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C
om objetivo de discutir os caminhos do setor de 

fertilizantes no país e o impacto das importações 

na competitividade da indústria, a Frente 

Parlamentar da Química reuniu parlamentares, Poder Executivo 

e entidades representativas do setor de fertilizantes, no dia 27 /8, 

em Brasília. 

Segundo dados apurados pelo Sindicato Nacional das 

Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert), em 

1996 a produção nacional representava 55% do consumo 

nacional enquanto em 2014, passou a atender 27% da nossa 

demanda. Hoje o Brasil assiste ao fechamento de plantas de 

produção de fertilizantes nos Estados do Tocantins e São Paulo, 

em via oposta ao aumento de consumo no Brasil. 

O deputado Paulo Pimenta (PT/RS), presidente da Frente 

Parlamentar da Química, afirmou que é inconcebível a manuten-

ção da atual situação da indústria de fertilizantes no Brasil, onde o 

produto nacional paga entre 4,9% e 11,9% de ICMS, enquanto o 

produto importado é isento. Pimenta aponta a contradição da 

legislação tributária, principalmente no que se refere à falta de 

equalização dos impostos sobre o produto e frete, o que resulta 

em custos logísticos desnecessários e repasses de impostos para 

o preço, ambos pagos pelo agricultor.

O presidente-executivo da Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim), Fernando Figueiredo, defendeu 

que se trata de um tema de imensa importância para a economia 

nacional e afirma ser inaceitável que um setor como o de 

agronegócios fique inteiramente dependente das importações 

de produtos essenciais para o aumento da sua produtividade. “A 
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FPQuímica discute medidas para aumentar a 
competitividade da indústria nacional de fertilizantes

O tema foi debatido por parlamentares, poder executivo e representantes da indústria química durante o 3º encontro temático da Frente 
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retirada desses produtos da Lista de Exceção da Tarifa Externa 

Comum (LETEC) é uma medida mais que urgente em curto prazo 

para destravar os investimentos no Brasil”, aponta Figueiredo. 

Para o presidente do Sinprifert, Dr. Rodolfo Galvani 

Júnior, “O Brasil é o único grande consumidor de fertilizantes que, 

além de incentivar a importação, pune a produção nacional. O 

país precisa fazer sua escolha entre dar condições de igualdade 

para o produtor nacional frente ao produto importado, bem 

como promover investimentos no Brasil, ou tornar-se totalmente 

dependente da importação gerando emprego e renda fora do 

Brasil. Por outro lado, é a produção nacional que pode atender, de 

forma customizada, as necessidades da nossa agricultura, além 

de gerar empregos e promover o nosso desenvolvimento.”

 De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, no 

momento em que discutimos a Agenda Brasil, que tem objetivo 

de dar competitividade a diversos setores da economia, torna-se 

imperativo que o Brasil invista em uma indústria de matérias-

primas forte e competitiva. “Há quase 20 anos a nossa  indústria  

é punida pelo ICMS, que é aplicado apenas para o produto 

nacional, e há quase 10 anos os fertilizantes estão na LETEC, sem 

imposto de importação, incentivando a geração de empregos e 

renda fora do país. O produto importado entra no Brasil sem 

qualquer impedimento, eliminando as chances de competitivida-

de para o produto nacional”, conclui Pimenta.

Além das autoridades já citadas, o encontro foi 

prestigiado pelos deputados Afonso Motta (PDT/RS), Carlos 

Gaguin (PMDB/TO), Celso Maldaner (PMDB/SC), Daniel Almeida 

(PCdoB/BA), Davidson Magalhães (PCdoB/BA), Evair de Melo 

(PV/ES), Luiz Carlos Heinze (PP/RS), Otávio Leite (PSDB/RJ) e 

Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). A Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) foi representada pelo seu gerente-

executivo adjunto, Godofredo Franco Diniz. Representantes do 

MME, MCTI e do MDIC, pastas essenciais para o debate, 

estiveram presentes. Também compareceram ao evento 

presidentes e representantes de empresas do setor químico, 

lideranças sindicais e associações setoriais.
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o dia 24 de agosto, a Associação Brasileira da Indústria 

NQuímica (Abiquim) e a Associação Brasileira da Indústria 

de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), receberam a visita 

da deputada federal Moema Gramacho (PT/BA), coordenadora de 

Saúde e Segurança do Trabalho da FPQuímica, com a finalidade de 

apresentar à parlamentar o Programa Atuação Responsável® e 

outras ações do setor na área de saúde e segurança do trabalho. 

