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A FPQuímica não parou.
Nossos parlamentares membros
estão trabalhando ativamente em seus
estados e nas pautas do Congresso
Nacional, buscando medidas que
reduzam os impactos causados pela
Covid-19 à população brasileira.

Acesse nossas redes!

Fique por dentro das
atividades da FPQuímica
e do setor químico nacional.

A indústria química também está
fa ze n d o a s u a p a r te p o r m e i o d e
iniciativas sociais para o combate à
pandemia. Por exemplo, doando
espessantes para álcool gel ou o próprio
produto, materiais para fabricação de
máscaras, ou mesmo recursos
ﬁnanceiros para custeio de respiradores.

www.fpquimica.org.br
fpquimica@fpquimica.org.br
frenteparlamentardaquimica
@fpquimica
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Coordenadores da FPQuímica realizam
encontros remotos com setor químico

Dep. Daniel Almeida

O coordenador de Saúde e Segurança do
Trabalho da FPQuímica, deputado Daniel Almeida
(PCdoB/BA) participou de uma reunião com
representantes da indústria química, no dia 19 de
maio.
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, fez um panorama do setor em meio à
pandemia, destacando a amplitude da indústria
química, que, segundo ele, engloba empresas com
alta demanda e outras com operações paradas.
Outro assunto tratado foi a inclusão do setor
no Decreto nº 10.282/2020 que lista os serviços
públicos e as atividades essenciais.
O deputado ressaltou a diﬁculdade de
coordenação de atuação nesse momento, que
combina a crise na saúde com questões
econômicas, políticas e sociais, mas aﬁrmou que
acredita na possibilidade de convergência,
especialmente por parte do Poder Legislativo. O
parlamentar disse que concorda com a deﬁnição
d a s a t i v i d a d e s d a i n d ú s t ri a q u í m i c a co m o
essenciais.
Daniel Almeida aﬁrmou que irá observar o
tema com mais profundidade e irá tratá-lo com
outros líderes. Também expressou sua preocupação
com as diﬁculdades enfrentadas pelas empresas de
médio e pequeno porte na obtenção de créditos,
além de preocupação com a manutenção de
empregos, destacando articulações para aprovação
da Medida Provisória (MPV) 936/2020, que instituiu o

Dep. Eduardo Cury

Pro g ra m a E m e rg e n c i a l d e M a n u te n ç ã o d o
Emprego e da Renda.
O deputado concluiu destacando o interesse
em comunicação com a indústria e sua disposição
para defesa do setor.
No dia 21 de maio, foi realizada a reunião dos
representantes da indústria química com o
co o rd e n a d o r d e I n ova ç ã o e Te c n o l o g i a d a
FPQuímica, deputado Eduardo Cury (PSDB/SP).
Durante o encontro, além dos temas já citados,
também foram abordados o trabalho desenvolvido
pelas empresas químicas em garantir o
ﬁnanciamento de suas cadeias produtivas e a
descentralização de produtos chave para a
biossegurança nacional. O deputado Eduardo Cury
elogiou a forte política de compliance das indústrias
químicas e como a distribuição das plantas
industriais nas regiões sul, sudeste e nordeste
permite a composição de parlamentares de
diferentes regiões e partidos na Frente.
Participaram das reuniões o gerente de
Relações Institucionais da Oxiteno, Frederico
Marchiori Xavier de Jesus; a Relações Institucionais
da Oxiteno, Veronica M. Horner Hoe Lopes; o relações
com Investidores e Relações Institucionais da
Unipar, Sergio Luiz Baptista dos Santos; os
assessores de Relações Institucionais da Abiquim,
Lidiane Soares e Pável Pereira; o diretor da Umbelino
Lobo, Antônio Marcos Umbelino Lôbo; e o assessor
da Umbelino Lobo, Leonardo Nunes.
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Dep. Afonso Motta

