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Parlamentares, autoridades do Poder 

Executivo e representantes do setor químico 

participaram, no dia 25 de setembro, do II 

Fórum Nacional pela Competitividade da 

Indústria Química, no Rio Grande do Sul. 

O evento foi promovido pela Frente Parlamen-

tar da Química (FPQuímica) com o objetivo de 

debater os caminhos para o setor retomar o 

crescimento. A primeira edição do Fórum foi 

realizada na Bahia, em maio de 2014.

O alto custo da matéria-prima e a 

deciência da infraestrutura logística no Brasil 

foram elencados como os principais entraves 

para o desenvolvimento do setor químico 

nacional, representando ainda perda de com-

petitividade frente a mercados internacionais.

O presidente da FPQuímica, deputado 

federal João Paulo Papa, ressaltou que a Frente 

mantém agenda permanente com o Governo 

Federal reforçando os pontos essenciais para a 

retomada da competitividade da indústria. 

Segundo o parlamentar, a Frente também está 

liderando um movimento para buscar apoio 

dos estados nos quais estão localizados os 

principais polos petroquímicos do País (i.e. BA, 

RS e SP) , para que se unam em torno da 

mesma agenda de fortalecer a indústria quími-

ca nacional.

Também participaram da mesa de 

abertura o deputado federal e vice-presidente 

da Frente na Câmara dos Deputados, Afonso 

Motta; o coordenador de honra Frente e pre-

feito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr.; o 

vice-presidente da Fiergs, Carlos Alexandre 

Geyer; e o secretário de Modernização Admi-

nistrativa e Recursos Humanos, Raffaele Di 

Cameli, representando no ato o governador 

do RS, José Ivo Sartori. 

www.fpquimica.org.br

FPQuímica realiza o II Fórum Nacional pela Competitividade
 da Indústria Química no Rio grande do Sul

Da esq. para dir.: dep. Afonso Motta, vice-presidente da FPQuímica; Nelson Marchezan Jr., prefeito de Porto 
Alegre e coordenador de honra da FPQuímica; Raffaele Di Cameli, secretário de Modernização Administrativa e 
Recursos Humanos do RS; Carlos Alexandre Geyer, vice-presidente da Fiergs; e dep. João Paulo Papa, presidente 
da FPQuímica. 

Edição especial FÓRUM NACIONAL
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“Ninguém discute a importância da química na vida das pessoas pela capa-

cidade de gerar tecnologia, qualicação, qualidade de vida, desenvolvimen-

to à comunidade como um todo. Essa é uma bandeira que precisa contar 

com o apoio de todos os setores”. 

Nelson Marchezan Jr., Prefeito de Porto Alegre e coordenador de honra da FPQuímica

“Estamos plantando agora para colher no futuro. Sabemos que os recursos e 
as riquezas provêm do setor industrial e que a coragem é requisito de quem 
empreende. O Governo busca apoiar este setor e fazer o possível para exibili-
zar as relações político-privadas no Estado”.

Raffaele Di Cameli, secretário de Modernização Administrativa e Recursos Humanos do 

Rio Grande do Sul. 

“Precisamos avançar e pensar que a dependência do Estado gera um problema muito 
sério para a cadeia industrial do País. O que nos faz falta é o equilíbrio entre as polí�cas 
públicas de longo prazo e o permanente respeito à igualdade de condições de mercado 
para todos os agentes econômicos. O cuidado com a indústria se expressa na adoção de 
medidas estruturantes com impacto na elevação de nossa compe��vidade”.
Carlos Alexandre Geyer,  vice-presidente da Fiergs

Durante a abertura, os participantes ressaltaram a importância do setor químico para o 
desenvolvimento do País, em especial do Rio Grande do Sul, e a preocupação com o crescimento 
econômico do Estado. Foram elencadas alternativas para o crescimento da região, tais como a 
adoção de políticas estruturantes. 

“O Rio Grande do Sul é um Estado vocacionado para a indústria e pro-
cura agregar valor a partir da produção, da inovação, da tecnologia, da 
logística. Esses elementos contribuem para a competitividade da indús-
tria e são fundamentais para o crescimento e futuro do nosso País”.

