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Em almoço com parlamentares e executivos 
da indústria química, ministro afirma que 
abertura econômica será gradual

MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES
PARTICIPA DE ALMOÇO DA FPQUÍMICA

A FPQuímica reuniu parlamentares e 

representantes do setor em um almoço com a 

presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes. 

Na última reunião em 2019, os participantes 

debateram abertura de mercado, redução dos 

entraves logísticos e matérias-primas a custos 

competitivos internacionalmente. O encontro 

aconteceu no dia 9 de outubro, em Brasília. 

 Na conversa com os parlamentares, 

Guedes lembrou que existe uma convergên-

cia de visões sobre a reindustrialização. “Os 

industriais têm propostas coerentes com 

toda a nossa plataforma de reindustrialização 

e os parlamentares, que também conhecem 

bastante o tema, estão empenhados nesse 

momento. Celebramos as perspectivas do choque 

de energia barata por meio do gás natural. 

Estamos reduzindo juros e vamos reduzir impos-

tos. A meta é derrubar de 30% a 40% o preço do 

gás natural e isso vai possibilitar uma reindustriali-

zação”. 

O Presidente da Frente, deputado Alex 

Manente, ressaltou que "é importante consolidar 

essa política de desenvolvimento industrial que 

vai atingir de forma positiva todos os consumido-

res". Para o deputado, o país pode ser referência 

em desenvolvimento. "Se avançarmos rapidamen-

te, o Brasil se tornará um polo de desenvolvimen-

to, capacitação e competitividade". Segundo 

Manente, as medidas tomadas pelo Governo são 

assertivas. "Nós queremos consolidá-las para que 

2020 seja de fato o que estamos esperando para a 

economia brasileira", concluiu o parlamentar. 

Estiveram presentes os deputados Alex 

Manente  (Cidadania/SP),  presidente  da 

FPQuímica; Alexis Fonteyne (NOVO/SP); Bibo 

Nunes (PSL/RS);  Davi Soares (DEM/SP); Eduardo 

Cury (PSDB/SP); Evair de Melo (PP/ES); Jerônimo 

Goergen (PP/RS); João Carlos Bacelar (PR/BA);  

João Roma (PRB/BA); Lucas Redecker (PSDB/RS); 

Marcio Labre (PSL/RJ); Marcos Pereira (PRB/SP); 

Otto Alencar Filho (PSD/BA); Paulo Ganime 

(NOVO/RJ); e Vitor Lippi (PSDB/SP). Pelo Poder 

Executivo, além do ministro da economia, Paulo 

Guedes, estavam o secretário especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade do 

Ministério da Economia, Carlos Da Costa; o 

assessor especial do Ministro, Caio Megale; o 

d i r e t o r  d a  S e c r e t a r i a  E s p e c i a l  d e 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, 

José Antonio Batista de Moura Ziebarth. Pelo setor 

químico, participaram do encontro o presidente 



"Debatemos temas importantes para a indústria química nacional, com foco na abertura comerci-
al, no comércio exterior, na desburocratização. Seus projetos terão todo o apoio do Congresso 
Nacional, para gerar emprego e renda, que  é o que mais precisamos". -Dep. Marcos Pereira.
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"É importante consolidar essa política de desenvolvimento industrial que vai nos atingir de forma 
positiva. Estamos esperando uma economia forte e robusta que gere desenvolvimento e que leve 
emprego às pessoas". - Dep.Alex Manente

"É fundamental debatermos sobre a importância de uma abertura de mercado bem planejada  para 
que a indústria brasileira tenha as mesmas condições de competitividade que as outras indústrias 
do mundo". -Dep. Alexis Fonteyne

"Tratamos do potencial do Brasil e a contribuição da indústria química pra isso. Precisamos 
trabalhar, seja no Congresso ou no Executivo para destravar as amarras que hoje o Estado impõe 
para alavancar a economia brasileira". -Dep. Paulo Ganime

"Apresentamos nossas prioridades para que possamos, principalmente desonerar os insumos. 
Estamos afinados com a agenda do Governo. Precisamos torná-la mais ágil, com mais foco, para 
acelerarmos os resultados para que o Brasil cresça com mais velocidade". -Dep. Eduardo Cury.