Dep. Jerônimo Goergen

O vice-presidente da Frente, deputado
Afonso Motta (PDT/RS) se reuniu com
representantes da indústria química, no dia 26 de
maio, via videoconferência.
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, destacou as ações de solidariedade
realizadas pelo setor e ressaltou a importância da
manutenção da essencialidade da indústria
química no Decreto nº 10.282/2020 para a
continuidade das operações das cadeias
envolvidas direta ou indiretamente no combate à
pandemia.
O executivo da Abiquim também aﬁrmou
que a pandemia evidenciou o excesso de
dependência da China e da Índia e o mundo irá
buscar formas de descentralizar o fornecimento
de suprimentos, o que pode representar
oportunidade para o Brasil reconstruir cadeias e
recuperar a produção perdida, principalmente
de medicamentos, agroquímicos e fertilizantes.
O deputado Afonso Motta se mostrou
disposto a ajudar o setor e sugeriu o
agendamento de reuniões com outros
parlamentares que tenham aﬁnidade com o
empresariado, independente do partido e
estado. Segundo o parlamentar, o maior desaﬁo
da retomada será a governabilidade das
questões macroeconômicas do País.
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Deputados
Afonso Motta e
Jerônimo
Goergen
se reúnem com
representantes
do setor para
discutir o cenário
da indústria
química

No dia 29 de maio, os representantes da
indústria química se reuniram com o
coordenador de Químicos para o Agronegócio da
FPQuímica, deputado Jerônimo Goergen
(PP/RS). Além dos temas tratados com o
deputado Afonso Motta, o presidente-executivo
da Abiquim informou que as indústrias químicas
têm atuado para suprir o papel de garantir
ﬁnanciamento às operações ao longo da cadeia,
visto que as pequenas e médias empresas têm
enfrentado diﬁculdades para acessar o crédito. O
coordenador da FPQuímica explicou que os
parlamentares deverão operar por meio remoto
ainda no próximo mês, propôs o
desenvolvimento de uma agenda com as
prioridades para resgatar a competitividade do
setor químico.
Participaram das reuniões o gerente de Relações
Institucionais da Oxiteno, Frederico Marchiori
Xavier de Jesus; o relações governamentais da
Innova, André Passos Cordeiro; o relações
institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul,
João Freire; os assessores de Relações
Institucionais da Abiquim, Lidiane Soares e Pável
Pereira; o diretor da Umbelino Lobo, Antônio
Marcos Umbelino Lôbo; e a assessora da
Umbelino Lobo, Gabriela Bargalo.
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Coordenador
estadual do RJ
da FPQuímica
fala sobre
perspectivas
para a indústria

Dep. Paulo Ganime

O tema foi a apresentação do cenário do setor químico durante a pandemia de Covid-19
O coordenador estadual do RJ da Frente
deputado Paulo Ganime (NOVO/RJ), se reuniu
com representantes da indústria química, no dia
1º de junho.
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, iniciou a reunião explicando como a
pandemia de Covid-19 afetou a agenda de
trabalho da FPQuímica.
Marino também tratou do Projeto de Lei
(PL) 6407/2013, conhecido como Lei do Gás, e
d e s t a co u co m o a a p rova ç ã o d a m a té ri a
incentivará a competitividade e será de extrema
i m p o r t â n c i a n a re to m a d a d a e co n o m i a ,
especialmente considerando a competição com
países que já se recuperam da pandemia e
diminuem os preços de matérias-primas.
Outro importante tema apresentado ao
parlamentar foi a preocupação das empresas
com o ﬁnanciamento do capital de giro e foi
explicado que, no setor químico, a diﬁculdade
tem sido mitigada pelas empresas de grande
porte, que têm acesso a ﬁnanciamento e taxas
de juros mais atrativas, além de casos de matriz
no exterior ou empréstimo externo. Desta forma,
as empresas de grande porte têm funcionado
como suporte para a cadeia do setor. Nesse
contexto, matérias legislativas que apresentam
propostas como empréstimo compulsório
onerariam os atores da cadeia que a sustentam
nesse momento.