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, 

abriu a reunião com uma breve introdução sobre o setor químico 

brasileiro. Na sequência, foi apresentado o Programa Atuação 

Responsável® e cases de sucesso em Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente (SSMA) de indústrias químicas. Também foram abordadas 

as principais frentes de trabalho da Comissão de Segurança, Higiene 

e Saúde do Trabalhador da Abiquim e apresentadas as ações das 

indústrias de cloro nessa área.

A deputada Moema elogiou os esforços das empresas e 

associações que trabalham em prol da segurança do trabalhador e 

enfatizou a necessidade de desenvolver trabalhos que destaquem o 

tema frente à sociedade, especificamente, ao público jovem. 

Participaram da reunião Lucineide Varjão, presidente da 

Confederação Nacional do Ramo Químico da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT); Osvaldo Bezerra “Pipoka”, coordenador-geral 

do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo, além de 

representantes da Abiquim, Abiclor e da área de SSMA de empresas.

Abiquim e Abiclor apresentam ações da indústria química para 

saúde  e segurança  do trabalho à deputada Moema Gramacho

Fernando Figueiredo, Presidente-executivo
da Abiquim e Deputada Moema Gramacho
Fernando Figueiredo, Presidente-executivo
da Abiquim e Deputada Moema Gramacho
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á se vão mais de dois anos desde que a 

JPetrobras, única produtora de nafta no 

Brasil, denunciou o contrato de fornecimen-

to da principal matéria-prima utilizada pela indústria 

química e petroquímica brasileira, alegando a necessidade 

de fixar preços e condições mais realistas. O fornecimento 

às centrais petroquímicas nacionais só não foi interrompi-

do em razão de sucessivas prorrogações de curta duração – 

seis meses, em geral – e mediante preços em aberto, 

passíveis de reajuste retroativo a ser definido quando de 

um acordo definitivo. Assim, todo o setor permanece com 

uma espada sobre a cabeça e os investimentos paralisa-

dos.

Algum observador menos atento às consequências 

desses adiamentos poderia até desculpar a demora. Mas 

certamente se espantaria ao perceber que muitos dos 

atuais desafios enfrentados pelo setor petroquímico 

nacional, especialmente o da falta de uma nafta competiti-

va, aguardam por soluções há meio século. Em caso de 

dúvida, basta ler o artigo intitulado “As Oportunidades 

Perdidas”, do falecido ex-ministro de Planejamento do 

governo Castello Branco, Roberto Campos, publicado na 

edição de 17 de outubro de 1967 do jornal O Globo.

Em sua análise, Campos começa por lamentar que o 

Brasil, mesmo contando com a maior população e o maior 

mercado da América Latina, tenha perdido a liderança 

petroquímica regional que ostentava uma década atrás, 

sendo superado pela Argentina e pelo México, além de 

estar prestes a ser alcançado por Venezuela, Colômbia e 

Chile. Cita como um dos motivos do atraso “a indisponibili-

dade da melhor matéria-prima, o gás natural”. 

Na falta dele, recomenda ao Brasil seguir o exemplo 

do Japão, “que, ainda mais desprivilegiado que nós em 

petróleo e gás, conseguiu criar em poucos anos o segundo 

parque petroquímico do mundo”. Sucesso que o ex-

ministro atribui à criação de “incentivos especiais à 

produção de nafta a partir de óleo cru importado”.

Antes de prosseguir com a análise do ex-ministro, 

cabe abrir parêntesis para reconhecer que a situação do 

Brasil mudou radicalmente desde então no que se refere à 

disponibilidade de petróleo e gás. Não faz muitos anos, 

chegamos a anunciar nossa autossuficiência na produção 

de petróleo, as reservas do pré-sal começaram a ser 

exploradas e hoje já produzem cerca de 730 mil barris/dia, 

assim como cresceu a disponibilidade de gás natural. 

