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FPQuímica reúne parlamentares e setor 
químico para celebrar mais um ano de trabalho

A FPQuímica reuniu parlamentares e represen-
tantes da indústria química em uma confraternização, na 
noite de 7 de dezembro, no Hotel Sheraton WTC, em 
São Paulo.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando 
Figueiredo, ressaltou a importância de ter a FPQuímica 
representando os interesses do setor no Congresso 
Nacional. “Somos muito gratos pelo empenho dos 
parlamentares em defender a indústria química nacional. 
Posso armar que temos a melhor representação 
dentro do Congresso”, armou Figueiredo.

Para o presidente do Conselho Diretor da 
Abiquim e diretor-presidente da Elekeiroz, Marcos De 
Marchi, é graticante contar com parlamentares que 
disponibilizem seu patrimônio político e seu tempo em 
razão da indústria química. “Ter uma indústria forte é 
uma causa justa e fundamental para a população brasilei-
ra”, nalizou De Marchi.

A Frente foi também elogiada pelo presidente da 
república, Michel Temer, na manhã seguinte, na 
abertura do Encontro Anual da Indústria Química 
(ENAIQ), “A Frente Parlamentar da Química é 
muito expressiva e signicativa”, destacou o 
presidente Michel Temer (mais informações nas páginas 
3 e 4 deste informativo).

A Comissão Executiva da Frente Parlamentar 

da Química tem como característica o multipartida-

rismo e a diversidade regional. Além dos parlamen-

tares, a Comissão também conta com a participação 

dos secretários Igor Calvet, do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); 

Jailson de Andrade, do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações Comunicações (MCTIC); e 

Márcio Félix, do Ministério de Minas e Energia 

(MME), como representantes do Poder Executivo, e 

d a  d i r e t o r a  d e A s s u n t o s  I n s t i t u c i o n a i s  e 

Fotos: Elias Gomes/GrupoPhoto Fotografia

O presidente de honra da FPQuímica, Vanderlei Siraque; os deputados federais e coordenadores da FPQuímica, Eduardo Cury, Alex Manente e 
Milton Mon�; o deputado federal e presidente da FPQuímica, João Paulo Papa; o presidente do Conselho Diretor da Abiquim e diretor-presidente da 
Elekeiroz, Marcos De Marchi; e o presidente-execu�vo da Abiquim, Fernando Figueiredo. 
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Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, como secretária-

executiva. 

Além da Abiquim, que exerce a secretaria executiva, a Frente 

também conta com o apoio de instituições do setor, como Associação 

Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI), Associação Brasileira da 

Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Associação Brasileira das 

Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades 

(Abina), Instituto Brasileiro do PVC, Plastivida e Sindicato Nacional 

das Indústrias de Matérias Primas para Fertilizantes (Sinprifert).

Prestigiaram o encontro o deputado João Paulo Papa, presi-

dente da FPQuímica; os deputados coordenadores temáticos da 

Frente, Alex Manente, de Plástico e Borracha; Davidson 

Magalhães, de Gás; Eduardo Cury, de Químicos para Construção; 

Milton Monti,  de Infraestrutura e Logística; e Orlando Silva, de 

Saúde e Segurança do Trabalho;  o ex-deputado e fundador da Frente 

Parlamentar da Química, Vanderlei Siraque; executivos de empre-

sas associadas e representantes do setor.

Vanderlei Siraque, Marcos De Marchi
e Fernando Figueiredo na abertura do evento

Deputado Davidson Magalhães, coordenador de gás da FPQuímica

“A Câmara dos 
Deputados tem um 
papel fundamental 
para a retomada 
do desenvolvimen-

to do setor. A 
agenda da química 
não perdeu o ritmo. 
Mostramos que 
podemos impulsionar 
ainda mais o setor e 
que a indústria 
química deve ser 
tratada como uma 
prioridade de 
governo”. 

Dep. João 
Paulo Papa, 
presidente da 
FPQuímica. 

“Estamos 
representando 
um setor que 
pode fazer muito 
pela economia do 
País e pelo povo 
brasileiro. Temos a 
missão de facilitar o 
desenvolvimento 
que o setor gera”. 

Dep. Alex 
Manente, 
coordenador de 
Plástico e Borracha 
da FPQuímica. 

Dep. Eduardo 
Cury, coordenador 
de Químicos para 
Construção da 
FPQuímica.

“Existe 
uma cultura de 
que o sucesso 
deve ser 
punido. Mas o 
natural seria 
valorizar as 
empresas que 
alavancam a 
economia do 
País”. 

“É uma 
satisfação 
pessoal fazer 
parte desse 
desao. Estou 
motivado a 
ajudar este 
segmento reco-
nhecidamente 
essencial para o 
País”. 

Dep. Milton Monti, 
coordenador de 
Infraestrutura e 
Logística da 
FPQuímica.
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Frente Parlamentar da Química participa do 
22º Encontro Anual da Indústria Química

O deputado João Paulo Papa, presidente; 
e os deputados coordenadores temáticos da 
FPQuímica Davidson Magalhães, de gás; 
Eduardo Cury, de químicos para construção; 
Milton Monti, de infraestrutura e logística; e 
Orlando Silva, de Saúde e Segurança do 
Trabalho destacaram a sintonia entre os mem-
bros da comissão executiva da Frente, durante 
o 22º Encontro Anual da Indústria Química 
(ENAIQ). Segundo o deputado João Paulo 
Papa, apesar de a Frente ser composta por 
parlamentares de matizes ideológicas distintas, 
todos concordam que a indústria vem perden-
do fôlego de forma preocupante e precisa de 
uma política industrial bem estruturada.

Em sua 22ª edição, o ENAIQ é um dos 
maiores do setor químico brasileiro e reúne 
cerca de 600 participantes, entre executivos 
indústria química e outros setores industriais, 
autoridades do Governo, parlamentares, 
pesquisadores e acadêmicos. O evento realiza-
do pela Abiquim, aconteceu no dia 8 de dezem-
bro em São Paulo.

“O futuro do óleo e gás no Brasil 
já é e será ainda mais promissor 
com a qualidade da geologia que 
nós temos. Agora cabe a nós 
construir um país melhor”.

Ministro de Minas e Energia 
Fernando Coelho Filho, 

Foto: Alan Santos/PR

Deputado Eduardo CuryDeputado Davidson Magalhães

Deputado Milton Mon� Deputado Orlando Silva

“A Frente Parlamentar da Química

é muito expressiva e signicativa”
Presidente Michel Temer durante

 a cerimônia de abertura do ENAIQ 

Deputado João Paulo Papa
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Durante o 22º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), foi realizada a cerimônia de entrega 
dos troféus aos vencedores do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2017, que prestigia a Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do País, reconhecendo projetos de inovação tecnológica na área química 
que demonstrem inventividade e criatividade. 