Ganime acredita que a retomada das
atividades deve começar a ocorrer em breve, de
forma gradativa e organizada, mesmo com a
autonomia dos estados e municípios. Em relação
à Lei do Gás, o deputado aﬁrmou que vem
tratando do tema com diversas entidades e
trabalha para inclusão de requerimento de
urgência da matéria na pauta do Plenário. Além
disso, ele reforçou a necessidade de diálogo com
o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia,
para demonstrar que o tema possui maturidade
e coesão e seus benefícios à sociedade.
Além do deputado Paulo Ganime e do
presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino,
participaram das reuniões a assessora
institucional da Câmara dos Deputados, Yara
Haquim; o gerente de Relações Institucionais da
Oxiteno, Frederico Marchiori Xavier de Jesus; o
Relações Governamentais da Innova, André
Pa s s o s Co rd e i ro ; a d i re to ra d e R e l a çõ e s
Governamentais da Dow, Suelma Rosa; o diretor
de Relações Governamentais da Rhodia Solvay,
Marcelo Perrracini; a Relações Corporativas da
Braskem, Núbia Isaias; a Relações
Governamentais da Oxiteno, Verônica Honer
Lopes; os assessores de Relações Institucionais
da Abiquim, Lidiane Soares e Pável Pereira; o
Diretor da Umbelino Lobo, Antônio Marcos
Umbelino Lôbo; e o assessor da Umbelino Lobo,
Leonardo Nunes.
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Dep. Marcos Pereira

O coordenador Político na Câmara da
FPQuímica e vice-presidente da Câmara, deputado
Marcos Pereira (Republicanos/SP) se reuniu, no dia 9
de junho, com representantes da indústria química,
via videoconferência.
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, como de costume nas reuniões realizadas
com parlamentares, fez um panorama do setor
químico em meio à pandemia, relatou a
importância da manutenção da química no Decreto
nº 10.282/2020 e destacou a essencialidade da
aprovação da Lei do Gás.
Ciro ressaltou a reavaliação geopolítica de
cadeias produtivas e explicou que a pandemia
revelou o quão dependente o mundo ﬁcou dos
produtos básicos das cadeias que se deslocaram
para a Ásia nas últimas décadas. Por isso, o Ministério
da Defesa está preocupado com a biossegurança e
vem incitando o debate sobre a oportunidade
brasileira de trabalhar no abastecimento em nível
global.
A Consulta Pública da Secretaria de
Comércio Exterior, prevista na Circular nº 29, de 24 de
abril de 2020, sobre a fase facultativa de pré-pleito no
âmbito de investigações originais, revisões e demais
procedimentos de defesa comercial, também fez
parte da pauta. Foi explicado como ela vai contra os
assuntos de relevância e seus resultados poderiam
prejudicar a defesa comercial no País. Ainda foi
defendido que o tema poderia ser trabalhado com
mais profundidade no âmbito do Poder Legislativo.
Foram tratadas estratégias para a Consulta
Pública da SECEX. Uma vez que a Secretaria de
Comércio Exterior já respondeu o ofício, negando
prorrogação ou suspensão da Consulta, o deputado
aﬁrmou que tentaria o contato com os chefes da
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Coordenador Político
da FPQuímica
Dep. Marcos Pereira
participa de encontro
com representantes
da indústria química
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais e do próprio Ministério. Também
aﬁrmou que manterá o contato para atualização das
interlocuções no Poder Executivo.
Participaram da reunião o presidente da
Ingevity, Alexandre Castanho; o gerente de
Marketing da Indorama, Augusto Eduardo Corrêa; o
gerente de Relações Institucionais da Oxiteno,
Frederico Marchiori Xavier de Jesus; o analista de
Relações Governamentais da Braskem, Gustavo
Boni dos Santos; o Tax Coordinator do PPG
Industrial, José Carlos Corrêa; o conselheiro,
coordenador da Comissão Temática de Economia e
Competitividade da Abiquim e presidente da Deten
Química, José Luís Gonçalves de Almeida; o gerente
regional de Relações Governamentais Corporativas
da BASF, Luiz Henrique de Carvalho; o diretor de
Relações Governamentais da Rhodia Solvay, Marcelo
Perrracini; a Relações Corporativas da Braskem,
Núbia Isaias; o diretor de Sustentabilidade e
Assuntos Regulatórios para América Latina da
Clariant, Paulo Itapura; o relações com Investidores e
Relações Institucionais da Unipar, Sergio Luiz
Baptista dos Santos; a diretora de Relações
Governamentais da Dow, Suelma Rosa; a Relações
Governamentais da Oxiteno, Verônica Honer Lopes;
e a chefe de gabinete da primeira vice-presidência
d a Câ m a ra , Lu c i a n a Le i te . Pe l a A b i q u i m
participaram a diretora de Assuntos de Comércio
Exterior, Denise Naranjo; o gerente de Assuntos de
Comércio Exterior, Éder da Silva; o assessor de
Assuntos de Comércio Exterior, Diego Hrycylo; os
assessores de Relações Institucionais, Lidiane Soares
e Pável Pereira. Pela Umbelino Lobo participaram o
iretor Antônio Marcos Umbelino Lôbo e o assessor
Leonardo Nunes.
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Novo membro da
Comissão Executiva da
FPQuímica

