
A Frente Parlamentar da Química (FPQuí-
mica) realizou Café da Manhã com o tema 
“Inserção Internacional da Economia Brasileira”. 
O encontro aconteceu no dia 7 de agosto, na 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

O presidente da Frente, deputado Alex 
Manente (Cidadania/SP), deu início ao evento 
destacando o papel ativo da FPQuímica e elogian-
do a parceria com o Ministério da Economia. 
Lembrou ainda que o Congresso tem compromis-
so e responsabilidade com a agenda econômica.

Em seguida, Jerônimo Goergen (PP/RS), 
relator da Medida Provisória da Liberdade 
Econômica (MPV 881/2019), apresentou um 
panorama sobre a tramitação da medida. De 
acordo com o deputado, ele se reuniria com o 
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 
para definir o cronograma da votação, que será 
pauta prioritária da Câmara após a aprovação da 
Reforma da Previdência. Por fim, o Deputado 
criticou os ataques da mídia aos defensivos 
agrícolas, destacando a importância desses 

produtos ao agronegócio e à economia brasileira.

Representando a Abiquim,  o v ice-
presidente da BASF, Antonio Lacerda, apresentou 
o posicionamento do setor sobre o processo de 
abertura comercial. Lacerda destacou a impor-
tância da indústria química para a economia 
brasileira e apontou que o setor é favorável a um 
processo de abertura comercial construído na 
base do diálogo e associado a outras medidas de 
competitividade. Assim, destacou o diálogo que 
vem sendo construído entre o setor e Poder 
Executivo.

Lacerda afirmou ainda que a indústria 
química brasileira é competitiva da porta para 
dentro, mas enfrenta diversos obstáculos exter-
nos. Assim, elogiou as medidas do programa 
Novo Mercado de Gás e ressaltou a importância e 
necessidade de ações para reduzir o Custo Brasil, 
melhorando a logística e simplificando impostos. 

E m  s e g u i d a ,  o  p r e s i d e n t e  d a  G O 
Associados, Gesner Oliveira, realizou a apresen-
tação do estudo “Inserção internacional do setor 
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químico”. Ele defendeu que a abertura para o setor 
químico deve ser gradual e inteligente, casando o timing 
das reformas estruturais internas e das desgravações 
tarifárias. Ele destacou que o setor é intensivo em capital e 
em energia, com longos horizontes de retorno nos 
investimentos sendo sensíveis aos problemas de imprevi-
sibilidade no Brasil. Assim, a previsibilidade do processo e 
o diálogo com o setor produtivo são essenciais.

Na sequência, o secretário-executivo da Câmara 
de Comércio Exterior, Carlos Pio, afirmou que a política 
comercial está no centro da política econômica do 
governo. Segundo ele, há uma linha única que coloca o 
processo de integração internacional como fator essenci-
al para o desenvolvimento do País. Em sua visão, “eliminar 
o protecionismo comercial é benéfico em si mesmo. 
Contudo, esse processo não será realizado sem diálogo”. 
Pio reforçou que “a visão da equipe econômica é dar mais 
liberdade e responsabilidade para o setor produtivo 
apresentar seus interesses comerciais e que o desenvolvi-
mento ocorre por meio da maior integração na economia 
global – importando e exportando mais”, finalizou.

O representante  do Poder  Execut ivo na 
FPQuímica, o secretário especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, 
Carlos Alexandre Da Costa, apontou que o setor produti-
vo já absorveu as mensagens iniciais e a visão da equipe 
econômica. Destacou ainda as medidas em andamento, 
como a reformulação do e-Social e o Simples Trabalhista, 
além da constante simplificação da burocracia e do 
ambiente de negócios brasileiro. Afirmou ainda que o 
Ministério contratou, com apoio do Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), a Boston Consulting Group (BCG) 
para realizar um estudo sobre como reduzir sistematica-
mente o Custo Brasil.