Deputado Afonso Motta, vice-presidente da FPQuímica na Câmara dos Depu-

tados

“Temos a missão de realizar uma cruzada pela compe��vidade desse setor que é 
fundamental para a economia nacional. A indústria química está perdendo compe��-
vidade não pela falta de capacidade empreededora dos empresários, dos profissioais 
altamente especializados, mas sim por falta de visão do nosso País em relação à impor-
tância estratégica desse segmento”.
Deputado João Paulo Papa,  presidente da FPQuímica
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O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, e o 

presidente da Innova e conselheiro da Abiquim, Lírio Parisotto, 

apresentaram o cenário da indústria química no País, que atualmente 

ocupa a oitava posição no ranking das maiores indústrias químicas do 

mundo, tendo perdido 2 posições no último ano, representa 10% do PIB 

industrial brasileiro, emprega direta e indiretamente 2 milhões de 

pessoas e alcançou faturamento de US$ 113,5 bilhões em 2016. 

“Nos anos 90, o setor era o dono do maior PIB industrial do 

País. Hoje, ocupa a terceira posição. O setor é o que apresenta 

maior décit na balança comercial – em 2016 foi de US$ 22 bilhões. 

Um total de 37% do mercado químico é ocupado com produtos 

importados. Isso tudo é reexo da perda de competitividade. Nossa 

matéria-prima está entre as mais caras do mundo. É mais alta 

inclusive do que a da França, que sequer possui poços de petróleo. O 

gás natural é três vezes mais caro no Brasil do que nos EUA. 

Resultado: temos registrado o fechamento de uma planta química 

por ano desde 2011”. (Fernando Figueiredo, Abiquim)

O presidente da Innova, Lírio Parisotto, apontou a logística 

como um forte gargalo para o desenvolvimento do setor. 

“Só para exemplicar, um frete de produtos petroquímicos 

de Manaus a Houston custa menos do que transportar o mesmo 

produto do Polo Petroquímico de Triunfo para Manaus. Assim ca 

muito difícil competir”. (Lírio Parisotto, Innova)

O diretor de polietilenos da Braskem, Américo Bartilotti, 

enumerou outros entraves para o desenvolvimento do setor, como 

custo de mão de obra elevado, risco País e altas taxas de juros. 

“Além dessas incertezas no ambiente macroeconômico, 

temos também problemas com o alto custo da carga tributária, 

incertezas regulatórias e legislações antigas com brechas de 

interpretação”. (Américo Bartilotti, Braskem)

Ainda segundo Bartilotti, a Braskem está trabalhando para usar 

mais gás no Brasil visando conseguir manter as plantas operando.

o cenário da indústria
química no País
O Brasil ocupa atualmente a oitava posição no 
ranking das maiores  indústrias químicas do mundo,
tendo perdido duas posições no último ano.

Fotos: Fabiano Panizzi/FPQuímica

painel 1: 
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O APOIO DO CONGRESSO NACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO
DE UMA INDÚSTRIA QUÍMICA FORTE

Apresentações de Parlamentares da Comissão Executiva da FPQuímica

painel 2: 

No segundo painel do Fórum, 

os parlamentares apresentaram 

suas considerações sobre a indústria 

química brasileira, seus segmentos e 

fatores de competitividade. Além 

disso, elencaram as iniciativas e 

resultados obtidos nos temas que 

coordenam na Comissão Executiva 

da Frente. Compuseram este painel 

o presidente João Paulo Papa; o 

vice-presidente, Afonso Motta; o 

coordenador de químicos para o 

agronegócio, Jerônimo Goergen; e 

o coordenador de infraestrutura e 

logística, Milton Monti. 

Além do Fórum, os parlamen-

tares membros da FPQuímica tam-

bém participaram de visita técnica 

no Polo Petroquímico de Triunfo, na 

manhã do dia 25.

Também participaram das 

ações o coordenador de plástico e 

borracha, Alex Manente; o coorde-

nador de saúde e segurança do tra-

balho, Orlando Silva; o coordena-

dor de químicos para couros, Rena-

to Molling; além do deputado fede-

ral Alceu Moreira e dos deputados 

estaduais pelo Rio Grande do Sul , 

Any Ortiz, Edson Brum, João Fis-

cher e Lucas Redecker. 