Prêmio Kurt Politzer e
Olimpíadas de Química

A Olimpíada Brasileira de 
Química é um evento 
anual de cunho competiti-
vo para estudantes do 
ensino médio e tecnológi-
co. Durante o ENAIQ, os 
estudantes Vitória Sousa 
Reis (foto1), Matheus 
Takayasu (foto 2), Vinícius 
Figueira Armelin (foto 3) e 
Lígia Oliveira Toscano de 
Melo (foto 4), vencedores 
das Olimpíadas de 
Química foram 
homenageados e 
receberam suas medalhas.

1 2

3 4

Na categoria Empresa, o prêmio foi concedido à Oxiteno pelo projeto “Desenvolvimento de 

fase contínua para uidos de perfuração de baixa toxicidade e alta biodegradabilidade”(foto1). Na 

categoria Pesquisador, o prêmio foi concedido aos professores doutores Luzia Valentina Modolo e 

Ângelo de Fátima da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo trabalho “Desenvolvimento de 

Fertilizantes à Base de Ureia com Eciência Aumentada”(foto2). Na categoria Empresa Nascente 

de Base Tecnológica (Startup), o prêmio foi concedido à Wier Tecnologia Plasma Frio e Ozônio, pelo 

trabalho “Inovadora Tecnologia Verde para o Real Tratamento de Euentes”(foto3). 
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A Frente Parlamentar da Química realizou no dia 31 de 

outubro um café da manhã destinado a comemorar os 25 anos 
®do Programa Atuação Responsável  no Brasil e debater a 

importância do Diálogo com a Comunidade, duas impor-

tantes ações do setor químico. O encontro reuniu parlamenta-

res, representantes do Poder Executivo, entidades sindicais e 

representantes do setor químico.
O presidente da Frente Parlamentar da Química, depu-

tado João Paulo Papa (PSDB/SP), ressaltou que é fundamental a 

aproximação da indústria com a comunidade, assim como a 

importância do comprometimento ético da indústria química 

com a melhoria contínua nas áreas de saúde, segurança e meio 

ambiente.
  O deputado Afonso Motta (PDT/RS), vice-presidente 

da FPQuímica na Câmara, fez uma saudação ao Programa 
®Atuação Responsável  reforçando seu papel fundamental para 

a valorização da empresa, clientes, fornecedores e trabalhado-

res. O deputado ressaltou a oportunidade que o momento 

oferece para o País caminhar em busca de uma agenda de alto 

nível e trazer lideranças para construir este caminho. “Os 

trabalhadores são importantes para esse caminho de 

pacicação no país. Defender o trabalhador é defender a 

própria indústria”, nalizou o deputado Afonso Motta.
 Em seguida, o Conselheiro da Abiquim e CEO da 

Nitroquímica, Marcos Cruz, realizou uma apresentação 
®sobre o Programa Atuação Responsável , traçando uma linha 

de tempo durante esses 25 anos de atuação no Brasil. O CEO 

falou sobre a evolução na legislação, a gestão dos riscos e 

melhoria da comunicação entre as partes envolvidas, denin-

do diretrizes para segurança de processos de vericações de 

qualidade. “A indústria química tem consciência da 

importância de sua responsabilidade. Sem indústria 

química forte e sem responsabilidade social não tere-

mos uma economia desenvolvida”, concluiu Cruz.
 Na sequência, Fernando Figueiredo, presidente-

executivo da Abiquim, realizou uma palestra acerca dos 

FPQuímica celebra os 25 anos do Programa Atuação
®

Responsável  no Brasil e debate a importância do Diálogo
com a Comunidade em evento no Congresso Nacional

Participantes durante o encontro da FPQuímica

O vice-presidente e o presidente da FPQuímica, 
deputados Afonso Motta e João Paulo Papa.

Fotos:  Cleia Viana/ Acervo/ Câmara dos Deputados
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Deputados Milton Monti, coordenador de infraestutura e logística; 
João Paulo Papa, presidente da FPQuímica; Davidson Magalhães, 
coordenador de gás.

Herbert Passos, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada 
Santista e Marcos Cruz, Conselheiro da Abiquim e CEO da Nitroquímica. 
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temas do encontro com a comunida-

de. Figueiredo explicou ainda o con-

ceito e o objetivo do Dialogo com a 

Comunidade por meio dos Conse-

lhos Comuni tár ios Consu l t i vos 

(CCCs). Ele destacou a importância 

destas iniciativas no sentido de imple-

mentar um canal de diálogo aberto e 

direto com as comunidades circunvi-

zinhas.
 Sylvia Tabarin Vieira, da Uni-

par Carbocloro, agradeceu a oportu-

nidade da Comissão Diálogo com a 

Comunidade da Abiquim estar no 

encontro da FPQuímica e salientou 

que uma das ações do ano foi a elabo-

ração do Manual Implantação CCCs, 

criado com objetivo de ajudar outros 

segmentos industriais a implantar 

este Diálogo. Segundo Sylvia, o manu-

al é resultado de um trabalho conjun-

to de várias empresas “Esperamos 

que sirva como um exemplo da 

indústria química para outros 

segmentos, visando estreitar o 

relacionamento com as comuni-

dades”, nalizou.
De acordo com Marcelo Melo, 

conselheiro do CCC da Dow - Baixa-

da Santista, Guarujá, o diálogo com a 

comunidade só é forte porque é ver-

dadeiro. Durante sua apresentação, o 

conselheiro salientou a importância 

em integrar o elo social para o desen-

volvimento das empresas.
O Deputado Milton Monti 

(PR/SP), coordenador de infraestru-

tura e logística da Frente, salientou 

que o setor deve cumprir seu papel e 

apostar num futuro melhor. “Diante 

do ano eleitoral, onde os debates 

irão surgir, devemos concentrar 

nossos esforços para alcançar as 

melhores práticas e rearmar a 

continuação do trabalho desta 

agenda positiva. Precisamos mos-

trar que a indústria química 

representa, neste sentido, o que 

Brasil precisa fazer”, enfatizou o 

parlamentar.
Além das autoridades já cita-

das, estiveram presentes os deputa-

dos coordenadores temáticos da 

FPQuímica, Alex Manente (PPS/SP), 

de plástico e borracha; Davidson 

Magalhães (PCdoB/BA), de gás; Evair 

de Melo (PV/ES), de água. Também 

compareceram a deputada Gorete 

Pereira (PR/CE); o diretor do MDIC, 

Leonardo Di Paula; o presidente do 

Sindicato dos Químicos da Baixada 

Santista, Herbert Passos; além de 

executivos e representantes do setor. 