"Esse encontro nos deu uma expectativa muito positiva para  o futuro econômico do Brasil, especial-
mente para a indústria química em relação à competitividade. A relação constituída entre o Governo e 
a Frente nos possibilitam trabalho pontual para um melhor resultado para o país".-Dep. Lucas Redecker

"Nós debatemos várias questões, como a velocidade da abertura comercial do Brasil. Sabemos que as 
indústrias brasileiras têm muitas qualidades, mas ainda pagam muitos impostos. Então nós temos essa 
preocupação".-Dep. Vitor Lippi

"A indústria química precisa de um olhar especial nesse processo de reindustrialização e produtivo. 
Falamos  sobre o mercado ilegal de defensivos agrícolas. Agora será feita uma análise do que deve ser 
construído para melhorar o ambiente de legalidade dos defensivos".-Dep. Jerônimo Goergen

(foto 1) O presidente do Conselho Diretor da Abiquim e CEO da Elekeiroz, Marcos De Marchi, os deputados Marcos Pereira, Jerônimo Goergen e  Lucas 
Redecker. (foto2) Os deputado Alexis Fonteyne, (foto3) O dep. Evair de Melo com o Ministro.Otto Alencar Filho e João Roma com Paulo Guedes. 
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do Conselho Diretor da Abiquim e CEO da Elekeiroz, 

Marcos De Marchi; a vice-presidente do Conselho e CEO da 

Solvay, Daniela Manique; o vice-presidente do Conselho e 

CEO da Unigel, Roberto Noronha; o conselheiro e diretor 

comercial da Yara, Daniel Hubner; o conselheiro e diretor 

da Sabic, Eduardo Fujisawa; o vice-presidente da BASF, 

Antônio Lacerda; o vice-presidente da Braskem, Edison 

Terra; a diretora de relações institucionais da DOW, Suelma 

Rosa; o diretor de relações institucionais da Innova, André 

Passos; o diretor de relações institucionais da Oxiteno, 

Frederico Marchiori; o presidente-executivo da Abiquim, 

Ciro Marino; a diretora de Relações Institucionais e 

Sustentabilidade e coordenadora executiva da Frente 

Parlamentar da Química, Marina Mattar; e o presidente da 

Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e 

Derivados (Abiclor), Martim Afonso Penna. 
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O presidente da Frente, Alex 
Manente, e o  coordenador de químicos 
para construção, deputado Alexis 
Fonteyne, participaram do Encontro 
Anual da Indústria Química (ENAIQ). 

Em sua 24ª edição, o ENAIQ é um 
dos maiores eventos do setor químico 
bras i le i ro  e  reúne cerca de 600 
participantes, entre executivos indústria 
química e outros setores industriais, 
autoridades do Governo, parlamentares, 
pesquisadores e acadêmicos. O evento 
realizado pela Abiquim, aconteceu no dia 
2 de dezembro, em São Paulo.

E m  s e u  d i s c u r s o ,  M a n e n t e 
lembrou que, além de trabalhar na pauta 
para que o setor tenha acesso a energia e 
gás competitivos é preciso oferecer 
segurança jurídica para as empresas 
investirem no Brasil.  “Precisamos 
combater a corrupção e a impunidade. É 
hora de mudar isso e ter a segurança 
jurídica para que todos queiram investir 
no Brasil”, declarou o deputado.

O deputado Alexis Fonteyne 
destacou a visão do Governo Federal 
sobre a reindustrialização do Brasil, os 
avanços que devem acontecer e o futuro 
do setor. Além disso, o deputado 
ressaltou a importância do processo de 
desburocratização para o setor químico 
nacional.

O assessor especial do Ministério 
da Economia e representante da pasta do 
evento, Caio Megale, ressaltou que 
política industrial não é setorial, não está 
focada  em um setor específico ou região 
do Brasil. Trata-se de uma política 
hor izonta l .  “Buscamos  cr ia r  um 
ambiente para  que floresçam as 
melhores indústrias no país. A questão 

Frente Parlamentar da 
Química participa do 

24º Encontro Anual da
Indústria Química

O assessor especial do Ministério da Economia, Caio Megale e o 
Deputado Alexis Fonteyne, coordenador de químicos para a 
construção da FPQuímica.

tributária, a questão trabalhista e a questão do gás também vão 
nessa linha de energia de forma geral. O barateamento da 
energia gera um ambiente de produtividade, e isso é melhor para 
todos os setores”, declarou Megale.
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Deputado Estadual 
Thiago Auricchio discute 
plano de trabalho da 
Frente de São Paulo com 
representantes do setor

O deputado estadual de SP, presidente da Frente 
Parlamentar em Apoio à Indústria Química no Estado de 
São Paulo e membro da Comissão Executiva da 
FPQuímica, Thiago Auricchio (PL), se reuniu com 
representantes da Abiquim para discutir o plano de 
trabalho da Frente estadual para o ano de 2020.