No dia 28 de maio, os representantes da indústria química se reuniram
com o deputado Delegado Pablo (PSL/AM).
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, apresentou a
FPQuímica e destacou a distribuição geográﬁca do setor químico no
território nacional, enfatizando que a química opera em todo o País. Na
oportunidade, Ciro convidou o deputado a integrar a comissão
executiva da Frente.
O deputado destacou que a região amazônica tem pautas especíﬁcas em
relação à Zona Franca e aﬁrmou considera a indústria como parceira para
o desenvolvimento. Ele conﬁrmou seu interesse em integrar a FPQuímica

Dep. Delegado Pablo

e em apoiar o setor. O parlamentar aﬁrmou
que a Amazônia tem grande potencial para o
d e s e nvo l v i m e n to d a b i o e co n o m i a ,
principalmente em função da biodiversidade,
e destacou que sua atuação na FPQuímica
iria auxiliar no trabalho dos recursos naturais
por meio da química no Estado.

Deputado Evair de Melo
fala sobre defesa comercial
com representantes do setor

O Coordenador de Água da
FPQuímica e presidente da
FrenCOMEX, deputado Evair de
Melo (PP/ES), se reuniu, no dia 7 de
julho, com representantes do setor
químico.
Durante o encontro, os participantes ressaltaram o trabalho
desempenhado pelo parlamentar
na condução do tema da circular
SECEX nº 29/2020 e aﬁrmaram a
importância do sistema de defesa
comercial para a equidade competitiva do produto nacional com o
importado, alertaram sobre a falta
de alinhamento do tema com a
realidade regulatória internacional,
a possibilidade de ampliação da
i n s e g u ra n ç a j u rí d i c a , a a t u a l
desestruturação do sistema dos

instrumentos de defesa comercial e
os efeitos da capacidade ociosa no
âmbito internacional no mercado
brasileiro.
O presidente-executivo da
Abiquim, Ciro Marino, apontou que
existe alinhamento empresarial
sobre o tema. Marino destacou a
necessidade que o processo de
abertura seja discutido em alinhamento com negociações bilaterais
e multilaterais. Ainda referenciou
que o processo atual apresenta
desalinhamento com o internacional, pois ele não tem contrapartidas
e deve gerar ampla insegurança
jurídica.
O deputado agradeceu as
informações e solicitou apoio do
setor na formatação de material
técnico para a continuidade dos
debates junto ao Poder Executivo.
Participaram da reunião o
coordenador de Acompanhamento
Legislativo da FrenCOMEX, Gabriel
Borges; o assessor técnico da
FrenCOMEX, Celso Figueiredo; o
R e l a çõ e s G ove rn a m e n t a i s d a
Innova, André Passos; o gerente de
Compliance para América Latina da
Eastman, Adilson Car valho; a

Relações Corporativas da Braskem,
Núbia Isaias; o analista de Relações
Governamentais da Braskem,
Gustavo Boni dos Santos; diretor de
R e l a çõ e s G ove rn a m e n t a i s d a
Rhodia Solvay, Marcelo Perracini; o
Relações Institucionais e
Governamentais da BASF, Luiz
Renato Nais; a coordenadora de
Relações Governamentais da BASF
para a América do Sul, Juliana
Villano; o Diretor geral da Deten
Química, José Luis Gonçalves de
Almeida; o Gerente Comercial de
Resinas da Petroquímica Suape,
Lu i z H e n ri q u e B i tte n co u r t ; o
Gerente de Marketing da Indorama,
Augusto Eduardo Corrêa; o Gerente
de Relações Institucionais da
Oxiteno, Frederico Marchiori. Pela
Abiquim a diretora de Assuntos de
Comércio Exterior, Denise Naranjo;
o gerente de Assuntos de Comércio
Exterior, Éder da Silva; o assessor de
Assuntos de Comércio Exterior,
Diego Hrycylo; os assessores de
Relações Institucionais, Lidiane
Soares e Pável Pereira. Pela
Umbelino Lobo, o diretor Antônio
Marcos Umbelino Lôbo e o diretor
executivo Felipe Oppelt.
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Alex Manente
aborda a
importância da
indústria química
durante live