Deputado João Paulo Papa e o coordenador
de água da FPQuímica, deputado Evair de Melo.

De onde vem? 
Diretriz do Programa Atuação Responsável, a m de preparar as 
comunidades para eventuais situações de emergência e transmitir 
informações de interesse de ambas as partes, relacionadas a 
saúde, segurança e meio ambiente.

O que são os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs)?
São um canal de diálogo permanente e transparente entre a 
indústria química e comunidades circunvizinhas às plantas 
industriais.

Quem integra os CCCs?
Empresa (responsável por coordenar o CCC)
Comunidade – representantes voluntários. Exemplos:

Ÿ Líderes de associações de bairro e comerciais; órgãos
públicos (defesa civil, bombeiros, etc); instituições de
ensino; ONGs;

Ÿ formadores de opinião; lideranças informais; outros.

Diálogo com a Comunidade e os Conselhos 
Comunitários Consultivos (cccs)

®Atuação Responsável  é uma marca 
registrada da ABIQUIM – Associação Brasileira 
da Indústria Química, que corresponde a uma 
iniciativa da indústria química brasileira e 
mundial ,  destinada a demonstrar seu 
comprometimento voluntário na melhoria de 

seu desempenho em saúde, segurança e proteção ambiental.

A iniciativa foi publicamente adotada pela Abiquim em 
uma cerimônia de assinatura dos primeiros “Termos de Adesão” 
por parte de empresas associadas, ocorrida na sede da 
associação, em 1992. 

Seu lançamento marcou o início de uma postura de pró-
atividade, transparência e diálogo com as partes interessadas na 
indústria, com uma proposta de continuidade e responsabilidade, 
independentemente da existência de legislação. Sua continuidade 
representa o “compromisso com a sustentabilidade” do setor 
químico brasileiro.

Programa Atuação
®Responsável  no Brasil
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O deputado Eduardo Cury, 
c o o r d e n a d o r  d e  Q u í m i c o s  p a r a 
Construção da FPQuímica, participou do 
VII Encontro Nacional de Conselhos 
Comunitários Consultivos (CCCs), 
realizado nos dias 19 e 20 de outubro, na 
Monsanto, em São José dos Campos (SP). 
O evento foi promovido pela Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 
e reuniu cerca de 80 participantes, entre 
representantes dos CCCs e das empresas 
Monsanto, Basf, Braskem, Clariant, Dow, 
Oxiteno, Stepan, Unipar Carbocloro, Vale 

Ferti l izantes, além do Comitê de 
Fomento Industrial de Camaçari (Coc-
BA), do Comitê de Fomento Industrial do 
Polo do Grande ABC (Cop ABC), do 
Polo Industrial de Cubatão e do Polo 
Petroquímico de Triunfo. 

O deputado Eduardo Cury, 
contou que conheceu a preocupação da 
Monsanto com a comunidade quando foi 
estagiário da empresa e depois como 
prefeito da cidade, entre os anos de 1997 
e 2004. Segundo o parlamentar, os 
conselheiros exercem um papel impor-
tante atuando como agentes de tradução 
dos desejos e necessidades da sociedade 
com um terceiro. “Vocês em parceria 
com as empresas têm a capacidade de 
construir soluções de forma transparen-
te”, armou. 

O prefeito de São José dos 
Campos, Felício Ramuth, explicou que 
logo após sua eleição visitou a empresa e 
pode conhecer como ela tem ajudado a 

cidade gerando emprego e renda. Ramuth 
lembrou que por vivermos na era da 
informação “é essencial termos um 
diálogo franco que transmita informações 
corretas e verdadeiras que podem ajudar 
a comunidade”. 

O pres idente-execut ivo da 
Abiquim, Fernando Figueiredo, destacou 
a importância da relação transparente 
entre indústria química e a comunidade, 
sendo que esta edição marcou o lança-
mento do Manual de Apoio à Implantação 
d o s  C o n s e l h o s  C o m u n i t á r i o s 
Consultivos. “Queremos estimular todas 
as empresas a terem seus CCCs”, armou 
Figueiredo. 

Deputado Eduardo Cury lidera o  
VII Encontro Nacional de CCCs, 

em São José dos Campos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são tema desta edição do Encontro 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), disseminados mundialmente pelo Pacto 
Global, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), foram o tema desta edição do 
Encontro. O coordenador-executivo da Rede Brasileira do Pacto Global, Carlos Pereira, explicou o 
histórico dos ODS e sua importância em sua apresentação. 

O Pacto Global é uma iniciativa voltada à disseminação dos ODS no setor privado e possui 12 
mil organizações signatárias distribuídas por cerca de 150 redes ao redor do mundo, incluindo 
empresas, associações, sindicatos e organizações não-governamentais para a construção de um 
mercado global mais inclusivo e igualitário. Os ODS são uma iniciativa para o desenvolvimento 
sustentável voltados a acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, 
proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.

Participantes do VII Encontro Nacional de Conselhos Comunitários Consultivos na Monsanto, em São José dos Campos
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Prefeito de São José dos Campos,
Felício Ramuth

Deputado Eduardo Cury, coordenador de 
Químicos para Construção da FPQuímica 

Carlo Pereira, Secretário-
Executivo da Rede 
Brasileira do Pacto Global



A Agenda Estratégica de Logística do setor químico 
foi apresentada ao ministro dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, em audiência 
realizada no dia 7 de novembro, com a Frente Parlamentar da 
Química, representada pelo deputado Milton Monti (PR/SP), 
coordenador de Infraestrutura e Logística da Frente, e 
executivos do setor. 

O deputado Monti destacou que o estudo tem como 
foco as regiões prioritárias para o setor, ou seja, os estados de 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, onde estão situados os 
polos petroquímicos.

O grupo explicou ao ministro que o estudo apresenta 
uma comparação com o caso dos Estados Unidos, por ser um 
país com altos índices de competitividade e características 
similares ao Brasil como, por exemplo, a grande extensão 

territorial e mercado consumidor, oferta de matérias-primas 
e indústria química forte. Assim, comparando modais e 
distâncias, cou clara a concentração brasileira no modal 
rodoviário, sendo que para diversos setores da economia 
brasileira ele é usado em 65% das viagens, enquanto no setor 
químico a situação é ainda mais grave, chegando a 90%.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando 
Figueiredo, apresentou o histórico das discussões sobre o 
tema e as principais iniciativas do setor no quesito segurança 
de transportes. 