Entre as ações planejadas, destaca-se a organização 
de visitas de deputados aos polos petroquímicos do estado 
de SP para apresentar as especificidades do setor aos 
parlamentares, destacando a importância dos polos para a 
economia de suas regiões e para o desenvolvimento 
sustentável do estado. Também foram discutidas 
propostas de desburocratização, segurança das 

comunidades no entorno dos polos e defensivos agrícolas.

A  d i retora  de  Relações  Inst i tucionais  e 
Sustentabilidade da Abiquim e coordenadora-executiva da 
FPQuímica, Marina Mattar, e o assessor de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Pável Pereira, 
representaram a entidade na reunião, que ocorreu no 
gabinete do deputado na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (ALESP).

Saiba mais sobre a composição e plano de trabalho 
da Frente Parlamentar em Apoio à Indústria Química no 
Estado de São Paulo em: www.al.sp.gov.br/alesp/frentes-
parlamentares-detalhe/?idFrente=1602

O assessor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Pavel 
Pereira; a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e 
coordenadora-executiva da FPQuímica, Marina Mattar; e o deputado estadual 
de SP e presidente da FPQuímica de SP, Thiago Auricchio.

FRENTE 
PARLAMENTAR 
DA QUÍMICA 
EM SÃO PAULO

Deputado Vitor Lippi
realiza visita à Abiquim

O coordenador estadual de São Paulo da 
FPQuímica visitou a Abiquim no dia 20 de janeiro. 

Durante a visita, foram apresentados os 
principais pleitos da indústria química presentes no 
estudo “Um Outro Futuro é Possível” e a campanha 
“Desburocratize a Química”. No encontro, também 
discutiu-se tecnologias do setor químico que 
promovem o controle de emissões evaporativas em 

veículos automotivos e, por consequência, reduzem 
as emissões de gases nocivos à saúde humana e ao 
meio ambiente, além do componente reduzir o 
consumo de combustível.

O deputado Vitor Lippi é formado em medicina 
e exerce o seu segundo mandato na Câmara dos 
Deputados, tendo também já sido prefeito de 
Sorocaba por dois mandatos seguidos, de 2005 a 2012.

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e 
coordenadora-executiva da FPQuímica, Marina Mattar; o deputado Vitor 
Lippi; e o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino.

Parlamentar e representantes da entidade 
discutem sobre tecnologias do setor químico 



campanha do Governo Federal de combate ao Aedes aegypti, disponível no link 
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes

Mais informações estão disponíveis no blog  Cloro no Aedes: http://www.cloronoaedes.com.br
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Com o objetivo de informar a população sobre a 
eficácia do cloro, componente básico da água sanitária, 
no combate à larva do mosquito Aedes aegypti, a Abiclor 
lançou, em 2016, a Campanha Cloro no Aedes, que 
mostra o cientificamente comprovado poder do cloro no 
combate a possíveis criadouros do Aedes aegypti. 
Estudos realizados pela USP (Cena e Esalq), a pedido da 
própria Associação, mostraram que o hipoclorito de 
sódio é quase 100% eficaz na eliminação de larvas do 
Aedes aegypti – o produto impede o desenvolvimento 
das larvas, que acabam morrendo. 

A água sanitária deve ser utilizada na limpeza de 
casas, em lugares como lixeiras, vasos sanitários, quintais 
e caixas d’água, além de ralos e canalizações, a fim de 
eliminar as  larvas e potenciais criadouros.  Trata-se de 
uma campanha educativa, com abrangência nacional, 
que tem por objetivo orientar a população  no trabalho de 
prevenção e controle, oferecendo dicas simples de como 
usar corretamente a água sanitária no dia a dia para evitar 
a reprodução do mosquito, combatendo as larvas do 

mosquito. Diante do aumento disparado no País de casos 
de dengue, chikungunya e zika e frente ao fato de que 
não existe, por ora, vacina ou tratamento contra o vírus 
que causa as respectivas doenças, a prevenção é a melhor 
maneira de combater o Aedes aegypti e evitar epidemias. 

Em parceria com a Unipar, o folheto educativo 
Cloro no Aedes foi distribuído em janeiro, nas praias da 
Baixada Santista. 

As dicas e cuidados também estão sendo 
veiculadas no blog: www.cloronoaedes.com.br e nas 
redes sociais: facebook.com/cloronoaedes e instagram 
@abiclor. 