O presidente da FPQuímica, deputado Alex
Manente (CIDADANIA/SP) participou de uma live
com o tema: “Brasil: Uma vocação natural para a
indústria química”. O encontro aconteceu no dia 25
de junho e foi mediado pela sócia-gerente da
ThinkBrasil, Silvia de Toledo Fagnani. Manente
destacou a atuação da Frente e em debates
realizados em 2019 com o Secretário Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade, do
Ministério da Economia, Carlos Alexandre Da Costa,
que exerce a função de representante do Poder
Executivo na Frente. O deputado falou sobre o
importante trabalho da FPQuímica pela
d e s b u ro c ra t i z a ç ã o d o s e to r, l i d e ra d o p e l o

Dep. Alex Manente

Deputado Alexis Fonteyne (NOVO/SP), que busca
g a ra n t i r a q u a l i d a d e n o s e r v i ço p ú b l i co e
diminuição de custos excessivos, permitindo
regular os setores com mais eﬁciência e agilidade. O
presidente da FPQuímica ﬁnalizou a live falando
sobre saneamento, especialmente sobre a
aprovação do novo marco legal no Senado e os
ganhos para a sociedade e para a indústria química
no combate à pandemia.

Coordenador da FPQuímica, dep. Alexis Fonteyne
debate as perspectivas do setor químico com
presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino

ASSISTA
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, participou de uma live promovida pelo
coordenador de Químicos para construção da
Frente, deputado Alexis Fonteyne (NOVO/SP),
realizada no dia 27 de abril.
Ciro destacou os esforços da indústria
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química para a manutenção das operações e dos
empregos no setor; a necessidade das reformas
estruturais para retomada econômica do País; a
importância da biossegurança nacional; e os
impactos da cotação do dólar e do preço do
petróleo e energia no setor.

A INDÚSTRIA DE TINTAS E O COMBATE À COVID-19
A ampla presença das tintas na vida de todos e
no setor produtivo
Praticamente todo produto feito pelo homem

prevenção contra a proliferação de micro-organismos,
contribuindo para a manutenção de ambientes limpos e
higiênicos.
Por que as tintas são essenciais neste

leva tinta: de imóveis (paredes e tetos, portas, janelas,
grades, portões, decks etc.) a veículos, passando por

momento

móveis, eletrodomésticos, embarcações, máquinas e

A indústria de tintas é essencial para inúmeras

equipamentos, embalagens e muito mais. De forma geral,

outras indústrias, incluindo as que estão nas linhas de

pode-se dizer que todo processo de industrialização que

frente do combate ao coronavírus.

resulta na fabricação de um produto não líquido inclui um

Portanto, sem a indústria de tinta – e seus

processo de pintura do bem acabado, o que torna

fornecedores e distribuidores – há um grave impacto na

indústria de tintas parte integrante e parceira do setor

capacidade de produção de equipamentos e

produtivo em geral.

instrumentos necessários no combate à pandemia e de
itens de primeira necessidade para a população. Também

Os benefícios trazidos pelas tintas

há impactos variados na infraestrutura crucial para este

Pode-se dividir os benefícios trazidos pelas tintas

momento, que inclui áreas como assistência médica,

em dois blocos principais: a sua contribuição para a

hospitalar, higiene, alimentação, agricultura, energia,

transformação visual e a incorporação de características de

transporte e logística, infraestrutura, construção civil,

desempenho adicionais e muito necessárias ao produto

defesa, sistemas de informática e comunicação, entre

ﬁnal, como durabilidade e qualidade.

outras.