Figueiredo destacou que foram formulados 72 
pleitos, divididos entre regulatórios e de infraestrutura, a 
partir dos quais, espera-se atingir um aumento do uso da 
cabotagem e do modal ferroviário, bem como ganhos de 
eciência econômica, segurança e menor índice de emissões.

Seor Químico lança 
Agenda Estratégica de Logística

Agenda Estratégica de  Logística é apresentada ao 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Felipe Onei (Umbelino Lôbo); as diretoras da Abiquim Marina Mattar e 
Andréa Cunha; o deputado Milton Monti;  o presidente-executivo da 
Abiquim, Fernando Figueiredo; o ministro Maurício Quintella Lessa; o vice-
presidente da Basf,  Antonio Carlos Lacerda; o CEO da Cristal, Ciro Mattos 
Marino; o CEO da Ingevity, Alexandre Castanho e Camila Affonso (Leggio 
Consultoria).

Seguindo orientação do deputado Milton Monti, foram 
priorizados os seguintes pleitos dentre os 72 levantados 
pela Agenda Estratégica de Logística:

1) Fomento à criação de rotas de navegação de cabotagem
destinadas à movimentação de granel líquido;
2) Aprofundamento do canal de acesso e calados de atracação
do Porto de Santos;
3) Aumento da oferta de terminais portuários dedicados a
granéis líquidos no litoral do Brasil;
4) Compatibilidade da infraestrutura existente das diferentes
malhas ferroviárias;
5) Ampliação da infraestrutura de carga e descarga para acesso
ferroviário ao Porto de Aratu.

Para conhecer a Agenda completa, acesse
www.fpquimica.org.br

Deputado Milton Monti (PR/SP), coordenador de Infrasetrutura e Logística da 
FPQuímica, debate sobre pleitos do setor com ministro Mauricio Quintella Lesa.
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Soluções da indústria química para as
mudanças climáticas são apresentadas
com apoio da FPQuímica na COP23 

Este ano, a 23ª edição da 
Conferência Mundial do Clima da 
Organização das Nações Unidas, a 
COP23, foi realizada em Bonn, 
Alemanha, entre os dias 6 e 17 de 
novembro de 2017. A delegação 
do Brasil contou com a presença 
do ministro do Meio Ambiente, 
José Sarney Filho, parlamentares e 
representantes do governo nas 
esferas federal, estadual e munici-
pal, além de representantes do 
setor privado e da sociedade civil.

Em 14 de novembro, o setor 
químico, com o apoio da Frente 
Parlamentar da Química, promo-
veu o seminário “O Setor quími-
co como uma solução para 
mitigação e adaptação às 
mudanças cl imáticas” ,  na 
COP23. Estavam reunidos na 
ocasião parlamentares brasileiros, 
representantes de governos, setor 
privado e sociedade civil, dentre 
integrantes das delegações de 
diversos países. 

O evento teve o objetivo 
debater o papel da indústria 
química dentro do tema de 
mudanças climáticas. 

O vice-coordenador do 
Comitê para Desenvolvimento 
Sustentável da Abiquim e diretor 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Braskem, Jorge Soto, abriu o 
evento destacando o essencial 
papel do setor químico nos esfor-
ços para mitigaçao e adaptação às 
mudanças climáticas. Em sua 
exposição, Soto apresentou dados 
que evidenciam o papel de inova-
çoes na química para a mitigação e 
redução de emissões de gases de 
efeito estufa.

 A diretora de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade 
d a  A b i q u i m e  S e c r e t á r i a -
Executiva da FPQuímica, Marina 
Mattar, aproveitou a presença 
dos parlamentares para ressaltar 
a atuação da Frente Parlamentar 

d a  Q u í m i c a  n o C o n g r e s s o 
Brasileiro. Mattar pontuou ainda 
o marco de 25 anos do Programa
Atuação Responsável no Brasil e
sua importância no tema de
sus tentab i l i dade dent ro da
indústria química. Como um dos
exemplos de contribuição do
setor, Marina destacou o papel
dos agroquímicos na garantia de
uma agricultura sustentável e
eciente, especialmente em um
país tropica l , uma vez que,
através das soluções do setor, é
possível uma produção agrícola
que utiliza menos água, e que seja
mais resistente a pragas e seca,
indo ao encontro do objetivo de
Combate à Fome, dos Objetivos
d o  D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável (ODS) da ONU.

Em seguida, os representan-
tes da Frente Parlamentar da 
Química, senador Jorge Viana e os 
deputados Alex Manente, na 
ocasião na função de presidente da 
FPQuímica, e RicardoTripoli, 
coordenador de Meio Ambiente 
Frente, apresentaram painel sobre 
a posição do Congresso brasileiro 
enquanto ator chave no desenvol-
vimento de uma economia de 
baixo carbono no país.

Alfredo Sirkis, Secretário-
Executivo do Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima, resumiu os 
avanços do trabalho do Fórum e 
destacou o reconhecido esforço 
histórico do setor químico brasilei-
ro na redução das emissões. 

A indústria química como criadora de soluções para mitigação e adaptação
às mudanças climáticas foi tema de Evento realizado na COP23
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Da esq. para dir.: Jorge Soto, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem; deputado Arnaldo Jody; 
deputado Alex Manente; Marina Mattar, Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da 
Abiquim; Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho; deputado Ricardo Tripoli; e deputado Nilto Tatto.



POR DENTRO DA COP23
COP23 e a 23ª edição da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Promovida anualmente pela 

ONU, a COP23 reuniu, durante duas semanas em Bonn, na Alemanha, mais de 25 mil participantes, incluindo chefes de Estado, ministros e 

chefes de delegação de diversos países, representantes do setor privado e sociedade civil, com o objetivo de discutir mudanças 

climáticas e as metas de implementação do Acordo de Paris. 

O desenvolvimento sustentável de uma nação, incluindo a redução das emissões, é uma responsabilidade compartilhada entre os 

poderes público, privado e sociedade civil. No caso do Brasil, que assumiu no Acordo de Paris uma meta considerada bastante ambiciosa de 

redução das emissões, esse debate se torna ainda mais urgente e importante e o setor químico, por estar na base dos outros setores indus-

triais, tem o papel chave de criador de soluções para o desenvolvimento sustentável.