A ação do cloro e seus derivados no combate ao 
Aedes é comprovada cientificamente por estudos 
desenvolvidos em 2002, 2008 e 2016 pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e, pelo 
Laboratório de Radiobiologia e Ambiente do Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura – CENA, ambos da 
Universidade de São Paulo (USP).

Para auxiliar no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Associação Brasileira 
da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor) está relançando sua campanha de 2016, 
com novos materiais – vídeos, folheto educativo, podcast e posts nas redes sociais. Foram 
produzidos quatro vídeos animados  que dão dicas de uso do cloro, componente básico da 
água sanitária, na higienização de residências, caixas d'água e quintais. 

Campanha 
Cloro no Aedes, 

da Abiclor, 
combate o 

mosquito
junto com você
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Trabalho da Abiquim é 
modelo para a 

Agenda Legislativa 2020
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Relações com o Congresso: 

Instituições de grande porte, que representam interesses 
importantes da sociedade e de setores da nossa economia, 
cada vez mais apostam na relação próxima com o governo 
federal, o Congresso Nacional e o Judiciário para auxiliar o 
poder público na tomada de decisões em favor do país. O 
Sistema CFQ/CRQs começará a trilhar esse caminho este 
ano: a partir de um grande seminário em 28 e 29 de abril, será 
construída a Agenda Legislativa 2020, a ser lançada em 
evento no parlamento ainda no primeiro semestre. Para 
construir um documento representativo da Química e dos 
profissionais da área, é fundamental observar o que outras 
instituições têm feito.

Ampliar o diálogo e profissionalizá-lo também é o 
caminho traçado pela Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim) que, há alguns anos, vem desenvolvendo 
sua Agenda Legislativa – uma série de projetos e temas de 
alto interesse acompanhados de perto pelo órgão. No ano 
passado, entre as apostas da Abiquim, esteve o conjunto de 
medidas para baratear o gás natural, insumo básico da 
indústria química cujo valor inviabiliza a concorrência com os 
produtos industrializados nos países desenvolvidos.

No caso da associação industrial, a demanda levou à 
constituição da Frente Parlamentar da Química. 

A agenda de trabalho deste ano ainda vai ser levada aos 
deputados mas, segundo Marina Mattar, diretora de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e secretária-
executiva da Frente Parlamentar, os temas no radar incluem 
medidas que impactam nos custos da matéria-prima, 
logística, infraestrutura, inserção internacional responsável, 
regulação de produtos e o controle sobre o contrabando de 
produtos químicos.

“Acompanhamos quase mil projetos, temos uma 
consultoria que nos apoia nisso. Mantemos um grande mapa 
de tramitação. Mas vamos além da Frente Parlamentar: temos 
um trabalho junto à Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Participamos da construção da agenda e incluímos 
demandas da indústria química na CNI”, comentou Marina.

 Para Abiquim, apesar de exigente, atuação 
parlamentar compensa

A tarefa de atuar junto ao Congresso é árdua, mas o 
resultado é compensador. Muitas vezes, o desafio não é 

persuadir o parlamento ou Executivo, mas sim oferecer 
informações seguras e fundamentadas para que eles possam 
decidir melhor, de acordo com suas consciências.

“Vamos tomar como exemplo a proibição de 
determinados produtos. A nós cabe oferecer argumentos 
técnicos. Se eles proíbem um produto químico sem 
embasamento a gente tem de estar lá para não deixar 
acontecer. Muitas vezes o legislador propõe uma proibição 
pensando em determinado uso da substância, mas ignora 
que ela é insumo pra fabricação de um produto 
completamente diferente, consumido e vital para a 
população”, conclui Marina.

A Agenda Legislativa 2020 do Sistema CFQ/CRQs com 
certeza convergirá com a da Frente Parlamentar da Química 
em vários pontos. O olhar do Sistema, porém, é mais amplo: 
tem foco na fiscalização, na defesa da sociedade e nas boas 
práticas na Química em todos os seus segmentos.

 Agenda Legislativa trará clareza e elevará patamar 
de atuação

O coordenador do Comitê de Relações Institucionais e 
Governamentais (CRIG) do Sistema CFQ/CRQs, Rafael 
Almada, que preside o Conselho Regional de Química da 3ª 
Região (CRQ III), avalia que a atividade é fundamental para 
que os profissionais da química se façam ouvir.