Segundo o presidente do Conselho Federal de 
Química, José Ribamar de Oliveira Filho, “é importante 
acompanharmos a agenda produtiva do país e aprofun-

darmos o diálogo, levando a visão do Sistema à Frente 
Parlamentar, em defesa da sociedade”, afirmou.

O deputado Marcelo Calero (Cidadania/RJ) disse 
que, como coordenador da área de Cosméticos da Frente, 
está organizando uma campanha de comunicação pela 
FPQuímica sobre químicos para os cosméticos que será 
muito positiva para o setor. 

O deputado Vitor Lippi (PSBD/SP), coordenador 
estadual de São Paulo na Frente, apontou que o Brasil 
cresceu muito menos do que a média global nas últimas 
décadas, sendo que o governo e o parlamento têm respon-
sabilidade compartilhada nessa retomada. Defendeu um 
olhar comparado com o mundo. “Precisamos estar sempre 
atentos às melhores práticas internacionais para dosar 
corretamente os remédios que serão necessários para a 
retomada do crescimento”, afirmou Lippi. 

Na sequência, deputado Alexis Fonteyne (No-

vo/SP), coordenador de Químicos para Construção da 

Frente, destacou que a nova agenda econômica tem 

construído as fundações para segurança jurídica para os 

investimentos no Brasil, trazendo mais responsabilidade 

com os recursos públicos.

Além das autoridades já citadas, estiveram presen-

tes os deputados Afonso Motta (PDT/RS), vice-presidente 

da Frente; João Roma (PRB/BA), coordenador de petro-

químicos; e Orlando Silva, vice-presidente da FPQuímica 

pela região Sudeste. O evento também contou com a 

presença do presidente-executivo da Abiquim, Fernando 

Figueiredo; da diretora de Relações Institucionais, 

Comunicação e Sustentabilidade da Abiquim e coordena-

dora-executiva da Frente, Marina Mattar; e da diretora de 

Assuntos de Comércio Exterior e Administrativos da 

Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo. Também prestigiaram 

o encontro representantes de conselhos regionais de 

química e representantes do setor químico.

Secretário-executivo Carlos Pio.

Presidente da GO, Gesner Oliveira

Presidente do CFQ, José 
Ribamar de Oliveira Filho

Vice-presidente da Basf, Antônio Lacerda
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"O congresso Nacional tem responsabilidade com a pauta econômica. Temos esse 
compromisso com a internacionalização da nossa economia. Vamos fazer com que a 
nossa indústria tenha condições reais de competição. Nós apostamos no potencial da 
indústria brasileira, mas precisamos de custos acessíveis e desburocratização para 
avançar no processo de globalização".

Deputado Alex Manete, presidente da FPQuímica

"No Brasil, empresariado é sobrecarregado por impostos e ainda sofre com as 
determinações burocráticas que o Estado determina. Quero destacar que na leitura 
do empresariado norte-americano, a desburocratização é um dos pontos decisivos 
para a avançar nos acordos internacionais, justamente para ter competitividade. ". 

Deputado Jerônimo Goergen, coordenador de químicos para o agronegócio 

"A indústria química está conseguindo mostrar à sociedade a sua importância, tanto na 
cadeia produtiva quanto no cotidiano dos cidadãos. Vamos fazer uma ação com indústrias 
de cosméticos para reforçar que elas fazem parte dessa cadeia maior que é a indústria 
química e também no dia a dia das pessoas, quando, por exemplo, fazemos uso dos 
cosméticos". 

Deputado Marcelo Calero, coordenador de cosméticos 
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"Quem detém, como o Brasil, petróleo e gás natural tem todas as condições de se tornar 
competitivo e participar ativamente do comércio global. Vamos qualificar mais ainda a nossa 
relação internacional, fundamental para qualquer país, especialmente para uma nação da 
dimensão do Brasil."