“Nós nunca tivemos um acordo 
assinado por 190 países e raticado 
por 170 países [em um período tão 
curto de tempo]. Agora a 
implementação do Acordo de Paris é 
o grande desao”. (Senador Jorge

Viana, Presidente da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas do 

Congresso Nacional)

“É fundamental o diálogo [entre 
governo, setor privado e 
sociedade], é fundamental 
caminharmos juntos, para que 
possamos buscar uma melhor 
qualidade de vida a todos os 

cidadãos”. (Deputado Ricardo 
Tripoli)

“A indústria química representa 
grande parte da economia 
brasileira, com geração de renda, 
emprego e certamente deve 
estar à frente dessa rota de 
sustentabilidade que precisamos 

prever para os próximos anos”.
(Deputado Alex Manente)

“A indústria química tem se destacado 
pelo esforço em reduzir as suas 
emissões. Por enquanto, tem 
conseguido reduzir a sua 
intensidade de carbono”. (Alfredo 
Sirkis,  Secretário Executivo do Fórum 

Brasileiro de Mudança do Clima)

Parlamentares visitam maior parque químico da Alemanha
No dia 13 de novembro, parlamentares 

brasileiros integraram a delegação e autoridades 
de diversos países que visitou o parque químico 
alemão, ChemPark. A visita foi organizadora pela 
Associação Alemã da Indústria Química (VCI) e a 
National Designated Entity of Germany (NDE 
Germany), com o apoio da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim). 

O ChemPark é o maior parque químico 
alemão e está dividido em três polos (Leverku-
sen, Dormagen e Krefeld-uerdingen). Composto 
por mais de 60 empresas espalhadas em uma 
área de 13.3 km2 e que juntas empregam 
aproximadamente 50.000 funcionários. 

A visita foi organizada para uma pequena 
delegação de autoridades de diversos países e 
imprensa e teve como objetivo apresentar 
projetos e soluções químicas para uma economia 
de baixo carbono. 

Durante a visita, foram feitas apresenta-
ções de projetos que viabilizam a redução de 
emissão de CO2, o tratamento de água e 
energias renováveis com foco em inovações 
tecnológicas e transferência de tecnologia para 
debater como a indústria química contribui para 

o  desenvolvimento sustentável.

Grupo durante visita ao ChemPark

A delegação foi recepcionada pelo CEO e CSO da Covestro, Patrick Thomas e 
Richard Northcote, alem de executivos das empresas Wacker e Lanxess e da Abiquim, 
VCI e da NDE Germany. 

Após a recepção e apresentação dos executivos, a delegação visitou a 
Covestro, onde pôde acompanhar a produção de um produto à base de CO2, ou seja, 
que reutiliza o gás para produzir um componente chave para as espumas usadas em 
colchões e móveis estofados. Nesse processo, o CO2 serve como uma nova matéria-
prima, substituindo uma fração do petróleo a partir da qual o poliol é normalmente 
baseado.
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O Ministério de Minas e Energia – MME criou um 
Grupo de Trabalho para identicar, analisar e sugerir ações 
necessárias para incentivar investimentos em infraestrutu-
ra, especicamente em atividades dos setores de reno de 
petróleo e de petroquímica, no País. 

Os esforços para viabilizar a criação de um 
Grupo de Trabalho que debatesse o reno de 
petróleo e a petroquímica tiveram um forte apoio da 
Frente Parlamentar da Química. No 22º Encontro 
Anual da Indústria Química – ENAIQ, realizado em 8 de 
dezembro de 2017, na capital paulista, que contou com a 
participação do presidente Michel Temer e do ministro de 

Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, parlamentares da 
Frente ressaltaram a importância do setor para a economia 
nacional e a necessidade de haver um diálogo para criar um 
ambiente que promova investimentos no País. 

A criação de um Grupo de Trabalho para debater 
formas de estimular investimentos no reno de petróleo e 
da petroquímica é um pleito antigo do setor para aumentar 
a competitividade. 

O Grupo de Trabalho foi criado pelo ministro de 
Minas e Energia Fernando Coelho Filho, por meio da 
Portaria Nº9, de 10 de janeiro de 2018, e terá representan-
tes da Casa Civil, dos Ministérios de Minas e Energia; da 
Fazenda, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; do Meio 
Ambiente; da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP e Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE, além de representantes da sociedade civil, da acade-
mia e associações. 

O debate envolvendo todos esses diferentes setores 
poderá trazer como benefícios para o segmento químico 
matéria-prima a preços competitivos com o mercado 
internacional. “Precisamos agregar valor ao óleo e gás 
provenientes do nosso pré-sal para gerar riqueza ao País e 
ao povo, além de maior arrecadação para União”, arma o 
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo.

Ministério de Minas e Energia cria GT para estudo de
oportunidades em refino de petróleo e petroquímica

O ministro de Estado das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira Filho, recebeu o presidente da 
FPQuímica, deputado João Paulo Papa; o presidente-
executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; e a diretora 
de Assuntos de Comércio Exterior da associação, Denise 
Mazzaro Naranjo, no dia 28 de novembro de 2017. A 
audiência teve por objetivo tratar das negociações do 
Mercosul com a União Europeia, tendo em vista os 
recentes anúncios dos negociadores chefes das 
delegações dos dois blocos econômicos dando conta de 
que se aproxima de sua fase nal a negociação em um 
cenário ainda bastante incerto das condições de acesso a 
mercados, de regras de origem, entre outros temas 
igualmente decisivos. 

Na oportunidade, o presidente executivo da 
Abiquim destacou que a abertura comercial por meio de 
acordos preferenciais em tarifas realmente é o caminho 

que outras nações l íderes do comércio global 
acertadamente escolheram e que igualmente é a opção 
mais adequada para o Brasil e para o Mercosul.

Com o objetivo de avançar negociando para atrair 
investimentos e garantir a sustentabilidade para as 
produções existentes no Mercosul, que tanto sofrem pela 
ausência de políticas industriais ecientes e adequadas à 
realidade do Brasil e da região, o grupo solicitou ao 
Ministro a defesa da inclusão do mecanismo de Drawback 
no escopo do acordo; Regras de Origem justas que 
garantam produção e investimentos no Mercosul, 
proibindo o uso de operações industriais mínimas para 
caracterização de origem; e a abordagem de gestão de 
risco (fundamentação cientíca) e não em ilações 
amparadas em princípio de precaução, que na prática só 
representam um argumento para validar barreiras não 
tarifárias.

Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, recebe o presidente
da FPQuímica, deputado João Paulo Papa, e setor químico
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Cesari é sede do XI Exercício Simulado da Abiclor
A empresa foi sede do 14º 

Encontro da Comissão de Manuseio e 
Transporte da ABICLOR (Associação 
Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro 
e Derivados), reunindo empresários da 
indústria do cloro e soda, autoridades e 
especia l i s tas  em segurança.  "A 
ABICLOR é uma das associações mais 
importantes com quem temos parce-
ria, pois começamos nossa história 
transportando cloro e soda e deriva-
dos, embora tenhamos outras ativida-
des na área de logística, o setor não 
perde a importância por ser onde tudo 
começou. O cloro é um produto 
delicado que temos que cuidar bem 
para transportar e esse relacionamento 
com os produtores e com a ABICLOR é 
muito importante para nós. É sempre 
uma honra receber a ABICLOR e seus 
associados, poder mostrar um pouco 
de nossas atividades e a evolução dos 
nossos negócios. Espero poder fazer 
outros eventos como esse”, disse 
Heber Borlenghi, diretor executivo da 
Cesari.

A programação do primeiro dia 
contou com a palestras da ABICLOR 
sobre dispersão do cloro, da CETESB, 
Corpo de Bombeiros e ABTLP e 

debateu assuntos como Regulamento 
Terrestre do Transporte de Produtos 
Perigosos e Plano de Auxílio Mútuo 
Integrado da Baixada Santista e Gestão 
de Motoristas, pela Ceslog/Cesari.

O segundo dia foi dedicado ao 
XI Exercício Simulado que foi realizado 
pela equipe da Cesari. “A ABICLOR 
realiza esse exercício anualmente 
como uma forma preventiva. A ideia é 
que as equipes se mantenham treinadas 
para atuar numa situação real”, 
explicou Gilson Oliveira, Gerente de 
RH da Cesari e organizador do evento. 

O exercício simulou a colisão 
entre duas carretas envolvendo 
Hipoclorito de sódio e Ácido clorídri-
co. O primeiro motorista, ao sair do 
veículo sem Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), inala o gás cloro, 
gerado pela reação dos produtos, e 
desmaia. Percebendo a situação de 
risco, o segundo motorista, este com o 
EPI, sai do veículo, acionando em 
seguida o socorro químico. O socorro 
foi realizado pela equipe da Ceslog e da 
Suatrans – Atendimento Emergencial, 
que trabalharam no auxílio à vítima e na 
contenção do vazamento, solucionan-
do o acidente. 

“O simulado serve para nos 
preparar e testar nossos conhecimen-
tos para que no caso de uma ocorrên-
cia, os órgãos públicos e as empresas 
possam atender da melhor maneira. A 
Cesari é uma parceira do Corpo de 
Bombeiros e do PAM, essas parcerias 
são primordiais para atendimentos 
como esse. A Cesari é uma empresa 
amiga, que pode sempre contar com a 
gente, porque nós contamos muito 
com ela”, declarou o 1º tenente Thiago 
P inhe i ro  Duarte  do Corpo de 
Bombeiros de Cubatão. 

O evento foi concluído com 
êxito e superou as expectativas dos 
representantes da entidade. “A Cesari 
foi fantástica, a integração foi ótima. 
Tivemos um evento em nível de 
excelência. A Cesari lançou um desao, 
que será superar este nível no próximo 
ano”, revelou Nelson Felipe Jr., 
ABICLOR. 

“Pelo trabalho que vinha sendo 
desenvolvido pela ABICLOR com a 
equipe da Cesari, eu esperava um bom 
evento, mas o que encontrei aqui 
superou minhas expectativas”, armou 
Mart im Afonso Penna,  diretor-
executivo da ABICLOR. 

Uma colisão entre duas carretas carregadas com produtos químicos causou vazamento e a reação desses produtos gerou gás cloro. 
Esse foi o cenário do XI Exercício Simulado da ABICLOR  realizado no dia 29 de setembro na Cesari, na cidade de Cubatão/SP.
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No dia 16 de outubro, a Plastivida, em parceria com Insti-
tuto Oceanográco da USP (IOUSP), reuniu as empresas e 
entidades signatárias do “Fórum Setorial dos Plásticos - Por Um 
Mar Limpo”, após um ano de formação desse grupo de trabalho. 
Com ações que envolvem públicos diversos – a população, as 
indústrias e o poder público – o Fórum tem atuado em níveis 
nacional e internacional, com o objetivo de contribuir com a 
mudança desse cenário.

Após a apresentação da evolução dos trabalhos e das 
ações realizadas no âmbito da educação ambiental, durante esse 
primeiro ano, o grupo conheceu a agenda nacional e internacio-
nal para a discussão desse assunto nos próximos meses e deniu 
ações estratégicas práticas para evoluir nas discussões.

Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, lembrou que 
grande parte do resíduo que chega aos mares vem do continente 
e, por essa razão, o Fórum deve seguir atuando junto ao poder 
público, no que tange à gestão dos resíduos, e junto à população 
em geral, no quesito educação ambiental. “Não importa o que é 
encontrado nos mares. Seja plástico ou não, seja reciclável ou 
não, não deveria estar ali. Precisamos atuar pela conscientização 
para evitar o descarte inadequado, seja qual for o produto, de 
um pneu a uma garrafa, de plástico ou não, por exemplo. Nós, 
enquanto cidadãos, somos parte do processo”.

O professor e pesquisador, Alexander Turra, do IOUSP, 
que vem coordenando os trabalhos em conjunto com a Plastivi-
da desde 2012, acredita que ajustes terão de ser feitos para que 
todos – população, indústria, varejo e governo – consigam rever-
ter esse quadro. “A questão do lixo nos mares se trata de um 
problema multisetorial, ou seja, há uma imensa variedade de 
resíduos. É importantíssimo que a inovação seja parte de todas 
as discussões para que ela traga melhorias a processos, produtos 
e ações em busca da mitigação da poluição dos oceanos, que é 

um tema tão complexo e tão abrangente”, arma. 

Um marco na atuação do setor industrial brasileiro para 

compreender a origem da poluição dos mares, articular entre 

diversos setores e propor ações para mitigar esse problema de 

grandeza mundial, o Fórum conta hoje com 16 signatários: Abief, 

Abiplast, Abiquim, Abrade, Adirplast, Braskem, Dow, Instituto 

Brasileiro do PVC, Plastivida, Simperj, Simpesc, Simplás, Simpla-

vi, Sindiplast, Sinplast e Sinproquim.