Mas nem tudo são flores nesse campo, especial-

mente porque a modesta expansão da capacidade de 

refino nacional, de apenas 4% nos últimos 10 anos, 

inviabilizou aumento significativo da oferta dos principais 

derivados de petróleo. Assim o país, antes exportador de 

gasolina, passou a importar o combustível diante da forte 

elevação de seu consumo – 63% apenas nos últimos 5 anos 

– provocada pelo preço subsidiado ao consumidor final. 

Além disso, para reduzir seu prejuízo nesse mercado, a 

Petrobras passou a destinar à produção de gasolina parte 

de sua nafta que fornecia à cadeia petroquímica, substitu-

indo-a por nafta importada, insistindo em transferir os 

custos dessa operação ao setor. 

Pressionada pela petroquímica norte-americana, 

que tem no gás de xisto matéria-prima quase 4 vezes mais 

barata que a nafta, a petroquímica brasileira não tem 

como arcar com essa conta que não lhe pertence. Até 

porque seu consumo de nafta permanece estável há mais 

de uma década. Sem contar que a decisão unilateral da 

Petrobras de importar essa matéria-prima proporcionou a 

otimização de sua logística e lucro.

Fechado o parêntesis, voltemos à análise cinquen-

tenária de Roberto Campos. “Seria de imaginar-se”, 

ponderava no artigo de O Globo, “um senso de urgência 

para cortar as amarras e acicatar os investidores 'à la 

recherce du temps perdu'. Contudo, não é o que assistimos 

nos dias de hoje, pois a renovação temporária e de curto 

prazo do contrato de nafta impede qualquer planejamento 

de investimento de uma indústria que é, por natureza de 

longo prazo. Para o ex-ministro, o “imobilismo do gover-

no” poderia resultar “em mais uma oportunidade perdida. 

A opção é entre discutir interminavelmente, comprome-

tendo irremediavelmente o nosso destino petroquímico, 

ou convertermo-nos rapidamente no sétimo parque 

produtor mundial”. À exceção de termos evoluído hoje 

para a sexta posição no ranking global da petroquímica, o 

alerta segue mais atual do que nunca.

Alerta mais
atual impossível
Presidente-executivo da Abiquim
FERNANDO FIGUEIREDO

ARTIGO
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C
om objetivo de apresentar o Programa Nacional do Gás Natural 

Matéria-Prima, a Abiquim realizou, no último dia 13, um almoço 

entre representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores e da 

Frente Parlamentar da Química, em Brasília. O encontro foi conduzido 

pelo deputado Paulo Pimenta (PT/RS), presidente da FPQuímica e pelo 

deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA), coordenador de Gás e 

idealizador do Programa. 

O Programa Nacional do Gás Natural Matéria-Prima visa atrair 

investimentos para a expansão da Indústria Química no Brasil, promover 

a sua competitividade nos mercados interno e externo, buscar a 

diversificação das Cadeias Produtivas Ampliadas. Estes fatores 

permitirão elevados índices de agregação de valor, bem como a criação 

de empregos e impostos, gerando benefícios sociais com efeitos 

multiplicadores na economia.

O deputado Paulo Pimenta iniciou o encontro ressaltando a 

necessidade de debater o tema com todas as categorias e salientou a 

importância da participação integral dos sindicatos nas agendas com o 

governo. “Acredito que estas agendas com o governo são de extrema 

importância para gerar uma discussão com toda a sociedade sobre as 

ações políticas para o setor”, afirmou Pimenta. 

Em seguida, o deputado Davidson Magalhães fez uma breve 

explanação sobre o Programa Nacional do Gás Natural Matéria-Prima, 

apontando a competitividade da indústria química nacional como o 

principal objetivo a ser alcançado pelo programa. Davidson mencionou 

as audiências realizadas com os governadores da Bahia, Rui Costa, e de 

São Paulo, Geraldo Alckmin, e destacou a receptividade deles ao 

Programa. O deputado aproveitou para convidar os representantes dos 

sindicatos para que participem da audiência com o governador do Rio de 

Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e para as próximas com o governo.

Para Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB), não se pode pré-datar a luta e destaca a 

preocupação da categoria com a situação da indústria nacional e em 

relação ao PIB. “Algo precisa ser feito. Quando o quadro se agrava, a crise 

atinge primeiro os ombros da classe trabalhadora”. 