Deputado Afonso Motta, vice-presidente da FPQuímica

"O caminho da inserção do Brasil no Comércio Internacional é definitivo. Para isso é 
necessário resgatar a competitividade da indústria química, a 'indústria das indústrias'. 
Nós trabalhamos aqui na Frente Parlamentar da Química em várias medidas que 
desburocratizem e resgatem a capacidade das nossas empresas de serem competitivas, 
gerarem emprego e renda"

Secretário Carlos Da Costa, representante do Poder Executivo na Frente

"É preciso desburocratizar o sistema e rever a questão das tarifas de exportação, 
para que a indústria química possa ter melhor desempenho e competitividade no 
cenário global. O sistema tributário brasileiro tem que estar em conexão com os 
melhores sistemas tributários do mundo. Dessa forma a gente consegue colocar o 
Brasil no contexto internacional de comércio".

Deputado Alexis Fonteyne, coordenador de químicos para construção

"Nós precisamos melhorar a competitividade e um dos indicadores que mostra isso é: 
nosso país é um dos que menos exporta. Então precisamos melhorar a condição das 
empresas brasileiras em relação às empresas internacionais. Precisamos que a nossa 
economia cresça de forma sustentável".

Deputado Vitor Lippi, coordenador estadual em São Paulo

"A economia do mundo é hoje global. Portanto é impossível pensar a economia 
brasileira sem estar inserida nas cadeias globais de valor e na cooperação 
econômica internacional. Eu acredito que a abertura econômica deve ser feita com 
responsabilidade, levando em conta uma estratégia nacional de desenvolvimento."

Deputado Orlando Silva, vice-presidente da Frente na Região Sudeste

"Para ampliarmos a nossa inserção no mercado internacional é importante que haja a 
abertura de forma cadenciada, ordeira, com as devidas adequações que a indústria 
precisa. É necessário ter uma visão estratégica sobre o tema. Precisamos ter um fluxo de 
importação e exportação para ampliar a nossa participação no comércio internacional."

Deputado João Roma, coordenador petroquímicos 
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Durante o café da manhã da FPQuímica, realizado 
no dia 7 de agosto, o deputado Jerônimo Goergen 
destacou a importância do debate sobre defensivos 
agrícolas. Além do parlamentar, o secretário especial de 
Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 
da Economia, Carlos Alexandre Da Costa, e o deputado 
Alex Manente (Cidadania/SP) também defenderam a 
importância de investir na educação sobre os defensivos 
agrícolas. 

Da Costa ressaltou que “é preciso melhorar a 
comunicação sobre os defensivos e demonstrar para a 
população que os novos produtos são mais eficientes e 
representam melhor proteção ao meio ambiente”. 

O presidente da Frente, deputado Alex Manente, 
ressaltou o importante trabalho realizado pela Anvisa 
para melhorar o processo de registro de defensivos 
agrícolas e lembrou que o presidente da Anvisa, William 
Dib, se reuniu com associados da entidade e líderes de 
outras entidades da cadeia de agroquímicos para 
conhecer o posicionamento do setor sobre o assunto. 

A senadora e ex-ministra da 
Agricultura,  Kát ia  Abreu 

(PDT/TO), em sessão do 
Senado Federal, no dia 6 de 
agosto, ressaltou que é 
necessário explicar por que 
o s  a g r o q u í m i c o s  s ã o 

usados. A senadora lembrou 
do que aconteceu com a 

aprovação dos medicamentos 
genéricos,  que  possibi l i tou 

oferecer à população medicamentos mais baratos. Da 
mesma forma, os agroquímicos irão ajudar a agricultura 
brasileira a prosperar.

De acordo com a senadora, 41 produtos aprova-
dos são genéricos e apenas 1 é uma molécula nova. 

“Com os agroquímicos genéricos vamos poder produzir 
com um custo mais baixo e com mais competitividade 
sem perder a qualidade”, destacou a senadora. 

Kátia Abreu ainda argumentou que se for conside-
rado o volume de uso de agroquímicos por hectares, 
países como Japão e Alemanha usam mais agroquímicos 
que o Brasil. “Caso os agroquímicos não fossem usados, 
produziríamos uma quantidade até 70% menor do que 
produzimos e não seria possível abastecer o Brasil”, 
explicou a senadora.

