada um representa um diferente 
segmento do setor. Papa reconheceu também o relevante papel das 
entidades apoiadoras da Frente com o suporte técnico aos deputados 
e  senadores, referente aos debates e matérias em tramitação no 
Congresso que impactam não só a economia, como também a 
sociedade.

Papa citou algumas prioridades da sua gestão como o tema 
energia que, segundo ele, é a base de toda a produção na química, 
assim como as matérias-primas. Chamou atenção também para os 
temas logística, pesquisa e desenvolvimento e qualicação da mão-

de-obra, de grande importância para o crescimento do setor e 
desenvolvimento do País. 

Em seguida, o parlamentar convidou o presidente-executivo da 
Abiquim, Fernando Figueiredo, para juntos homenagearem o 
deputado Paulo Pimenta. Na ocasião, foi entregue uma placa como 
agradecimento pela atuação de sua gestão para a indústria química 
nacional. Figueiredo agradeceu pelo empenho do deputado nas 
inúmeras ações lideradas por ele nesses dois anos e destacou a 
conquista da parceria da ABIQUIM com a EPL - Empresa de 
Planejamento e Logístca SA, rmada por meio do Termo de 
Cooperação Técnica, assinado na sequência da solenidade e que 
representou um importante resultado da atuação da FPQuímica.

O deputado Paulo Pimenta agradeceu às entidades apoiadoras e 
lembrou o excelente trabalho da Comissão Executiva em sua gestão. 
“Desejo sucesso ao deputado Papa neste grande desao. Ele está 
com um time de primeira linha, tenho certeza que farão um excelente 
trabalho”, concluiu o deputado Pimenta.

Por m, João Paulo Papa reforçou a fala de Pimenta: “nosso time 
tem como objetivo fortalecer a indústria química e, assim, 
impulsionar a indústria nacional, tornando-a mais competitiva e 
gerando empregos.”.

Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química

Presidente da Frente, João 
Paulo Papa (PSDB/SP), e 
Fernando  Figueiredo, 
presidente-executivo da 
ABIQUIM, prestam 
homenagem ao 
Presidente de Honra da 
FPQuímica, Deputado 
Paulo Pimenta (PT/RS).  

Deputado  João Paulo 

Papa discursa ao lado do 

Deputado Paulo Pimenta 

e do vice-presidente da 

FPQuímica na Câmara, o 

Deputado Afonso  Motta 

(PDT/RS).

Foto: Flicker/PSDB

Foto: FPQuímica

Foto: Lucio Bernando Jr./CD
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“Não há país forte
sem uma indústria

química forte”

E N T R E V I S T A
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O deputado e ex-prefeito 

de Santos detalha, em 

entrevista exclusiva a ‘A 

Tribuna’, os principais pontos 

de atuação da FPQuímica

Trechos da entrevista concedida ao Jornal A Tribuna, no dia 3 de março.
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A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 
lançou, no dia 15 de março, o “Estudo Estratégico de Logística – II 
Fase”, que tem o objetivo de compreender, analisar e sugerir 
melhorias na infraestrutura logística e na legislação para o 
transporte interno e os uxos de importação e exportação de 
produtos químicos.

Para a diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea 
Carla Cunha Barreto, o lançamento do estudo marca o início de 
etapas ainda mais desaadoras onde o envolvimento e o suporte 
do setor, dos parlamentares e de parceiros governamentais como 
a Empresa de Planejamento Logística S.A. (EPL) e a Agência 
Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) serão essenciais. “A 
logística é um tema primordial para o desenvolvimento da 
indústria química e melhorar o uxo dos produtos é uma das 
prioridades da Abiquim. O estudo tem uma metodologia 
consistente, que mapeou os uxos de produtos químicos, além de 
propor soluções e sugestões para os modais rodoviário, 
aquaviário, ferroviário e dutoviário”, explicou.