“O Sistema CFQ/CRQs mostra nesta ação o alinhamento 
com as estratégias de outras instituições, com o único 
objetivo de contextualizar no cenário atual a importância da 
indústria e dos profissionais. Esta Agenda Legislativa contribui 
com os poderes, quando se concentra na tomada de 
decisões que convergem para os interesses do nosso país. O 
exemplo da Abiquim, do sistema CNI e de outros conselhos 
profissionais nos motiva a seguir em frente”, afirma.

Na opinião do conselheiro federal Wagner Contrera 
Lopes, que integra o CRIG e atuou no ano passado junto à 
Frente Parlamentar em Apoio aos Conselhos Profissionais do 
Congresso, a responsabilidade é muito grande.

“Os limites para nossa atuação em benefício do Brasil são 
desconhecidos. Podemos auxiliar e muito. Mais do que isso: o 
que nos impede, por exemplo, de sermos protagonistas e 
contribuirmos com propostas que moldem um novo modelo 
educacional ou mesmo integrem um plano para atuação do 
governo?”, indaga o conselheiro.

Matéria publicada no site do Conselho Federal de Química
cfq.org.br, no dia 17/2/2020

O Conselheiro federal Wagner Contrera Lopes, a Conselheira 
federal Suely Schuhem, o Presidente do CRQ XXI Alexandre 
Vaz Castro e o Presidente do CRQ XI José Ribamar Cabral 
Lopes em evento da FPQuímica, em outubro de 2019.



O Brasil importou US$ 44,1 bilhões em produtos químicos 
em 2019, valor total pago pela aquisição de pouco mais de 47,6 
milhões de toneladas entre as diversas mercadorias acompanhadas 
pela Abiquim no âmbito da balança comercial setorial. Na compa-
ração com os resultados de 2018, foi registrado um aumento de 2% 
no valor monetário das importações, ao passo que as quantidades 
físicas adquiridas pelo País foram 5,4% superiores. Em termos histó-
ricos, as quantidades importadas em 2019 são as maiores de todos 
os tempos, confirmando as projeções da Associação Brasileira da 
Indústria Química – Abiquim do recorde em 2019 de aquisições 
estrangeiras em produtos químicos. Quando comparadas com as 
37,5 milhões de toneladas de 2013, ano em que foi registrado o 
maior déficit no histórico da balança comercial de produtos quími-
cos, de US$ 32 bilhões, observa-se um aumento de 27%, sobretudo 
em produtos químicos para o agronegócio, que poderiam ser fabri-
cados no País. Entre os grupos acompanhados, os intermediários 
para fertilizantes foram perceptivelmente o principal item da pauta 
de importação do setor com compras de praticamente US$ 8,1 
bilhões, em 2019, equivalentes a 67,8% (28,4 milhões de toneladas) 
das 47,6 milhões de toneladas em compras externas de produtos 
químicos.

As exportações brasileiras de produtos químicos, por sua 
vez, de US$ 12,6 bilhões, em 2019, tiveram uma sensível redução de 
8,1% na comparação com o ano anterior, no contexto da difícil 
situação econômica da Argentina – tradicional principal mercado 
regional para produtos químicos brasileiros – considerando uma 
movimentação de 13,9 milhões de toneladas para os mais diversos 
mercados de destino. Quanto ao grupo de produtos químicos mais 
exportados, as resinas termoplásticas, com vendas externas de US$ 
1,8 bilhão, ocuparam tal posto, não obstante redução de 12,9% do 
valor das vendas para o exterior na comparação com 2018.

O déficit na balança comercial de produtos químicos totali-
zou US$ 31,5 bilhões em 2019, um crescimento constante e pro-
gressivo nos últimos quatro anos, conforme vinha alertando a Abi-
quim, especialmente alavancado pelo vertiginoso agravamento do 
resultado desfavorável com países Asiáticos (particularmente China 

e Índia), que, somados, passaram da representação de 20% do total 
do déficit, em 2013, para praticamente 30%, em 2019, e pelo recuo 
das vendas externas a praticamente todos os dez principais destinos 
de exportações (somados representam mais de 65% do total de US$ 
12,6 bilhões exportados em 2019), em especial para a Argentina e 
outros mercados na América Latina, ao passo que países asiáticos 
passaram a crescentemente ocupar presença comercial nesses 
mercados naturais para os produtos brasileiros. 