Fotos: Fabiano Panizzi/FPQuímica

Da esq para dir: dep. Jerônimo Goergen, dep. Milton 

Montti, dep. Afonso Motta e dep. João Paulo Papa

“O papel da 
FPQuímica é fazer a 
agenda política, para 
que as nossas 
demandas sejam 
ouvidas.  Estamos 
fazendo um esforço 
dentro da Câmara e 
do Senado para que o 
setor esteja cada vez 
mais presente”.  

Dep. João 
Paulo Papa

“Estamos cientes da 
importância do setor 
químico para o 
desenvolvimento do 
País. É um setor de 
base, impulsionador 
de outras atividades 
industriais. É funda-
mental que o 
Congresso Nacional 
atue em favor deste 
setor”.  

“Viemos rearmar o 
comprometimento 
com o setor químico. 
Esperamos que as 
políticas públicas e a 
atuação parlamentar 
possam contribuir 
para o desenvolvi-
mento da indústria 
nacional como um 
todo”.  

Dep. Milton 
Monti

Dep. Jerônimo 
Goergen

“A FPQuímica precisa 
estar presente na 
contrução da pauta 
da indústria nacional. 
A saída que temos é 
pela política, para 
que a indústria 
química continue 
buscando desenvolvi-
mento, geração de 
emprego e cresci-
mento para o País. ”.  

Dep. Afonso 
Motta
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A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO POLO DA QUÍMICA
painel 3: 

O evento foi palco da entrega, pelo 
presidente do Sindiquim, Newton Bat-
tastini, ao secretário adjunto de Desen-
volvimento Econômico, Ciência e Tecno-
logia do Estado do RS, Evandro Fontana, 
de um projeto para a construção de um 
Polo para a Indústria Química em Monte-
negro, em uma área bem próxima ao Polo 
Petroquímico de Triunfo, com cerca de 
140 hectares. 

“Há muitas empresas que não 
conseguem expandir as suas atividades 
porque estão situadas em áreas sem 
possibilidade de expansão. Uma outra 
vantagem seria já dispor de uma estru-
tura pronta, como Estação de Trata-
mento de Euentes, energia abundan-
te e conável, transporte uvial, 
estrutura de manutenção e atendi-
mento médico a emergências.” (New-
ton Battastini, Sindiquim)

Batastini ressaltou ainda os ganhos 
logísticos de empresas que adquirem ou 
fornecem produtos para as empresas do 
Polo Petroquímico. Ao receber o estudo, 
Fontana armou que o governo aprova a 
iniciativa. 

“Espero podermos ocializar 
esse polo em breve”. (Evandro Fonta-
na, governo do Estado do RS)

Evandro Fontana, secretário Adjunto do Desenvolvimento 
Econômico Ciência e Tecnologia do RS e Newton Battastini, 
presidente do Sindiquim

Proposta de construção de Polo é formalizada ao governo do Estado do RS

O Polo Petroquímico de Triunfo é um complexo 
industrial formado por seis empresas: Arlanxeo, Braskem, 
BRK Ambiental, Innova, Oxiteno e White Martins. 
Atualmente, conta com aproximadamente 6.300 
funcionários distribuídos entre as empresas do Polo.

Sua implantação contribuiu para o desenvolvimento 
da região, oferecendo novas oportunidades de trabalho e um 
crescimento econômico signicativo.

A localização, com uma área verde de 3.600 
hectares, a 52 quilômetros de Porto Alegre, facilita o 
acesso dos milhares de trabalhadores que, diariamente, se 
deslocam de Triunfo e de diversas cidades do estado até o 
complexo.

* Fonte: Polo Petroquímico do Sul 
(http://www.falecomopolo.com.br/)

O POLO
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Entre as ações que antecederam 

o  I I  F ó r u m  N a c i o n a l  p e l a 

Competitividade da Indústria 

Química, a FPQuímica realizou uma 

visita à Matriz da Artecola Química, em 

Campo Bom/RS, no dia 25 de setem-

bro.
Entre os participantes, estiveram 

presentes os deputados João Paulo 

Papa, presidente da FPQuímica; Afonso 

Motta, vice-presidente da Frente na 

Câmara dos Deputados; os coordena-

dores temáticos da Frente: Orlando 

Silva, de saúde e segurança do trabalho; 

Renato Molling, de químicos para 

couro; e Milton Monti, de infraestrutura 

e logística. Também estiveram presen-

tes o presidente-executivo da Abiquim, 

Fernando Figueiredo; o presidente do 

Sindiquim, Newton Battast ini  e 

representantes de empresas químicas. 
Os convidados foram recebidos 

pelo presidente-executivo da Artecola, 

Eduardo Kunst. Eles participaram de 

uma palestra e conheceram as instala-

ções da empresa que conta com oito 

plantas, em seis estados brasileiros, 

além de seis unidades no exterior. 

PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DO
SETOR QUÍMICO VISITAM A ARTECOLA

Fotos: Artecola/Divulgação

a artecola
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Fonte: www.artecolaquimica.com.br

Com Matriz em Campo 

Bom, no Rio Grande do Sul, a 

Artecola Química atua nos 

mercados calçadista, movelei-

ro, de papel e embalagem, de 

transportes e automotivo, 

construção civil e consumo. A 

empresa está presente com 

plantas industriais no Brasil, 

Chile, Argentina, Peru, 

Colômbia e México.

Da esq para dir: dep. Milton Montti, dep. 

Orlando Silva, dep. João Paulo Papa, 

presidente-executivo da Artecola, Eduardo 

Kunst e dep. Afonso Motta. 

“É muito bom conhecer 
fábricas de empreendedores 
brasileiros que se tornam 
empresas internacionais”.

Dep. Orlando Silva
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“O  II Fórum Nacional pela Competitividade da indústria Química foi de extrema relevância para reforçar o 
diálogo entre os empresários, parlamentares e membros do executivo, além de avaliar as perspectivas e 
desaos a serem encarados. Este debate é fator decisivo para o desenvolvimento do setor e consolidação da 
Industria Química como pilar e fator de resiliência da Economia do Brasil”.

opinião do setor:

João Ruy Freire, Relações Institucionais da Braskem

“A ideia do Fórum é promover discussão sobre a competitividade da indústria química, e as visitas, como a 
que o grupo de parlamentares e executivos fez à Artecola Química, são uma oportunidade especial para 
que os deputados, que legislam sobre o setor, possam conhecer melhor a realidade e as demandas do 
segmento”. Eduardo Kunst, Presidente-executivo da Artecola Química

“É muito importante a aproximação dos legisladores com a realidade da indústria química. Conhecendo as 
necessidades e potencialidades, os pontos fortes e pontos fracos da indústria, eles poderão legislar de forma a 
permitir que as empresas do setor tenham sucesso, como vem acontecendo em outros países, como Estados 
Unidos e Alemanha. A indústria química brasileira vem perdendo terreno no mercado mundial e precisa de 
iniciativas governamentais para recuperar sua posição de destaque. Também é importante que os empresários 
se aproximem do poder público, para que os legisladores tenham acesso as demandas do setor.”.

Milton Kogler, Fundador da MK Química

“Este Fórum, assim como a FPQuímica só tem a nos ajudar fazendo a interface com o Congresso e com o 
Governo. Os problemas petroquímicos podem ser resumidos em dois pontos: matéria-prima e logística. 
Esperamos que em breve tenhamos uma política especíca para a petroquímica brasileira, para o bem 
das futuras gerações.”. Lírio Parisotto, Presidente da Innova

onde estão as 
indústrias das
indústrias?

As indústrias químicas, que estão na base de 
praticamente todos os outros setores industriais, estão 
em diversos estados, especialmente na BA, RS e SP, 
onde há grandes polos petroquímicos, atraindo investi-
mentos na construção de outras indústrias consumido-
ras dos produtos químicos e gerando riqueza em 
empregos de alta qualicação para as diferente regiões 
do país.

MA

AP

RR

POLOS
PETROQUÍMICOS

“Os assuntos tratados no Fórum envolvem questões-chave para o crescimento sustentável da indústria 
química. É essencial que nós possamos estabelecer um canal de diálogo com o Poder Público, apresentan-
do os desaos da setor – devido a sua capacidade de inuenciar o desenvolvimento de políticas públicas 
que diretamente impactem a competitividade deste”.

Luiz Renato Nais, Relações Institucionais da Oxiteno
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Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ 2017
Horário: A partir das 9h 
Local: WTC Events Center – São Paulo
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Governador do 
rio grande do sul
recebe representantes
da indústria química 
para debater Agenda 
Estratégica do Setor Químico

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo 
Sartori, recebeu no dia 26 de setembro a deputada estadual Any 
Ortiz e empresários do setor químico no Palácio Piratini, em Porto 
Alegre. A reunião teve o objetivo de discutir o aprimoramento de 
políticas públicas para garantir a competitividade da indústria 
nacional.