O Fórum, conta, também, com uma plataforma online 

que aglutina informações, reunidas desde 2012, além das pro-

postas de educação ambiental, prevenção, coleta e reciclagem, e 

passa a ser uma ferramenta dessa mobilização setorial. Para 

saber mais e para assinar a Declaração de Intenções e participar 

deste movimento, acesse www.porummarlimpo.org.br.

Agenda – Como parte da agenda, representantes do 

Fórum participaram do 1º Seminário do Ministério do Meio 

Ambiente sobre combate ao lixo no mar, realizado entre os dias 

6 e 8 de novembro, no Rio de Janeiro. 

Os representantes do Fórum, Miguel Bahiense e Silvia 

Rolim, foram palestrantes no evento, que foi o primeiro seminá-

rio voltado à integração e levantamento de subsídios para o 

Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar.

O 1º Seminário do Ministério do Meio Ambiente foi reali-

zado a partir da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, a 

ONU Meio Ambiente e o IO-USP e reuniu representantes do 

governo, da academia, setor privado e sociedade civil em painéis 

que apresentaram estudos e experiências relacionadas ao lixo no 

mar, seus impactos, possíveis soluções e desaos de pesquisa, 

educação e mobilização.

Plastivida e Instituto Oceanográfico da USP realizam 
encontro dos signatários do “Fórum Setorial dos Plásticos –

Por um Mar Limpo” para debate sobre próximos passos
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A participação das importações de fertilizantes fosfatados na 
demanda doméstica atingiu o ponto mais elevado em 2016, segundo o 
Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-primas para Fertilizantes 
(Sinprifert). A fatia dos importados aproximou-se de 58,7% e a 
produção local de 41,3%. Apenas para comparar, em 2008, a 
produção brasileira respondia por 61,7%.

Nos últimos cinco anos, o mercado brasileiro de fertilizantes 
fosfatados cresceu à média anual de 5,8%, enquanto a média mundial 
avançou 1%, de acordo com Francisco Cleber Sousa Vieira, coorde-
nador de projetos e analista da Agroconsult. “Para 2017, estimamos 
que o consumo cresça cerca de 2,7%, alcançando 11,5 milhões de 
toneladas”. Nas próximas duas décadas, mais 6 milhões de toneladas 
deverão ser acrescentados à demanda e, caso a oferta doméstica não 
apresente reação, será necessário importar 11 milhões de toneladas, 
63% do consumo.

Eduardo Monteiro, presidente do Sinprifert, diz que o país 
tem potencial para expandir a produção e reduzir a dependência dos 
importados, mas os projetos têm esbarrado na baixa competitividade 
em relação às importações, o que, por sua vez, 'está atrelado à 
questão tributária”, que tem inibido investimento nas últimas duas 
décadas. A produção nacional de fosfato natural, em 2016, caiu quase 
9,3% ante 2015, para 1,6 milhão de toneladas. 

O regime tributário, arma Monteiro, coloca a produção 
doméstica em desvantagem. As importações do setor não precisam 
recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que incide sobre o fertilizante nacional, taxado com alíquotas 
que variam de 4,8% a 8,4% nas operações interestaduais. Além disso, 
a inclusão dos fertilizantes na Lista de Exceção Comum (Letec) 
derrubou a tarifa de 4% a 6% de imposto aos importados até o m de 
2006.

As reservas brasileiras, que respondem por 0,4% do total 
mundial, são cerca de 270 milhões de toneladas, segundo o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com 71% 
delas sob controle da Vale Fertilizantes – e a caminho, portanto, da 
americana Mosaic, que espera nalizar a aquisição da mineradora 
brasileira até o m deste ano. A chinesa CMOC International Brasil, 
que comprou a operação brasileira da Anglo American na área de 
fosfato e nióbio, negócio de Us$1,7 bilhão, detém 21% daquelas 
reservas, com a Yara/Galvani respondendo por 6%.

A CMOC passou a ser o segundo maior fornecedor de 
fertilizantes fosfatados no mercado brasileiro, depois de assumir a 
Coperbrás, que produziu, em 2016, 1,4 milhão de toneladas de 
concentrado de fosfato, mais 160 mil toneladas de ácido fosfórico e 
800 mil toneladas de fertilizantes nais, segundo Marcos Stelzer, 
diretor-executivo da empresa no país. Com jazidas em Catalão e 

Ouvidor (GO), as reservas atuais seriam sucientes para mais de 50 
anos de lavra, se preservado o nível atual de produção.

Conforme Stelzer, a empresa está em fase nal de aprovação 
da estratégia de crescimento, que será baseada no incremento da 
competitividade, incluindo desenvolvimento de novos produtos, 
redução de custos na operação e aumento da capacidade de produ-
ção em busca de maior participação de mercado. 

A Galvani, sob controle da norueguesa Yara desde 2014, 
quando assumiu 60% das ações da companhia brasileira, espera 
iniciar o processamento de rocha fosfática no complexo mineral e 
industrial de Serra do Salitre em 2018, colocando em andamento um 
dos maiores projetos de investimento no setor. A planta química 
deverá estar concluída no ano seguinte. O complexo, diz Lieven 
Cooreman, presidente da Galvani, permitirá que a empresa dobre a 
capacidade de produção de fertilizantes. Segundo ele, com vida útil 
estimada em 25 anos, o projeto terá capacidade para produzir 1,2 
milhão de toneladas de rocha fosfática por ano, com investimento de 
R$2,6 bilhões.

“Após a conclusão das obras, o projeto permitirá ao Brasil 
substituir a importação de 400 mil toneladas por ano de P2O5 
(fosfatado), ou seja, reduzirá a dependência de importações e o décit 
da balança comercial do setor”, diz Cooreman. Ainda segundo ele, a 
empresa também lidera o Consórcio Santa Quitéria, responsável pelo 
projeto de produção de fertilizantes e urânio e conjunto com a 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) em Santa Quitéria (CE), em fase 
de licenciamento. A Galvani espera produzir ali em torno de 800 mil 
toneladas anuais de rocha fosfática. 

Para o pesquisador José Carlos Polidoro, da Embrapa Solo, 
embora a dependência em relação às importações possa ser 
incômoda, estrategicamente, levando-se em conta a retração nos 
preços da matéria-prima, talvez fosse interessante importar o fósforo 
de Marrocos (que, com a China e os Estados Unidos, responde por 
73% das reservas globais), processar o insumo e produzir o fertilizan-
te aqui dentro. “Não podemos abrir mão da industrialização, mas 
podemos guardar nossas reservas para o futuro”, destaca.