No que se refere à transformação visual, as tintas

São exemplos de como o setor de tintas

proporcionam embelezamento, valorização, renovação,

contribui para o combate à Covid-19 e a manutenção da

recuperação, personalização e outros atributos desse tipo a

saúde da população:

imóveis e aos mais variados objetos e bens. Cores e efeitos

Equipamentos que salvam vidas, como

especiais ampliﬁcam essa transformação, da mesma

respiradores, ventiladores e monitores de sinais vitais,

forma que têm impacto ainda mais positivo sobre o lado

possuem múltiplas peças e componentes que devem ser

emocional das pessoas.

revestidos para sua proteção e para garantir que

As tintas também agregam características de

funcionem conforme projetado.

desempenho a produtos e estruturas, que são essenciais

Inúmeros tipos de aparelhos, instrumentos e

para a sua durabilidade, a sua qualidade e outros atributos,

materiais cruciais em caso de pandemia precisam de

reﬂetindo-se também em valiosa contribuição à

tintas. Isso inclui de termômetros infravermelhos a tubos

sustentabilidade, à segurança e à saúde. Proteção e

endotraqueais, assim como camas hospitalares, macas,

preservação são as palavras-chave nesse aspecto: tintas

carrinhos de transporte, instrumentos de laboratórios,

protegem contra corrosão, abrasão, altas ou baixas

tubos e tanques de oxigênio e dezenas de outros produtos.

temperaturas, produtos químicos e raios ultravioleta,

As tintas utilizadas em embalagens de alimentos

umidade e micróbios, entre inúmeras outras condições

são fundamentais para manter a integridade, higiene e

agressivas ou destrutivas, preservando as superfícies em

segurança desses produtos. O mesmo vale para tintas

que são aplicadas.

aplicadas nos mais variados bens de consumo.

No casos das tintas imobiliárias – que são as mais

As tintas que previnem o crescimento de bolor e

utilizadas –, a pintura contribui decisivamente para a

mofo contribuem para evitar a incidência doenças

conservação do patrimônio, evitando o esfarelamento de

respiratórias, sendo indicadas para hospitais, clínicas, lares

paredes e muros, minimizando o desgaste de pisos em

para idosos e outros locais onde cuidados com a saúde são

locais de grande circulação, diminuindo a absorção da

vitais, além de residências de pessoas com propensão a

água e da sujeira, prevenindo contra a oxidação de metais

essas moléstias.

e a deterioração de peças de madeira etc. Associado a essa

Por tudo isso, a indústria de tintas é essencial

ação de proteção, também está o papel da tinta no

no combate à Covid-19, assim como é parte vital da

combate ao desenvolvimento de mofo e algas e na

economia do Brasil.
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Saneamento:

Metas de universalização
demandam adicional de
700 mil toneladas de cloro
Por Mauricio Russomano*
O novo Marco Legal do Saneamento

mais inovação para uma área que é considerada

Básico foi sancionado pela Presidência da

como umas da mais atrasadas em termos de infra-

República no dia 15 de julho.

estrutura.

Além dos benef ícios inúmeras vezes

Com este importante avanço, esperado há

mencionados em termos de saúde e melhores

quase dois anos, melhoraremos a eﬁciência e

condições de vida para milhões de brasileiros, terá

eﬁcácia dos investimentos em saneamento, fazendo

impacto econômico positivo para a indústria de

com que as instalações e serviços cheguem a uma

cloro-álcalis.

parcela maior da população.

A produção de cloro, usado no tratamento

A universalização dos serviços de

de água e esgoto, é essencial para que o País consiga

saneamento trará benef ícios indiretos muito

atingir as metas previstas de universalização de

relevantes para o País, na medida melhorará a saúde

saneamento até 2033.

da população exposta, reduzindo assim os custos de

O Plano Nacional de Saneamento básico

saúde pública, impactará na educação, turismo,

prevê expressivo aumento no fornecimento de água

valorização de moradias, criação de empregos e

potável e coleta e tratamento de esgoto à população.

arrecadação de impostos.