Na ocasião, os empresários entregaram ao governador a 
Agenda Estratégica de Logística composta por pleitos nacionais e 
também alguns pleitos especícos da Região Sul. 

Sartori sugeriu a criação de um grupo de trabalho, 
coordenado pelo vice-governador José Paulo Cairoli, para fortalecer 
e modernizar o setor e colocou o governo à disposição do grupo. 
Quanto às demandas identicadas no estudo, o governador disse que 
a Secretaria responsável vai analisar o que diz respeito ao Estado e vai 
ajudar no que for necessário com o Governo Federal.

Durante o encontro, também foi mencionada a proposta do 
Sindiquim-RS, de um estudo para a criação de um polo químico no 

município de Montenegro. O documento foi entregue para a 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 

durante o II Fórum Nacional pela Competitividade da Indústria 

Química, que aconteceu no dia anterior.

Também estiveram presentes o presidente-executivo da 

Abiquim, Fernando Figueiredo; a diretora de Relações Institucionais e 

Sustentabilidade da Abiquim e secretária-executiva da FPQuímica, 

Marina Mattar; o presidente da Innova Lírio Parisotto; o Fundador da 

MK Química, Milton Kogler; o Relações Institucionais da Braskem, 

João Ruy Freire; o vice-governador José Paulo Cairoli; os secretários 

da Casa Civil, Fábio Branco; do Planejamento, Governança e Gestão, 

Carlos Búrigo; do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana 

Pellini; de Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira; e o 

secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia, Evandro Fontana.

Foto: Luiz Chaves/Palácio Piratini

A Abiquim realiza no dia 8 de dezembro o 
22º Encontro Anual da Indústria Química 
(ENAIQ), que reunirá representantes do 

governo e prossionais da indústria química 
para debater as tendências do setor e a inserção da 

química nacional no cenário global e as mudanças no cenário 
energético e de matérias-primas mundial e os impactos no 
setor químico. 

O tradicional evento será realizado pelo segundo 
seguido no WTC Events Center, em São Paulo. Sua 
programação terá a apresentação dos dados referentes ao 
faturamento, participação no PIB e balança comercial do setor 
em 2017. Serão divulgados também os números do 
faturamento da indústria química neste ano por grupos de 
produtos – químicos de uso industr ia l ;  produtos 
farmacêuticos, fertilizantes; higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos; defensivos agrícolas; sabões e detergentes; tintas, 
esmaltes e vernizes; bras articiais e sintéticas; outros.    

A programação do ENAIQ também contemplará uma 
homenagem e entrega de medalhas aos alunos vencedores 
das Olimpíadas de Química e a 16ª edição do Prêmio Kurt 
Politzer de Tecnologia, o qual premia projetos que 
demonstram a inventividade e a criatividade de empresas e 
pesquisadores, nas categorias: Empresas Nascentes de Base 
Tecnológica (Startups), Empresa, e Pesquisador, e está com as 
inscrições abertas no site da Abiquim até o dia 31 de outubro.

22º Encontro Anual da Indústria Química
será realizado no dia 8 de dezembro 
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Andar de 'carroças' de novo? 

O consumo de combustível é 
a maior fonte de emissões responsá-
veis pelo aquecimento global. Por 
isso mesmo, e felizmente, o mundo 
se encaminha para o estímulo ao 
transporte coletivo e ao automóvel 
elétrico. No Brasil, porém, as autori-
dades tendem a tratar com certo 
descaso os investimentos em trans-
portes públicos e a armar, na con-
tracorrente, que o carro elétrico 
não terá futuro entre nós. 

Em relação ao transporte 
coletivo, no passado as pessoas via-
javam pelo Brasil utilizando o trans-
porte ferroviário e hoje este meio de 
locomoção praticamente inexiste. Já 
pensaram no impacto positivo sobre 
o turismo (além do meio ambiente, 
mobilidade etc) se isso voltasse a 
acontecer? 