Lucineide Varjão Soares, presidente da Confederação Nacional do 

Ramo Químico aproveitou a oportunidade para parabenizar a iniciativa 

da inclusão dos sindicatos no debate e ressaltou a importância da 

manutenção dos empregos no setor químico. Seguindo na mesma linha, 

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do 

ABC e coordenador político da Federação dos Trabalhadores do Ramo 

Químico (FETQUIM CUT), Raimundo Suzart, propôs o diálogo e 

cooperação permanente com a Frente Parlamentar da Química, além da 

integração entre o trabalhador e o governo. Suzart afirmou que a política 

de expansão só é possível em conjunto com a política de qualificação da 

mão de obra. 

 Além dos deputados e presidentes de sindicatos já citados, 

estiveram presentes o diretor sindical do Sindicato Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e similares de São Paulo e 

região, Osvaldo Bezerra, o diretor regional da Força Sindical de São 

Paulo,  Herbert Passos Filho, a diretora de Economia e Estatística da 

Abiquim, Fátima Ferreira, a gerente de Assuntos Institucionais da 

Abiquim e secretária-executiva da FPQuímica, Marina Mattar, a 

assessora de Relações Públicas da Abiquim e da FPQuímica, Lidiane 

Soares, além de representantes da indústria. 

Programa Nacional do Gás Natural Matéria-Prima 
é apresentado a Sindicatos de Trabalhadores
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FPQuímica e Abiquim apresentam proposta de  Programa Nacional
Gás Natural Matéria-Prima aos Governadores da Bahia e São Paulo

Programa Nacional Gás Natural Matéria-Prima

E
m 10 de agosto, os deputados, Alex Manente (PPS/SP), 
coordenador de Petroquímicos da FPQuímica, Antônio 
Imbassahy (PSDB/BA), vice-presidente da FPQuímica, 

Davidson Magalhães (PCdoB/BA), coordenador de gás da FPQuímica e 
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG), acompanhados de representantes da 
Abiquim e empresários do setor químico, apresentaram a proposta do 
Programa Nacional Gás Natural Matéria-Prima ao governador Geraldo 
Alckmin, ao secretário Edson Aparecido, da Casa Civil do Estado de SP, 
ao secretário João Carlos Meirelles, da secretaria de Energia de SP, e ao 
secretário adjunto da Secretaria de Energia, Ricardo Toledo Silva.

O projeto já fora mencionado ao 
governador no início de julho, durante o evento 
de lançamento do projeto do Governo de SP 
intitulado Rota 4 do gás natural, e também 
debatido em reuniões na Secretaria de Energia 
de SP com a Abiquim. De acordo com Alckmin, o 
investimento exigido pelo Programa é mínimo, 
principalmente se consideramos a importância 
do gás-natural como matéria-prima para o setor 
químico.                                                                                                                                                            

O Estado de São Paulo é o que mais 
consome gás natural no Brasil, seguido pelo 
Estado da Bahia. O alto e crescente preço do gás 

no Brasil tem prejudicado a competitividade da indústria química 
nacional. As empresas estão trabalhando com 35% em média de 
capacidade ociosa e algumas estão fechando. Em 2013, caso as 
empresas tivessem operado à plena carga, teria sido possível substituir 
18,5% do volume importado e 24,7% do valor importado. Por essa 
razão, a Frente Parlamentar da Química e a Abiquim estão propondo ao 
Governo Federal, com o apoio dos governos estaduais consumidores de 
gás natural matéria-prima, o Programa Nacional do Gás Natural 
Matéria-Prima.

E
m 13 de julho, uma comitiva composta por parlamentares e 
representantes da indústria química esteve reunida com o 
governador da Bahia, Rui Costa, para apresentar a proposta 

do Programa Nacional Gás Natural Matéria-Prima e os principais 

 

entraves logísticos enfrentados pelo setor químico na região.
O Programa Nacional Gás Natural Matéria-Prima tem como 

objetivo a promoção da competitividade da indústria química nos 
mercados interno e externo; a atração de investimentos para a sua 
expansão no Brasil; a busca pela diversificação das Cadeias Produtivas 
Ampliadas, que permitem elevados índices de agregação de valor; e a 
criação de empregos, benefícios e impostos, gerando impactos 
sociais positivos e com efeitos multiplicadores na economia.