Para isso, será necessário construir novas estações

Há estudos que mostram o potencial

de tratamento e ampliar a rede de tubos e conexões

impacto econômico e social trazido pela expansão

de PVC, que contêm cloro em sua composição.

do saneamento na ordem de R$ 1 trilhão nos

Somado à demanda por produtos usados no

próximos 20 anos.

tratamento de água e eﬂuentes, a estimativa é que
seja necessário ampliar a produção de cloro em 700

*Mauricio Russomano é presidente do Conselho

mil toneladas por ano, 40% mais do o volume atual,

Diretor da Associação Brasileira da Indústria de

conforme estudo realizado em 2014 pela Fundação

Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor)

Instituto de Pesquisas Econômicos (FIPE).
Para cumprir a meta de universalização do
saneamento básico e realizar investimentos, a

Foto: Shutterstock/ dkHDvideo

indústria de cloro-álcalis precisa de custo mais
competitivo de energia e acesso a linhas de crédito.
A s e g u ra n ç a j u rí d i c a e re g u l a tó ri a
proporcionadas pelo novo marco legal são
fundamentais para a atração de investimentos,
estimados pelo governo em R$ 700 bilhões até 2033,
para que o setor obtenha ganhos de escala e maior
eﬁciência.
A abertura à iniciativa privada trará também
9
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RECE: Déﬁcit soma US$ 11,4 bi até maio e quantidades
movimentadas em produtos químicos são recorde
Principais economias globais estão reavaliando dependências e vislumbrando processos de reindustrialização estratégicos

O déﬁcit na balança comercial de produtos químicos atingiu
US$ 11,4 bilhões no acumulado dos cinco primeiros meses deste
ano, valor 2,6% inferior àquele de igual período em 2019. O valor é
resultado das importações de US$ 16,1 bilhões e das exportações de
US$ 4,7 bilhões, em produtos químicos, respectivamente reduções
de 5,3% e de 11,3% na mesma comparação.

Nem mesmo o agravamento sanitário, econômico e social
da pandemia da Covid-19 desacelerou o ritmo das importações,
que se estabilizam em elevado patamar médio de US$ 3,2 bilhões
mensais. No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2019 a
maio de 2020), o déﬁcit é de praticamente US$ 31,5 bilhões, valor
somente inferior ao recorde de 2013, de US$ 32 bilhões.

Os intermediários para fertilizantes e os produtos farmacêuticos para uso humano foram os principais grupos da pauta de
importação brasileira de produtos químicos, cada um com compras
superiores a US$ 2,5 bilhões até maio, e juntos representaram praticamente um terço do total importado pelo País no período. Já quanto às exportações, os grupos de produtos inorgânicos diversos
(especial destaque para alumina calcinada) e de resinas termoplásticas foram aqueles com maiores vendas ao exterior, entre janeiro e
maio. Contudo, ao passo que as exportações desses inorgânicos
(US$ 1,5 bilhão) cresceram 2,7%, as vendas de resinas termoplásticas
(US$ 610,8 milhões) recuaram expressivos 22,6% em igual período.

De acordo com o presidente-executivo da Abiquim, Ciro
Marino, diversos são os países que estão reavaliando suas posições
geopolíticas em relação à produção e ao consumo de bens nas
cadeias globais, mostrando tendência para reavaliar dependências
e propondo processos de reindustrialização estratégicos. “A distribuição geográﬁca da produção e dos investimentos como a conhecemos está sendo redeﬁnida nesse exato momento. Além das
reformas estruturantes da economia brasileira e dos programas de
ajustes competitivos, como o decisivo Novo Mercado de Gás para o
setor químico, que pode fomentar no Brasil a cadeia de fertilizantes,
commodities cujos custos das matérias-primas são preponderantes
para as alocações de investimentos, também é do interesse estratégico nacional o fortalecimento do sistema brasileiro de defesa
comercial, instituto legal que sob hipótese nenhuma pode ser alvo
de ímpetos oportunistas de se minorar sistematicamente a sua
eﬁciência e integralidade e expor o País ao comércio irresponsável
no momento mais inoportuno possível”.