Segundo o estudo, elaborado ao longo de 2016 pela 
consultoria Leggio e coordenado pela Comissão de Logística da 
Abiquim, a indústria química movimenta atualmente 132 milhões 
de toneladas de produtos no País, somando os uxos de vendas 
internas, importação e exportação. É possível constatar que, por 
ter uma infraestrutura inadequada, transporte ineciente e sem 
atendimento a rotas com nível de serviço mínimo, o transporte 
nos modais ferroviário e aquaviário não atende às necessidades da 
indústria, dessa forma a logística de produtos químicos se 

concentra nas rodovias.
  O estudo identicou as rotas do setor que devem migrar 

do modal rodoviário para o aquaviário, dutoviário e ferroviário 
levando em consideração os volumes transportados, as distâncias 
percorridas e a infraestrutura existentes. 

 Entre as ações sugeridas para aumentar o uso do modal 
aquaviário, o estudo sugere, por exemplo, o aumento de cais no 
Porto de Santos (SP) e no porto de Aratu (BA), a ampliação na 
infraestrutura de carga e descarga e o acesso ferroviário ao Porto 
de Santos. Entre as ações regulatórias, é preciso estruturar e 
monitorar as operações de atracação dos navios nesses portos, o 
que reduziria os atrasos causados por interferências na ordem das 
atracações das embarcações. 

Para aumentar o uso do modal ferroviário é necessário 
investir na conservação das malhas já existentes, além de 
promover alterações regulatórias que incentivem as 
concessionárias a transportarem produtos químicos. Também 
seria necessário o desenvolvimento de um programa de risco por 
parte da ANTT, que seja comum a todas as concessionárias para 
mitigação dos impactos causados em casos de acidentes.

Segundo a assessora técnica da EPL, Denise Deckers do 
Amaral, é preciso pensar a logística do País como um todo. O 
“Estudo Estratégico de Logística – II Fase” está alinhado com o 
que vem sendo desenvolvido no PNLI, que estará disponível até o 
m de maio. “O plano também propõe o reequilíbrio da matriz de 
transporte. Estamos otimistas com os resultados e vamos 
trabalhar para minimizar os entraves”, contou. 

No dia 15 de fevereiro, após o ato de posse da Comissão Executiva da 
FPQuímica, foi celebrada a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e a Abiquim. O Acordo 
é resultado do empenho do Grupo de Trabalho de Logística da Abiquim e 
Governo Federal, criado pelo então ministro dos Transportes, Antonio 
Carlos Rodrigues, durante audiência realizada em 1 de abril de 2015 com a 
Abiquim e a Frente Parlamentar da Química, então liderada pelo deputado 
Paulo Pimenta.

O objetivo do Acordo é realizar intercâmbio de informações para o 
mapeamento, planejamento, elaboração e avaliação de soluções de 
infraestrutura, operacionais e regulatórias para o desenvolvimento da 
logística de transportes no país, com foco no no setor industrial químico.

O presidente da EPL, José Carlos Medaglia, armou que, como 
empresa do governo brasileiro, dará todo o apoio para as diversas ações 

Abiquim e EPL 
oficializam acordo de 

Cooperação Técnica 

Presidente da EPL, José Carlos 

Medaglia Filho assina o Acordo 

de Cooperação Técnica entre 

EPL e Abiquim
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Setor químico brasileiro lança estudo que mapeia fluxos logísticos 
de produtos químicos e identifica oportunidades de melhorias aos 

entraves logísticos que impactam na competitivide do setor

que deverão ser implementadas a partir da parceria. 
“Tenho certeza que é possível empreendermos 
estudos que irão oferecer alternativas para o 
transporte e logística no País no curto prazo, com a 
qualidade e dinâmica que o Brasil exige”, concluiu.



Presidente da Frente Parlamentar da Química
defende estímulo à navegação por cabotagem 

O deputado João Paulo Papa 
(PSDB-SP) foi escolhido, no dia 8 de 
março, para ocupar a vice-presidência 
da Comissão Mista da Medida Provisória 
762/16, que prorroga para 8 de janeiro 
de 2019 a não incidência do Adicional ao 
Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM), pago sobre o 
transporte de cabotagem, interior 
uvial e lacustre, de mercadorias com 
origem ou destino nas regiões norte e 
nordeste.