Quanto ao carro elétrico, a 
armação aterradora do então 
presidente Collor, ao experimentar 
um carro na Itália, de que os carros 
brasileiros eram "verdadeiras carro-

ças" volta à cabeça. Estava certo o 
polêmico político. A partir de então, 
se iniciou uma nova fase na indústria 
automobilística brasileira com o 
lançamento de modernos e tecnoló-
gicos automóveis.

Essa dúvida de alguns sobre o 

sucesso do carro elétrico no Brasil 
contrasta com a nova postura da 
juventude com relação ao automó-
vel, que já não é unanimidade entre 
eles, seja pelo aumento do uso com-
partilhado do veículo, tendência 
crescente em diversos países, seja 
pela evolução tecnológica, ou 
melhor, revolução tecnológica: o 
carro elétrico, que já começa a povo-
ar a paisagem das cidades europeias.

Não será surpresa ver, nos 
próximos meses, a opção de carros 
elétricos disponíveis em aplicativos 
de transporte, assim como aconte-
ceu na Conferência Mundial do 
Clima (CoP23), em Marrocos, no 
nal de 2016, onde todos os carros 
da Uber eram elétricos. 

Essa visão retrógrada descon-
sidera o fato de que estamos no limi-

ARTIGO

“Na Europa, onde a 

energia é mais cara, a 

sociedade já faz uma 

clara opção pelos 

veículos elétricos”.

*Artigo publicado em O Valor Econômico de 06/10/2017, por Marina Mattar

9



INFORMATIVO
Outubro de 2017

ARTIGOar de uma nova era da civilização 
com o objetivo de evitar o aqueci-
mento global incentivando uma eco-
nomia de baixo carbono. Na Alema-
nha, se discute que a partir de 2030 
sejam fabricados somente carros 
elétricos e, a partir de 2050, somen-
te esses veículos poderão circular 
nas espetaculares estradas germâni-
cas. A Inglaterra tem sinalizado atin-
gir o mesmo objetivo a partir de 
2040. 

Até mesmo nos Estados Uni-
dos, que saiu do Acordo de Paris, 
somente este ano serão lançados 
mais de 40 modelos de carros híbri-
dos  carros movidos a eletricidade e 
alternativamente à combustível  
superando, assim, o maior obstáculo 
à sua introdução no mercado: a 
baixa autonomia  hoje por volta de 
170 Km. 

No Brasil, um país cuja produ-
ção de petróleo cresce e possui 
potencial para produção de etanol 
em larga escala, muitos têm argu-
mentado que o alto custo da energia 
elétrica e a falta de infraestrutura de 
reabastecimento elétrico não per-
mitem um futuro para o carro elétri-
co em nosso país. 

Contudo, o que se vê na Euro-
pa, onde o custo de energia é ainda 
mais elevado do que no Brasil, é que 
a sociedade já está fazendo uma 
clara opção pelos veículos elétricos. 
Além da consciência ecológica, este 
avanço é também uma consequência 
do extraordinário aumento do for-
necimento de energia de fontes reno-
váveis  eólica e solar, principalmente. 

Também nunca é demais lem-
brar que o Brasil é o país com a 
matriz energética mais limpa do 
mundo e possui um enorme poten-
cial para geração de energia de base 
renovável.

A falta de infraestrutura para 
reabastecimento parece reetir a 
lógica de que "uma mentira mil vezes 
repetida se torna verdade" porque, 

segundo o IBGE, o acesso à energia 
elétrica já é praticamente universali-
zado no território nacional (99,96% 
nas áreas urbanas e 98,2% nas áreas 
rurais, em 2015), logo, este é um 
assunto de fácil solução. 

Destaque-se que um dos fato-
res fundamentais para a populariza-
ção do carro elétrico foi o desenvol-
vimento da bateria de lítio, mineral 
do qual o Brasil detém mais de 8% 
das reservas mundiais, de acordo 
com o projeto de Avaliação do 
Potencial de Lítio no Brasil, coorde-
nado pelo Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM). 

Não podemos nos tornar 
simplesmente exportadores de mais 
uma commodity mineral, gerando 
empregos e riqueza em outros paí-
ses enquanto o Brasil convive com 
mais de 12 milhões de desemprega-
dos. Temos que agregar valor no 
Brasil aos nossos recursos naturais, 
exatamente como fazem os Estados 
Unidos, que proíbem a exportação 
de petróleo, e a China, que tributa 
fortemente a exportação de terras 
raras utilizadas na fabricação de cata-
lisadores. 