De janeiro a maio, os produtos químicos responderam por
23,3% do total de US$ 68,9 bilhões em importações e por 5,5% dos
US$ 84,5 bilhões em exportações realizadas pelo País. As quantidades movimentadas em produtos químicos foram recorde tanto
com as importações de 18,8 milhões de toneladas quanto com as
exportações de 6,4 milhões de toneladas, respectivamente aumentos de 12,4% e de 18,7% em relação aos maiores registros anteriores. *Fonte: Abiquim/ Relatório de estatísticas de Comércio Exterior – RECE.

RAC: Indústria química tem pior resultado
nas vendas internas em 30 anos
35% de queda nas vendas internas e de ociosidade no setor

A indústria química sentiu o recuo da demanda geral por seus
produtos em abril de 2020, causado pela pandemia de Covid-19.
Segundo dados da Abiquim, em abril a produção do setor recuou
19,4% em relação ao mês anterior, no mesmo período, as vendas
internas caíram 35,7%, já o consumo aparente nacional (CAN, que
mede o resultado da soma da produção mais importação
excetuando-se as exportações) caiu 9,4%.

Brent a US$ 50/barril, enquanto o mercado internacional
preciﬁcava entre US$ 20-30/barril”, analisa.
Segundo pesquisa realizada pela Abiquim na primeira
quinzena de maio, a tendência do setor para o mês de maio é a
manutenção dos índices de produção obtidos em abril, mas 36% das
empresas apresentaram um recuo nas vendas internas em relação ao
mês anterior. Apesar da desvalorização do Real, que poderia estimular
as exportações e compensar o declínio nas vendas internas, 33% das
empresas informaram que as vendas externas declinaram em relação
ao mês anterior e os produtos importados, que se beneﬁciaram com
matéria-prima mais barata, pressionam o mercado interno.

Em relação ao índice de utilização da capacidade instalada,
como o setor não pode desligar as plantas, uma vez que a operação
da maioria delas é em regime de processo contínuo, a média de uso
foi de 65% em abril. “A maior parte das unidades está operando no
mínimo do limite, o que torna os custos unitários de produção mais
A Abiquim também pesquisou sobre o acesso as empresas do
elevados, piorando o quadro de competitividade do setor”, analisa a setor ao crédito. Apenas 33% das empresas consultadas recorreram
diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna ao mercado ﬁnanceiro, sendo que, desse total, 27% não conseguiram
Coviello Ferreira.
acessar as linhas de recursos disponibilizadas. “As empresas que
Na comparação com igual mês do ano passado, os tiveram acesso negado pelas instituições ﬁnanceiras apontaram o
indicadores tiveram os seguintes resultados em abril de 2020: excesso de burocracia, o aumento de garantias e a elevação dos juros
índice de produção caiu 13,5% e vendas internas recuou 36,4%. No como os motivos para não conseguirem acessar as linhas de crédito”,
aﬁrma Fátima.
entanto, ocorreu a elevação do volume importado em abril deste
A inadimplência dos segmentos clientes também cresceu para
ano, de 77%, em relação ao mesmo mês do ano passado, resultando
também em um aumento do CAN, de 24,3%, como resultado na 85% das empresas amostradas, sendo que o percentual médio foi de
média do período de maio de 2019 a abril de 2020, os produtos quase 30% dos valores a receber. Além do aumento da inadimplência,
os clientes têm solicitado maior prazo para pagamento de faturas
importados representam 45% do mercado local de químicos.
e/ou cancelamento de pedidos, o que impacta também no
A diretora da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira,
faturamento das empresas do setor. “Nesse cenário a indústria se
explica que apesar da desvalorização do Real, em relação ao Dólar,
preocupa com aprovação de medidas que podem inﬂuenciar no
o excesso de produtos químicos no mercado internacional e a
ﬂuxo de caixa das empresas, sendo que as indústrias químicas
queda de preços das matérias-primas derivadas principalmente da
buscam aumentar os prazos de pagamento para os setores clientes
nafta geram alta das importações. “Há um delay de três a seis meses
visando a manutenção de toda a cadeia a jusante”, explica a diretora
em relação ao preço de alguns energéticos e matérias-primas no
da Abiquim.
Brasil, em relação à cotação no mercado internacional, como o gás
natural em abril, as empresas pagavam o gás como referência do *Fonte: Abiquim/ Relatório de Acompanhamento Conjuntural – RAC.
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