Ciente  da  importânc ia  da 
cabotagem para a indústria brasileira, o 
deputado propõe a extensão do 
benefício para todas as regiões do País. 
De acordo com o parlamentar, os 
números mostram que o impacto da 
não incidência não prejudicará o setor 
naval. “Em contrapartida, o valor pago 
pelas empresas é representativo e pode 
ser revertido em investimentos que 
gerarão empregos”, detalhou. Como, 
atualmente, os portos do norte e 
nordeste já possuem a não incidência da 
taxa, o parlamentar ressalta que sua 
proposta cria isonomia entre os 
complexos portuários brasileiros.

Papa acredita que, se aprovada a 

A principal feira dedicada à construção no Brasil abrigará, 
neste ano, um espaço exclusivo para o Programa Setorial da 
Qualidade – Tintas Imobiliárias (PSQ). Trata-se do Salão da Tinta 
de Qualidade by ABRAFATI, que será uma das atrações da Feicon 
Batimat, de 4 a 8 de abril, em São Paulo. 

Nesse espaço, fabricantes de tintas qualicados pelo PSQ 
terão oportunidade de mostrar seus lançamentos e os destaques 
na sua linha de produtos, ao mesmo tempo em que serão 
promovidas palestras e demonstrações das formas de aplicação e 
das variadas utilizações das tintas imobiliárias. Para completar, 
será lançada a nova edição de Tintas de Qualidade – Livro de 
Rótulos da ABRAFATI, o mais completo guia de referência para 
prossionais do varejo e para quem vai comprar ou recomendar 
produtos para a pintura decorativa.

“O Salão será um ponto de convergência de todos os 
diferentes públicos interessados nas tintas: revendedores, 
arquitetos, decoradores, designers de interiores, construtores, 

responsáveis por compras, proprietários de empresas de pintura, 
pintores e consumidores nais”, destaca Dilson Ferreira, 
presidente-executivo da ABRAFATI – Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Tintas. “Mais do que isso, funcionará como uma 
vitrine de produtos qualicados e dos benefícios que eles 
proporcionam, fortalecendo ainda mais a cultura da tinta 
imobiliária de qualidade que temos disseminado no Brasil ao 
longo das últimas duas décadas”. 

O presidente-executivo da ABRAFATI arma ainda que o 
evento será também uma excelente oportunidade ideal para 
apresentar ao mercado o conjunto de ações que estão sendo 
desenvolvidas para fazer o setor crescer acima do projetado para 
o PIB deste ano e aumentar o valor agregado dos produtos, para a 
maior satisfação dos usuários. “Ao mesmo tempo, contribuirá 
para promover o uso das tintas como uma forma simples e barata 
para as pessoas melhorarem seus imóveis, seu ambiente e suas 
vidas”, conclui. 

Feicon Batimat 2017 contará com um evento para apresentar exclusivamente tintas com qualidade reconhecida. 

Salão da tinta de qualidade:  um espaço para mostrar a força do setor
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extensão da não incidência para toas as 
regiões, pode servir como estímulo, 
principalmente à navegação de cabota-
gem. “Ela oferece várias vantagens: é 
sustentável, menos poluente e mais 
eciente”, pontuou o deputado. Ainda 
segundo ele, em um País com dimen-
sões continentais como o Brasil, que 
possui uma extensa costa navegável, e 
onde a maior parte da população se 
concentra no Litoral, de acordo com o 
IBGE, deslocar mercadorias entre os 
portos brasi leiros torna-se uma 
“excelente alternativa”. “E que seria 
potencializada com a aprovação da 
emenda”. A medida é importante para o 
setor químico, pois alguns dos principais 
polos químicos do País estão localizados 
próximos a terminais portuários, o que 
facilitaria o transporte de alguns 
produtos.

A med ida  p rov i sór i a  se rá 
debatida na Comissão Mista da MP 
762/16, a qual produzirá um relatório a 
ser analisado pelos plenários da Câmara 
e do Senado e, na sequência, seguirá 
para sanção presidencial.