Durante audiência pública da Comissão de 
Agricultura do Senado (CRA) no dia 28/8, que debateu o 
problema com autoridades do governo e do setor 
agr íco la ,  Luc iano  St remel ,  do  Ins t i tu to  de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras 
(Idesf), apresentou dados recentes de um estudo da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
apontando o impacto em perdas para a economia que o 
contrabando de defensivos já causa ao país. "O governo 
federal tem sido lesado em R$ 2 bilhões por ano em 
perdas de arrecadação tributária. Já os estados deixam 
de recolher cerca de R$ 800 milhões em ICMS. Num 
cômputo geral, segundo a Fiesp, o PIB é impactado 
negativamente em R$ 3,2 bilhões, e as perdas em 
produção de todos os setores econômicos chegam a R$ 
11 bilhões",  detalhou Stremel. Este estudo da Fiesp 
mostra ainda que a indústria legal de defensivos 
agrícolas deixa de gerar quase 40 mil postos de trabalho 
por ano devido ao contrabando.

Mozart Fuchs, coordenador da Polícia Federal em 
Foz do Iguaçu (PR), pediu que o Congresso Nacional 
aprove penas mais duras aos contrabandistas. Como o 
comércio é muito lucrativo, os criminosos optam por 
correrem o risco. Relatou que é comum que motoristas 
pegos contrabandeando agrotóxicos arquem com 
fianças de até R$ 60 mil para serem liberados. Hoje a 
pena máxima nestes casos é de quatro anos de prisão.

Parlamentares destacam a necessidade 
de desmistificar o uso de agroquímicos 

Nós estamos lutando para mostrar que os defensivos agrícolas não são os bandidos 
que muitas vezes a grande mídia tem mostrado. O Brasil tem a segurança alimentar 
na qualidade da nossa indústria química. E é por isso que queremos fazer uma 
grande campanha de mobilização para que o Brasil reconheça a importância do 
agronegócio e dos instrumentos que estão à disposição para que o Brasil possa 
produzir e competir. Não podemos aceitar essas manifestações erradas, porque 
nós temos certeza de que a qualidade e a pesquisa no Brasil estão à altura do que 
a segurança alimentar exige da produção." 

Jerônimo Goergen, Coordenador de químicos para o agronegócio da FPQuímica

“
*Com informações da Agência Senado
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ABIQUIM VENCE 
PRÊMIO “MARCO 
MACIEL: ÉTICA E 
TRANSPARÊNCIA NA 
RELAÇÃO ENTRE O 
PÚBLICO E O PRIVADO"

A Abiquim , entidade que exerce a coordenação 
executiva da FPQuímica, recebeu a primeira colocação 
da categoria Relações Institucionais e Governamentais 
(RIG) na Sociedade Civil Organizada do prêmio “Marco 
Maciel: Ética e Transparência na Relação entre o Público 
e o Privado 2019”, promovido pela Associação Brasileira 
de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). A 
Associação venceu o prêmio pelo trabalho de advocacy 
do estudo do setor “Um Outro Futuro é Possível”.

O senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG) 
entregou o prêmio à  d i retora  de Relações 
Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da 
Abiquim e coordenadora-executiva da Frente 
Parlamentar da Química, Marina Mattar, em cerimônia 
realizada no dia 13 de agosto, no Panteão da Pátria e da 
Liberdade, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

Marina explica que o prêmio reconhece a 
forma ética e transparente que o setor químico 
apresentou suas propostas às equipes dos candidatos 
à Presidência da República e tem apresentado ao atual 
governo federal e parlamentares do Congresso 
Nacional, especialmente por meio da atuação da 
Frente Parlamentar da Química.  “O estudo, 
desenvolvido pela Deloitte, contou com ativa e 
essencial contribuição das diretorias de Assuntos de 
Comércio Exterior, Assuntos Técnicos, e Economia e 
Estatística, Relações Institucionais, além das empresas 
associadas. Dessa forma, foi possível obter um 

diagnóstico completo das ações necessárias para 
termos no Brasil um cenário competitivo em relação 
aos demais países que possuem uma indústria química 
desenvolvida. Após as eleições, o estudo tem pautado 
o plano de trabalho da Abiquim no diálogo que 
mantemos com o poder público - Legislativo e 
Executivo”.