Outras opções podem estar a caminho. Segundo trabalho 
desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) com colaboração da Embrapa Solo e Embrapa Aves e 
Suínos, a utilização de resíduos da criação de frangos, suínos, bovinos 
e o processamento da cana nas usinas, combinados com fontes 
minerais, poderiam substituir pelo menos 6% do fosfato utilizado pela 
agricultura.

* Texto publicado na edição de setembro do
Valor Setorial Mineração, por Lauro Veiga Filho.

AVANÇO CONTÍNUO DAS IMPORTAÇÕES
Novos projetos podem reduzir dependência do exterior, mas regime 
tributário inibe investimentos de maior fôlego, segundo Sinprifert.
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O Brasil importou US$ 3,2 bilhões em produtos químicos 
no mês de novembro. O valor representa um aumento de 5,0% 
em relação a outubro deste ano e de 13,4% na comparação com 
novembro de 2016. No acumulado do ano, as compras externas 
de produtos químicos somam US$ 34,1 bilhões, aumento de 
8,7% frente ao mesmo período de 2016. Em termos de 
quantidades, movimentações que superaram 39,2 milhões de 
toneladas, até novembro, signicaram um aumento de 16,6% na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Os elevados 
níveis de aquisições farão de 2017, com projeção de mais de 43 
milhões de toneladas, o ano de recorde em volumes de compras 
externas de produtos químicos (recorde anterior era de 40,2 
milhões de toneladas em 2014), sobretudo em intermediários 
para fertilizantes, que teriam condições técnicas e econômicas de 
serem fabricados no País. 

As exportações, de US$ 1,2 bilhão, em novembro, foram 
6,4% superiores na comparação com outubro e 13,3% em relação 
ao mesmo mês de 2016. Entre janeiro e novembro deste ano, as 
vendas para o exterior alcançaram US$ 12,5 bilhões, valor 13,4% 
maior do que o registrado em igual período do ano passado. As 
resinas termoplásticas, com vendas de US$ 2,1 bilhões, foram os 
produtos químicos mais exportados pelo País, até novembro. 

O décit na balança comercial de produtos químicos, no 
acumulado do ano, chegou a US$ 21,6 bilhões, 6,2% acima 
daquele registrado em igual período de 2016. Nos últimos 12 
meses (dezembro de 2016 a novembro deste ano), o décit de 
US$ 23,3 bilhões reverte a série dos últimos três anos em que 
consecutivamente foram vericadas reduções desse indicador 
(em 2014, de US$ 31,2 bilhões; em 2015, de US$ 25,4 bilhões; e 
em 2016, de US$ 22,0 bilhões). 

“Desde 2013, ano em que se registrou o décit setorial 
recorde de US$ 32,0 bilhões, houve redução de mais de 30,5% no 
preço médio de cada tonelada das aquisições externas brasileiras 
em produtos químicos. Esse indiscutivelmente foi um dos fatores 
mais relevantes para contenção do crescimento do décit 
setorial, uma vez que, mesmo tendo em vista os impactos do 
instável momento econômico nacional nos últimos anos, as 
quantidades importadas são crescentes e mais especicamente 
em 2017 deverão ser superiores a 43 milhões de toneladas, 
superando todos os registros históricos do acompanhamento da 
balança comercial setorial que se iniciou em 1989” destaca Denise 
Naranjo, diretora de assuntos de comércio exterior da Abiquim.

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

RECE –Quantidades importadas de
 produtos químicos crescem 16,6% até novembro

A demanda nacional por produtos químicos de uso 
industrial, medida pelo consumo aparente nacional (CAN), 
levantado pela Abiquim, encerrou 2017 com crescimento 
de 6% sobre o ano anterior. O crescimento foi alcançado 
pela retomada da atividade econômica em setores que são 
c l ientes da indústr ia  química como a indústr ia 
automobilística, linha branca, construção civil, entre outras. 
Outro fator é a fraca base de comparação dos três anos 
anteriores. 

A produção local teve alta de 1,85% no ano passado 
com destaque para o resultado especíco dos últimos três 
meses do ano, em que a variável cresceu expressivos 5,78% 
sobre igual período do ano anterior, registrando o melhor 
quarto trimestre dos últimos dez anos. 

No entanto, a demanda de produtos químicos de uso 
industrial no mercado nacional vem sendo ocupada cada vez 
mais pelos produtos importados, que em 2017 tiveram alta 
de 21,1% sobre 2016 e passaram a representar 38% de 
toda a demanda nacional por produtos químicos, recorde 
desde 1990. Já as exportações tiveram um leve recuo e 
fecharam o ano com uma queda de -0,03% em igual período 
de temo. O aumento da presença dos produtos importados 
também afetou o uso da capacidade instalada que cou em 
79% em 2017, um ponto abaixo do patamar de 2016. 

“A retomada da economia é positiva, mas a realidade 
é que o Brasil ainda é um dos países que menos crescem no 

mundo, com uma expectativa de crescimento do PIB de 
2017 em 1,1%, segundo dados do Monitor do PIB da 
Fundação Getúlio Vargas”, arma o presidente-executivo da 
Abiquim, Fernando Figueiredo. O executivo ainda explica 
que o Brasil tem todas as ferramentas para crescer, pois já 
conta com as principais empresas multinacionais instaladas 
no País, além de empresas nacionais maduras e que se 
internacionalizaram. “O País ainda é rico em matéria-prima, 
biodiversidade, tem alto potencial para geração de energia 
limpa e será autossuciente na produção de gás natural já 
em 2022. Estamos deixando de aproveitar a oportunidade 
de trabalhar em uma política industrial que agregue valor a 
nossa indústria e gere mais empregos de qualidade à 
população”. 

A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, 
Fátima Giovanna Coviello Ferreira, avalia que para o setor 
químico é importante retomar as bases da competitividade 
para voltar a operar à plena carga e, no médio prazo, atrair 
investimentos em novas capacidades. “As diculdades de 
competição no mercado doméstico se devem às matérias-
primas, cujo custo é muito elevado no País, energia com 
peso excessivo de encargos, infraestrutura decitária e cara, 
custo-Brasil, dentre outros pontos, que precisam ser 
atacados de forma contundente”.

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

RAC – Crescimento econômico poderia ser muito maior se houvesse uma política
 industrial que permitisse agregar valor aos recursos naturais brasileiros

Volume de importações deverá superar 43 milhões de toneladas, novo recorde setorial
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