O AFRMM foi criado em 1987, 
por meio de um decreto presidencial, e 
tem como objetivo estimular o desen-

volvimento da indústria naval. O valor é 
cobrado de empresas de navegação que 
usam portos brasileiros. Segundo 
i n formações  do  M in i s té r io  dos 
Transportes, entre 2005 e 2014, R$ 21,5 
bilhões foram arrecadados com o 
AFRMM. Deste montante, pouco mais 
de R$ 215 milhões, 1% do total, são 
oriundos da cabotagem (deslocamento 
entre portos do mesmo País) e da 
navegação interior (feito entre hidrovias 
no País).

Foto: Divulgação/PSDB



As importações brasileiras de produtos químicos totalizaram 
US$ 2,7 bilhões em janeiro de 2017, o que representa uma elevação de 
11,4% na comparação com o mesmo mês no ano passado e uma leve 
redução de 2,2% em relação ao mês de dezembro de 2016. Em termos 
de volumes, as compras externas, de 3,8 milhões de toneladas, 
representam o patamar mais elevado para um mês de janeiro em toda a 
série histórica observada na balança comercial de produtos químicos. Os 
produtos químicos para o agronegócio impulsionaram as importações no 
mês, sobretudo os intermediários para fertilizantes cujas compras 
externas de 2,5 milhões de toneladas (US$ 558 milhões) registraram um 
forte aumento, de 158,2%, em relação a janeiro de 2016.

Já as exportações, de US$ 1,1 bilhão, também acusaram aumento 
de 14,5% em relação a janeiro de 2016, mas pequena queda de 2,9% na 
comparação com dezembro passado. Os volumes exportados, de 1,5 
milhão de toneladas, foram 6,4% e 11,0% superiores nas comparações 
com iguais períodos. As resinas termoplásticas foram os produtos 
químicos mais exportados pelo País no mês, representando 17,8% (US$ 
192,5 milhões) das vendas externas brasileiras de produtos químicos.

O resultado da balança comercial de produtos químicos indicou 
um décit de US$ 1,6 bilhão em janeiro e de US$ 22,1 bilhões nos últimos 
doze meses (fevereiro de 2016 a janeiro de 2017).

Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, 
Denise Naranjo, 2017 será de intensicação das trocas comerciais 
brasileiras em produtos químicos, em linha com as perspectivas de 

retomada do crescimento econômico nacional, mas ainda é cedo para se 
ter clareza da dimensão do décit setorial no ano. “Os volumes de 
importações, sobretudo de produtos para o agronegócio, estão entre os 
patamares mais elevados de toda a série histórica. Ainda parece precoce, 
contudo, quanticar o décit setorial em 2017, pois seu tamanho será 
muito inuenciado pela velocidade da recuperação da atividade 
econômica, pelo comportamento dos preços internacionais e pelo 
câmbio, fatores estes que ainda estão se moldando para o transcurso do 
ano”, destaca Denise.

Já o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, 
entende que o País perde um momento favorável para atrair novos 
investimentos produtivos que possam reverter o décit setorial. “É 
lamentável que o Brasil esteja desperdiçando excelentes oportunidades 
de investimentos para passar a suprir com fabricação nacional a crescente 
demanda por produtos químicos, particularmente daqueles para o 
agronegócio. Isso só aumenta a dependência externa brasileira por 
insumos estratégicos para o campo, alavancando a geração de empregos 
de excelente qual idade e renda em países estrangeiros e 
comprometendo o desempenho futuro desse setor”, avalia Figueiredo.

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

Importação de 3,8 milhões de toneladas
é novo recorde para meses de janeiro 

Conforme dados preliminares da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), os principais indicadores de demanda 
interna por produtos químicos de uso industrial fecharam os últimos 12 
meses, fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, com resultados positivos e 
em ritmo crescente em relação ao mesmo período imediatamente 
anterior. As vendas internas subiram 4,53% e o consumo aparente 
nacional (CAN) subiu 7,2% em relação ao período que compreende 
janeiro a dezembro de 2016. 