No ano passado, o relacionamento ético e 
transparente da Abiquim com a Frente Parlamentar da 
Química foi um dos cases premiados com o projeto 
intitulado “Frente Parlamentar da Química: a difusão 
de conhecimento ao Congresso Nacional como base 
para a construção de políticas públicas”.

Foto: Filipe Cardoso/ABRIG/Divulgação

A vice-presidente da ABRIG, Ivonice Campos, o senador 
Rodrigo Pacheco e a diretora da Abiquim e coordenadora-
executiva da FPQuímica, Marina Mattar

O assessor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, 
Pável Pereira; a diretora de Relações Institucionais, 
Comunicação e Sustentabilidade, Marina Mattar; e a assessora 
de Relações Públicas da Abiquim, Lidiane Soares.
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As importações brasileiras de produtos químicos somaram 
US$ 4,5 bilhões em julho, recorde mensal em toda a série histórica 
de acompanhamento da balança comercial. Na comparação com 
o mês anterior, junho, houve um aumento de expressivos 30,4% 
no valor importado, ao passo que em movimentações físicas, de 
praticamente 4,5 milhões de toneladas, a elevação foi de 19,2% na 
mesma comparação. Em que pese o tímido resultado da atividade 
econômica nacional no ano, em todos os meses de 2019 as 
importações foram superiores a US$ 3 bilhões, com especial efei-
to da recente pressão cambial entre junho e julho, enquanto as 
exportações mensais foram de praticamente US$ 1 bilhão, impac-
tadas com a crise comercial que vive a Argentina, principal parcei-
ro comercial brasileiro em produtos químicos e com a preocupa-
ção de uma estagnação geral da economia mundial no contexto 
da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

No acumulado deste ano, entre janeiro e julho, as compras 
de mercadorias do exterior alcançaram US$ 24,9 bilhões, o que 
representa elevação de 7,2% em relação ao mesmo período de 
2018. Já o volume de importações, de 25 milhões de toneladas, 
recorde em quantidades importadas para o período, significou um 
aumento de 13,8% na comparação com janeiro a julho de 2018, 
sobretudo devido ao aumento de 16,7% das aquisições de inter-
mediários para fertilizantes, de praticamente 14,3 milhões de 
toneladas, no acumulado do ano em curso. As exportações, por 
sua vez, somaram US$ 7,5 bilhões, redução de 1,3% na compara-
ção com o valor do mesmo período de 2018, sendo grande a preo-
cupação com o desempenho das vendas para o exterior até o final 
do ano com os sinais negativos da economia global.

Com esses resultados, o déficit na balança comercial de 
produtos químicos chegou, até julho, à marca de US$ 17,4 bilhões, 
elevação de 11,3% em relação ao mesmo período de 2018. Nos 
últimos 12 meses, de agosto de 2018 a julho deste ano, o déficit 
comercial somou US$ 31,4 bilhões, apenas inferior ao recorde de 
US$ 32 bilhões em 2013, sendo crescente a percepção de que, 
para o final de 2019, esse indicador será superado, mesmo com a 
ainda tímida recuperação do crescimento econômico nacional e 
em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China.