Participaram da audiência o deputado Davidson Magalhães 
(PCdoB/BA), o deputado Antônio Imbassahy (PSDB/BA), o presidente 
da BahiaGas, Luiz Gavazza, o presidente da Elekeiroz, Marcos De 
Marchi, o presidente da Unigel, Reinaldo Kröger, o presidente da 
Columbian Chemicals, Ronaldo Duarte, o Superintendente do Cofic 
(Comitê de Fomento Industrial de Camaçari), Mauro Pereira, executi-
vos do Grupo Solvay, da Braskem e da Oxiteno, o presidente-
executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, a diretora de Economia e 
Estatística da Abiquim, Fátima Ferreira e a gerente de Assuntos 
Institucionais e secretária-executiva da Frente Parlamentar da 
Química, Marina Mattar.
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Coordenador de Fertilizantes da FPQuímica
Deputado Irajá Abreu
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Os produtores de toda a cadeia de fertilizan-
tes reclamam da disputa desleal entre os 
produtos nacionais e os importados. Quais 
são os principais problemas tributários 
enfrentados?

O mercado de fertilizantes pleiteia, há anos, 
uma reforma tributária que traga isonomia 
entre o produto importado e o nacional. Atual-
mente, o produto que entra no País tem tarifa 
de importação zero e não conta com incidência 
de ICMS. Já o produto nacional, ao contrário, é 
onerado com custos relacionados à sazonali-
dade, legislações trabalhista e produtiva naci-
onal, além do ICMS em operações interestadu-
ais com alíquotas que chegam a 8,4% e carga 
tributária total, ou seja, é uma condição bas-
tante desvantajosa para o produtor de fertili-
zantes nacional, a qual precisamos rever para 
estabelecer isonomia (igualdade) na competi-
tividade entre o produto nacional e o importa-
do. Por fim, é preciso estender a isenção do IPI 
prevista no artigo 29 da Lei 10.637/2002 para os 
para a produção de fosfato de cálcio, uma vez 
que este produto é a principal matéria-prima 
para produção de fertilizantes fosfatados e 
ficou sem o amparo da lei por estar classificado 
capítulo 25 na Tabela de Incidência do IPI.

Há várias mudanças indispensáveis na políti-
ca pública para a indústria de fertilizantes 
intermediários. Qual delas é a mais urgente?

A retirada de dez produtos intermediários para 
fertilizantes que integram a Lista de Exceções 
à Tarifa Externa Comum do Mercosul (LETEC), 
pondo fim ao atual regime de incentivos às 
importações desses produtos, uma vez que 
impõe isonomia competitiva do produto naci-
onal em relação ao importando, pois equacio-
na custos resultantes da sazonalidade e de 
atendimento às condições para produção no 
Brasil. Com isso, pode ser interrompido o pro-
cesso de desindustrialização já instalado no 
setor, mantendo operações que estão em risco 
de paralisação, bem como talvez reativar 

plantas que já estão com as operações suspen-
sas.

A adoção de um novo modelo de tributação 
do ICMS para o setor de fertilizantes é outro 
pleito do setor. Como implementar esse 
novo modelo para o ICMS sem impactar sem 
impactar o agronegócio brasileiro?

A adoção de um novo modelo de ICMS passa, 
necessariamente, pela garantia de manuten-
ção e uso dos créditos pelo produtor agrícola, 
possibilitando a aquisição de insumos, inclusi-
ve fertilizantes, e equipamentos, contribuindo 
assim para impulsionar ainda mais a pujança 
do agronegócio brasileiro.

Além disso, pensando na carga tributária total 
e na necessidade de equacionar a competitivi-
dade da cadeia de fertilizantes e do produtor 
agrícola, precisamos rever a tributação do PIS 
e COFINS sobre os fretes de fertilizantes, pois 
atualmente este tributo, por não acompanhar 
a alíquota do produto, já causa uma perda de 
eficiência em custo para o produtor agrícola.

A quantidade de terras brasileiras e as condi-
ções climáticas no Brasil são grandes dife-
renciais para o agronegócio brasileiro. Por 
isso, surge a dúvida: o Brasil já possui as 
condições necessárias para ser o “celeiro do 
mundo”?