Parte expressiva dessa performance está associada à base 
negativa de comparação, uma vez que houve forte declínio da atividade 
econômica no mercado interno e, por consequência, da química, entre 
2014 e 2015. Importantes segmentos clientes reduziram a atividade nesse 
período, com impacto na cadeia química, que fornece produtos 
principalmente para indústria automobilística, construção civil, linha 
branca, alimentos, embalagens, entre tantos outros, que foram 
profundamente afetados pela crise econômica. Com a melhora recente 
do ambiente geral de negócios e da economia, o CAN volta a exibir 
resultados consideráveis.

A abertura das parcelas que compõem o CAN também revela 
como anda a capacidade de competição das empresas instaladas no País 
em relação às suas congêneres em outras localidades. Nos últimos 12 
meses, para os produtos acompanhados na análise do RAC, as variáveis 
inseridas nesse cálculo tiveram o seguinte desempenho: produção subiu 
4,0%, exportações cresceram 12,1%, volume importado, dos mesmos 
produtos, teve crescimento de 20,0% (cinco vezes mais do que a 
produção). É de se destacar o esforço das companhias, ainda que com 
margens reduzidas, na busca pelo mercado externo.

Vale lembrar que o ano de 2016 foi marcado por dois semestres 
distintos. Os primeiros seis meses foram de intensicação do recuo da 
atividade econômica e também da química, enquanto o segundo 
semestre foi de melhora gradativa, que se acentuou nos últimos três 
meses do ano. Apesar desse crescimento, se comparado aos resultados 
de 2007, para uma avalição decenal, o nível atual de produção é 
praticamente o mesmo do registrado dez anos atrás e, no que se refere às 
vendas internas, o setor ainda está quase cinco pontos abaixo da 

referência. Ou seja, não houve crescimento nos últimos 10 anos, o que 
comprova um período de diculdade e falta de competitividade, que 
culmina no elevado índice de ociosidade atual, o nível de utilização da 
capacidade instalada em janeiro de 2017 foi de 81%, sendo que em um 
segmento de processo contínuo, como o químico o ideal é que a 
ocupação das instalações que acima de 85%, e na falta de atratividade 
para novos investimentos para o setor.

Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima 
Giovanna Coviello Ferreira, a indústria química carece de ações urgentes 
que possam estimular as atuais plantas ao retorno da operação em um 
nível maior de utilização da capacidade, bem como medidas mais 
estruturantes, que possam atrair novos investimentos e fazer com que as 
oportunidades de investimentos existentes possam transformar-se em 
realidade. “Os pontos de maior relevância a serem equacionados no curto 
e no médio prazos são a adoção de uma política para o uso do gás natural 
como matéria-prima, que não tem substituto viável, gás para ns 
energéticos mais competitivo, além da segurança no fornecimento da 
energia elétrica e tarifa mais atrativa para a produção industrial. A solução 
dessas questões é fundamental para que o País aproveite as 
oportunidades de que dispõe para agregar valor à riqueza de recursos 
naturais, melhorando a pauta brasileira de exportações”, explica. 

Além dessas questões, a diretora da Abiquim conta que há 
necessidade de se buscar solução para remoção dos entraves logísticos, 
que encarecem o produto nacional, anulando, muitas vezes, o esforço das 
empresas na busca de ganhos de eciência. “Por m, mas não menos 
importante, para aproveitamento das oportunidades que o mercado 
externo tem oferecido é fundamental a elevação da alíquota do Reintegra 
para patamares mais adequados, atrativos e condizentes com a realidade 
brasileira, que garantam a devolução dos impostos escondidos ao longo 
do processo de produção. O setor trabalha no longo prazo, inclusive em 
pautas de exportação, e precisa de previsibilidade e transparência para 
manter suas operações”, naliza.

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

Consumo aparente nacional de produtos
químicos industriais cresce 7,2% em 12 meses 
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Dep. Otavio Leite (PSDB/RJ)
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Outras 
funções estão 

disponíveis
e abertas 
a adesão

232 
parlamentares 
 compõem a
FPQuímica
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Vanderlei Siraque (PT/SP)
Presidente da FPQuímica (2012/2014)
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