Avaliando-se as trocas comerciais com os principais blocos 
econômicos regionais, em 2019, o Brasil foi superavitário apenas 
em relação aos países vizinhos e históricos parceiros comerciais, do 
Mercosul e da Aladi, respectivamente saldos comerciais de US$ 879 
milhões e de US$ 455 milhões. Entretanto, também foram nova-
mente registrados resultados estruturais negativos expressivos em 
relação à União Europeia e ao Nafta (América do Norte), que soma-
dos ultrapassaram um déficit agregado de US$ 16,2 bilhões, além 
do mencionado crescente desbalanceamento com a Ásia (déficit 
com essa região se amplia de US$ 4,3 bilhões, em 2010, para US$ 
9,5 bilhões, em 2019).

Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abi-
quim, Denise Naranjo, 2019 foi marcado como um ano de destaque 
na agenda de melhorias estruturais da economia brasileira, com a 
aprovação da reforma da previdência e a celebração dos acordos 
comerciais com a União Europeia e com a Associação Europeia de 
Livre Comércio (EFTA, em inglês). Contudo, para ela, ainda é impe-
rativa uma rápida e compreensiva agenda de ajustes competitivos 
(energia, gás natural, matérias-primas) preconizados pelo Governo 
e que contam com total engajamento do setor químico. “Em sínte-
se, tanto o presente quanto o futuro de toda a indústria brasileira, 
especialmente a química, estão em pauta e é exatamente por isso 
que o setor químico defende uma agenda de política comercial 
externa amparada em avaliação de impacto econômico e regulató-
rio, dialogada, transparente e condicionada à redução progressiva 
do “Custo Brasil”, destaca Denise.

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

RECE: Déficit na balança comercial de produtos químicos 
avança 6,6% em 2019, totalizando US$ 31,5 bilhões

A produção nacional de químicos de uso industrial caiu 
5,7% em 2019 em comparação com o ano anterior, segundo 
dados do Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) da 
Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim. Este 
desempenho é o segundo pior do setor nos últimos 13 anos. 

Além da produção a demanda por produtos químicos de 
uso industrial caiu 7,3% e as vendas internas tiveram retração de 
1,8%, no mesmo período de comparação. Já as importações 
cresceram 6,4%, em volume, passando a ocupar 43% da demanda 
interna por químicos, novo recorde do setor. Vale registrar que 
em 2006, as importações tinham peso de 21% sobre o volume de 
demanda interna e, no início da série, em 1990, de apenas 7%. 

“Os produtos químicos são usados pela indústria 
automobilística, construção civil, linha branca, alimentos, 
embalagens, entre tantos outros importantes segmentos 
afetados pela crise econômica”, afirma a diretora e Economia e 
Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira. 

A atividade interna fraca levou as empresas a buscaram 
alternativas para manter suas plantas em operação mínima, sendo 
que a utilização da capacidade instalada registrou o pior patamar 
desde o início da série de acompanhamento em 1990, com 70% 
em média em 2019, resultando em um recorde de ociosidade de 
30%. Desde 2008, o uso médio da capacidade tem se situado em 
um patamar considerado baixo, variando entre 70 e 83%. 

 As mudanças no ambiente político e econômico nacional, 
a aprovação e implementação de algumas medidas permitem 
prever melhoras no curto e médio prazo. “A química é fortemente 
dependente de matérias-primas e de insumos energéticos, o que 
explica boa parte da baixa dinâmica e falta de competitividade 
dos últimos anos. O Programa Novo Mercado de Gás deverá 
modificar o cenário do setor de óleo e gás nacional, com 
possibilidade de atração de investimentos em infraestrutura e, 
principalmente, na elevação da oferta de energia, dois pontos 
fundamentais para a competitividade do País e da química. 
Ta m b é m ,  d e s t a c a m - s e  a s  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s 
macroeconômicas, como recuo da inflação e dos juros, aumento 
da atratividade externa pelo Brasil”, avalia a diretora da Abiquim.

Fátima cita que no fim de dezembro, o setor conseguiu um 
importante resultado na Bahia com a edição de medidas da 
Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) e da Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia (AGERBA), que concedem novas 
condições de fornecimento e tarifas menores para o gás natural 
no estado, em vigor desde 1º de janeiro de 2020. “As medidas 
promoveram a redução da tarifa de gás no estado, tanto em 
termos de molécula quanto em temos de margem de 
distribuição, contemplando parte das reivindicações do setor”.

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

RAC: Produção da indústria química cai em 2019  

Quantidades importadas são as maiores de todos os tempos: 47,6 milhões de toneladas em 2019

Produtos importados respondem por 43% da demanda interna e ociosidade fica em 30%
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