Para que o Brasil possa efetivamente utilizar 

plenamente seu potencial de produção de 

alimentos, é imprescindível: (i) a redução de 

nossa dependência externa de fertilizantes; (ii) 

o  desenvolvimento de tecnologias de 

fertilizantes e outros insumos voltados para as 

nossas necessidades agronômicas e (iii) a 

garantia do uso de boas práticas relacionadas à 

sustentabilidade social e ambiental do 

agronegócio. Com isso, o agricultor brasileiro 

poderá garantir o abastecimento de seus 

principais insumos, ter maior agilidade no 

desenvolvimento de soluções tecnológicas 

regionais e proporcionar a certeza da 

qualidade nos produtos ofertados no mercado 

nacional e mundial. Este posicionamento 

político e econômico, sem dúvida, irá gerar 

mais empregos e renda no Brasil.

O Brasil é o único dos grandes consumidores 

de fertilizantes que não possui uma estraté-

gia clara e definida para aumentar a atrativi-

dade de investimentos desse setor. Não há 

previsão de investimentos?

Há mais de uma década o setor não registra 

saltos importantes de produção. Os produto-

res nacionais de fertilizantes mantém um 

portfólio de projetos com investimentos rele-

vantes que, se implantados, poderão aumen-

tar a produção em mais de 12 milhões de tone-

ladas, reduzindo o déficit na balança comercial 

dos produtos químicos, contribuindo assim 

para a geração de empregos e renda para os 

brasileiros. No entanto, isto somente será 

possível se a isonomia em relação ao produto 

importado for restabelecida e houver um 

ambiente de segurança quanto à estabilidade 

tributária. Em síntese, é preciso que haja trans-

parência e simplicidade nos aspectos tributári-

os, sociais e econômicos que fundamentam o 

agronegócio brasileiro, garantindo nossa 

competitividade no mercado internacional.

ENTREVISTA 

m 13 de agosto, o coordenador de fertilizantes da Frente 

EParlamentar da Química, deputado Irajá Abreu(PSD/TO), 
recebeu o Sinprifert (Sindicato Nacional da Indústria de 

Matérias Primas para Fertilizantes) e um grupo de dez executivos, 
representantes de  produtores nacionais de fertilizantes, importante 
segmento do agronegócio brasileiro.

Foram discutidas questões relevantes como a interrupção 
do processo de desindustrialização, o estabelecimento de condições 
para novos investimentos no País, a eliminação de ineficiências 
tributárias e o fomento do aumento de produção de insumos e 

produtos do agronegócio. No encontro foram definidas três ações: 
promover a Retirada dos Fertilizantes da LETEC junto ao Poder 
Executivo; promover a extensão da isenção do IPI para a produção de 
fosfato de cálcio, conforme Lei 10.637/2002, junto ao Poder 
Legislativo; e promover a aproximação da  Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) e da Frente Parlamentar da Química  para se 
buscar um modelo de isonomia tributária que garanta igualdade 
entre fertilizantes nacional e importado, manutenção e/ou redução 
de custos para o agronegócio e maior eficiência logística e 
tecnológica.

Encontro reuniu o deputado Irajá Abreu com representantes da indústria nacional de fertilizantes
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O
 Ministro da Defesa, Jaques 

Wagner recebeu a Frente 

Parlamentar da Química e 

representantes da Abiquim no dia 27/8, em 

Brasília. A audiência teve objetivo de discutir 

a renovação do contrato de nafta, entre 

Braskem e Petrobras, além das implicações 

para o setor. 

A nafta representa 75% do custo de 

produção da petroquímica Braskem e é a 

matéria-prima principal de uma série de 

insumos utilizados na base de diferentes 

cadeias produtivas, sendo a definição dessa 

precificação a questão-chave para a 

sobrevivência do setor, bem como para 

atração de novos investimentos. Cabe 

destacar, ainda, que a manutenção desta 

atividade industrial é de vital importância 

para os Estados da Bahia, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, locais em que o setor 

representa uma significativa parcela do PIB 

da indústria. A Petrobras informou, em julho 

de 2015, por meio de carta à Braskem, a 

suspensão do fornecimento de nafta, caso 

não se chegasse a um acordo até a data final 

do último aditivo. 