Para exemplicar, a fábrica de 
bateria de lítio construída no Estado 
de Nevada, nos EUA, que deve cus-
tar cerca de US$ 5 bilhões, criará 6,5 
mil empregos diretos e cerca de 16 
mil indiretos. A expectativa é que a 
fábrica aporte cerca de US$ 100 
bilhões em benefícios para a região 
nos próximos 20 anos. A maior parte 
das reservas de lítio está concentra-
da na América do Sul e no Brasil há 
mais reservas do que no território 
americano. 

Será que investimento seme-
lhante não poderia ser feito no Vale 
do Jequitinhonha, se as autoridades 
resolverem criar uma política indus-
trial que estimule a agregação de 
valor no Brasil em vez de exportar 
commodities?

O Banco Mundial estima que 

o mercado de investimentos de 
baixo carbono na América Latina e 
no Caribe seja de US$ 1 trilhão até 
2040, com US$ 600 bilhões se mate-
rializando até 2030, e no mundo, 
conforme estimado pela McKinsey, a 
economia de baixo carbono gerará 
entre US$ 57 e US$ 93 trilhões, até 
2030, em novos investimentos em 
infraestrutura que emitem menos e 
resilientes ao clima.

Os exemplos existem. Se as 
autoridades brasileiras souberem 
navegar nesta revolução do setor 
automobilístico o setor industrial 
brasileiro poderá atrair uma boa 
parcela desses recursos. 

Assim, parece não existir a 
menor dúvida de que os arautos do 
insucesso do carro elétrico no Brasil 
estão fadados a mais um asco len-
dário, como aconteceu com famoso 
diretor do departamento de paten-
tes americano, Charles Holland 
Duell, que, ao nal do século XIX, 
armou que "Everything that can be 
invented has been invented". Quem 
viver, verá. Ou será que estamos 
condenados a novamente andar de 
"carroças"?

* Marina Rocchi Martins Mattar é 
mestre em Relações Internacionais pela 
USP, cochair do Carbon Pricing Leaders-
hip Coalition do World Bank, diretora de 
Relações Institucionais e Sustentabilida-
de da Abiquim e secretária-executiva da 
Frente Parlamentar da Química.
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O Brasil importou US$ 3,7 bilhões em produtos químicos no 

mês de setembro, valor que representa aumento de 2,8% em relação 

a agosto deste ano e de expressivos 16,5% na comparação com 

setembro de 2016. Os produtos químicos mais importados foram os 

intermediários para fertilizantes, cujas compras externas totalizaram 

US$ 576 milhões no mês. Já as exportações registraram US$ 1,2 bilhão 

em setembro, crescimento de 3,7% na comparação com agosto e de 

26,7% em relação ao mesmo mês de 2016.

No acumulado do ano, as compras externas de produtos 

químicos somam US$ 27,9 bilhões, uma elevação de 7,9% frente ao 

mesmo período de 2016, ao passo que as vendas externas alcançaram 

a marca de US$ 10,1 bilhões, valor 13,0% maior do que o registrado 

entre janeiro e setembro de 2016. Em termos de volumes, as 

importações, de 32,9 milhões de toneladas, representam o maior 

registro em quantidades importadas para o acumulado entre janeiro e 

setembro de um mesmo ano, com compras externas concentradas em 

produtos químicos para o agronegócio, cujas importações de mais de 

23 milhões de toneladas representam mais que 70% do volume total 

importado.

O décit na balança comercial de produtos químicos, até 

setembro, chegou a US$ 17,8 bilhões, representando um aumento de 

5,2% em relação a igual período de 2016. Nos últimos 12 meses 

(outubro de 2016 a setembro deste ano), foi registrado décit de US$ 

22,9 bilhões, o equivalente a um incremento de 4,0% em relação ao 

décit de 2016, que foi de US$ 22,0 bilhões.