De acordo com Fernando Figueiredo, 

presidente-executivo da Abiquim,  o Grupo 

de Trabalho, criado pelo Governo, e liderado 

pelo MME, com o objetivo de auxiliar no 

estabelecimento de uma solução para o 

impasse nas negociações de um novo 

contrato que garantisse competitividade 

para o setor petroquímico, até o momento, 

não surtiu efeito. Figueiredo afirmou ainda 

que “a solução da renovação do contrato de 

nafta com perspectivas de longo prazo é 

imprescindível para a retomada dos 

investimentos da indústria química”.

A deputada Moema Gramacho (PT/BA) 

destacou que o impasse nas negociações 

continua e as incertezas associadas à 

renovação do contrato de nafta tem 

resultado na paralisação de investimentos 

na cadeia petroquímica brasileira, entre eles 

o projeto de ABS (plástico de engenharia, de 

elevado valor agregado, utilizado no setor 

automotivo), que acrescentaria importan-

tes empregos e receita tributária ao Estado 

da Bahia.

 Paulo Pimenta (PT/RS), presidente da 

Frente Parlamentar da Química, falou sobre 

a importância de encontrar uma solução 

para este impasse que pode comprometer 

os investimentos na indústria química 

brasileira. “Faltando poucos dias para o 

término do contrato estabelecido entre 

Braskem e Petrobras, torna-se urgente a 

definição de propostas no sentido de se 

evitar prejuízos para a nossa indústria 

química em relação aos mercados internaci-

onais”. 

A FPQuímica, comprometida com a 

indústria química nacional está empenhada 

em contribuir para que as negociações 

tragam benefícios para o setor. Neste 

sentido, foi apresentado ao Ministro um 

pedido de apoio junto aos ministérios 

envolvidos, bem como à Presidência da 

República, no sentido de promover uma 

solução estruturante e de longo prazo, que 

garanta a competitividade deste setor 

industrial brasileiro, que apoia o desenvolvi-

mento sustentável da indústria nacional.

A Braskem informou em nota,  no dia 

1º/9, que está sendo finalizada com a 

Petrobras a celebração de um novo aditivo 

contratual de curto prazo para o forneci-

mento de nafta petroquímica e, nesse 

contexto, a administração da companhia 

não prevê interrupção nas suas operações.

Frente Parlamentar da Química e Abiquim se reúnem com
Ministro da Defesa para discutir a renovação do contrato de nafta
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A agricultura, fruto do trabalho diário e dedicado dos 

produtores brasileiros, é sensível aos riscos de clima e pragas que, 

por várias vezes, já dizimaram culturas inteiras e determinaram a 

queda da produtividade e prejuízos irreparáveis à produção 

nacional. 

Nesse contexto, vale destacar a extraordinária contribuição 

da química para esse segmento, que, começando há mais de 100 

anos com os fertilizantes, hoje contribui para a agricultura com 

uma gama variada de produtos, como os redutores de crescimen-

to, que aumentam a produtividade e os defensivos agrícolas, que 

combatem as pragas tão comuns em países tropicais.

No caso específico dos fertilizantes, além de ter transforma-

do o cerrado  brasileiro no campeão mundial de produtividade, em 

regiões mais férteis o ganho vem crescendo de maneira extraordi-

nária.  

Por isso mesmo é inaceitável que a agricultura brasileira seja 

hoje totalmente dependente de fertilizantes importados. Na 

década de 90, 55% dos fertilizantes utilizados no Brasil eram 

produzidos localmente. Hoje, mais de 70% é produto estrangeiro.

Este absurdo, fruto de um sistema tributário caótico, que 

concede incentivos fiscais para a fabricação no exterior, transferin-

do para outros países empregos de alta qualificação e boa remune-

ração, como destacaram os representantes sindicais presentes no 

ultimo café da manha da Frente Parlamentar da Química, precisa 

ser imediatamente corrigido pela instituição da isonomia tributária 

entre produtos importados e fabricados no Brasil.

A primeira e urgente providência é a simples retirada dos 

intermediários da Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum - 

LETEC, onde se encontram há mais de 10 anos, prejudicando a 

realização de grandes investimentos no Brasil. 

Pelo nosso empenho e trabalho parlamentar em conjunto 

com a representação do setor, vamos nos dedicar a corrigir estas 

graves distorções da política pública para  os fertilizantes e 

defensivos agrícolas.

Deputado Afonso Motta
(PDT/RS) 

Coordenador de Químicos para Agronegócios da

Frente Parlamentar da Química.
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