Para o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, 

os números da balança comercial em produtos químicos reetem a 

ausência de novos investimentos em decorrência dos elevados custos 

dos insumos essenciais para o desenvolvimento do setor. “É 

dramático e lamentável que o Brasil continue desperdiçando 

excelentes oportunidades de investimentos, a despeito de todo 

o potencial de consumo interno e até mesmo regional 

(Mercosul). O aumento da dependência externa por insumos 

estratégicos é incompatível com a necessidade de se agregar 

valor local às matérias-primas minerais e ao petróleo e gás 

nacionais para que se gerem empregos e renda de qualidade no 

Brasil ao mesmo tempo em que se garante a competitividade 

para diversos setores industriais”, avalia Figueiredo.

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

Relatório de Estatísticas de Comércio Exterior (RECE) do Setor: 
Setor químico continua batendo  recorde negativo nas importações

Os principais índices de volume do segmento de produtos 
químicos de uso industrial registraram altas em agosto de 2017, na 
comparação com o mês anterior, conforme informações preliminares. 
O índice de vendas internas cresceu 7,77% no último mês de análise, 
segunda alta consecutiva, o que correspondeu a uma elevação de 
11,7% apenas no bimestre julho-agosto. Apesar da melhora, em 
relação a iguais meses do ano passado, as vendas internas 
apresentaram recuo (-2,8% na comparação agosto contra agosto e -
3,81% quando a referência é o mês de julho). Como possíveis razões 
para a melhora do período recente, destacam-se a economia dando 
sinais de retomada, alguma recomposição de estoques nas diversas 
cadeias consumidoras e, além disso, tradicionalmente, na química, o 
segundo semestre do ano costuma ser mais forte do que o primeiro, 
com concentração de vendas anuais da ordem de 55% para os meses 
de julho a dezembro e de 45% entre janeiro e junho.

Apesar da melhora, o cenário está longe de ser o ideal. 
“Mesmo com dois meses consecutivos de resultados positivos, 
o fato é que as vendas internas de produção nacional recuaram 
muito nos últimos três anos e ainda não voltaram aos 
patamares médios realizados em 2007”, segundo a diretora de 
Economia e Estatística da Abiquim, Fatima Ferreira. No acumulado de 
2017, até agosto, o índice de produção teve crescimento de 0,8%, 
enquanto o de vendas internas recuou 1,8%. Em igual período, no 
entanto, o volume de importações cresceu 30,3%.

A demanda interna, medida pelo CAN (Consumo Aparente 
Nacional), exibiu alta de 1,2% em agosto de 2017, sobre julho, após 
ter crescido 9,0% no mês anterior, acumulando elevação de 10% nos 

dois últimos meses. No que se refere ao índice de produção, após alta 
de 10,02% vericada em julho, houve recuo de 0,28% no índice de 
agosto, sobretudo em razão de problemas operacionais e paradas 
programadas para manutenção. No acumulado do ano, o CAN 
cresceu 8,3%. A melhora da demanda local por produtos químicos não 
se traduziu em elevação das vendas de produção local. “Pelo 
contrário, perdemos espaço para o fabricante de produtos 
químicos no mercado internacional, que já ocupa 38,2% de 
toda a demanda nacional, um ganho de quase seis pontos 
porcentuais sobre o share de todo o ano passado”, lamenta a 
diretora. Ainda em relação à perda de competitividade, destaca-se o 
recuo da parcela destinada ao mercado exterior, que apresentou 
queda de 1,2% de janeiro a agosto de 2017, sobre iguais meses do ano 
passado.

O nível de utilização da capacidade instalada cou no patamar 
de 82% em agosto, melhor nível operacional do ano. Quanto ao índice 
de preços, o segmento vem registrando recuos, tendo sido a quinta 
queda consecutiva. Em agosto, a variável caiu 1,50%, notadamente em 
razão dos preços internacionais, mas especialmente, em razão do 
comportamento das cotações do petróleo e da nafta petroquímica. 
Para os próximos meses, em razão das consequências negativas das 
fortes chuvas e furacões no hemisfério norte, pode haver alguma 
pressão de alta nos preços dos produtos químicos, especialmente em 
razão de algumas plantas terem sido afetadas, o que acabou levando a 
interrupções de operações.

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

Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) do Setor: 
Demanda prossegue firme no bimestre julho-agosto de 2017

A recuperação econômica do País, que deveria ser motivo de comemoração, mais uma vez prejudica a balança comercial
brasileira de produtos químicos - mais de 70% do volume importado é de produtos químicos para o agronegócio

Vendas internas reagem, mas ritmo das importações é mais intenso
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