“Indiscutivelmente as recentes conclusões de negociações 
de livre comércio com os dois blocos econômicos europeus, 
União Europeia e Associação Europeia de Livre Comércio (sigla 
EFTA, em inglês), traduzem o compromisso do Governo em pro-
mover uma inserção internacional responsável e dialogada com o 
setor privado e em viabilizar um ambiente de negócios favorável, 
com textos disciplinadores modernos, eficientes e alavancadores 
de fluxos de comércio e de investimentos seguros e leais. Em 
paralelo, no contexto do delicado momento econômico interna-
cional, é absolutamente fundamental a rápida implementação de 
uma agenda de competitividade consistente, alicerçada nas refor-
mas estruturantes nacionais, sobretudo da Previdência e a Tribu-
tária, e na superação das limitações relacionadas a logística, ener-
gia, burocracia, entre outras, para o pleno uso das potencialidades 
de comércio e de investimentos desses novos acordos”, destaca 
Denise Mazzaro Naranjo, diretora de Assuntos de Comércio Exte-
rior da Abiquim.

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

RECE: Déficit em produtos químicos soma US$ 31,4 bi nos 
últimos 12 meses e poderá ser recorde em 2019

Nos últimos 12 meses, encerrados em junho deste ano, a 
importação de produtos químicos de uso industrial representou 
40% do mercado doméstico, segundo dados levantados pela 
Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim. O volume é 
um novo recorde negativo para o setor desde 1990, quando o 
levantamento foi iniciado. 

A evolução dos importados nos últimos 30 anos mostra a 
perda de competitividade da indústria química nacional, com 
maior gravidade na última década: em 1990 os produtos 
importados representavam 7% do consumo aparente nacional 
(CAN), que mede a produção mais importação menos exportação; 
em 1995 os importados representavam 14%; em 2000 o índice era 
de 21%; em 2005 24%; em 2010 chegou a 29%; e desde 2013 
quando o índice alcançou 34%, os importados passaram a 
representar mais de 30% do consumo interno.

A situação é agravada pelo declínio da demanda por 
produtos químicos de uso industrial no mercado nacional. Além do 
aumento do volume de produtos importados comercializados no 
Brasil, a demanda por produtos químicos de uso industrial, medida 
pelo consumo aparente nacional apresentou resultado negativo 
no 1º semestre de 2019, na comparação com igual período do ano 
anterior, registrando declínio de 5% e refletindo o desempenho 
ruim de diversas cadeias industriais atendidas pela química. 

Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, 
Fátima Giovanna Coviello Ferreira, tradicionalmente, o segundo 
trimestre do ano apresenta resultados melhores do que aqueles 
verificados nos primeiros três meses do ano, mas esse ano foi 
exceção. No primeiro semestre deste ano, o índice de produção 
caiu 1,52% em comparação com o mesmo período de 2018, 
registrando o pior resultado em 10 anos. 

“Os custos médios de produção no mercado interno foram 

afetados pelo aumento nos preços de matérias-primas básicas do 
setor e que acompanharam o preço praticado no mercado 
externo, como o petróleo que subiu 13,9% e a nafta que teve uma 
elevação de 1,6% - nos seis primeiros meses do ano, agregado com 
a baixa ocupação das instalações, que impactou substancialmente 
os resultados dos índices de operação das plantas. Soma-se, ainda, 
o elevado custo da energia, bem como as deficiências logísticas e a 
alta carga tributária, que também impactaram a química. Dessa 
forma, a produção local vem perdendo espaço para o produto 
importado e gerando riqueza lá fora”, analisa Fátima. 

Também como resultado do aumento da participação dos 
importados e do recuo da demanda, também houve elevação da 
ociosidade no setor, com forte recuo do índice de utilização da 
capacidade instalada, considerado importante parâmetro de 
competitividade, que ficou em apenas 71% nos primeiros seis 
meses do ano, quatro pontos abaixo do patamar registrado em 
igual período do ano passado. 

A diretora da Abiquim explica que o momento atual é 
delicado para o País, sobretudo para quem depende de óleo e de 
seus derivados. “Nos últimos anos a importação do metanol e da 
uréia, por exemplo, vem crescendo de forma expressiva, tendo sido 
a fabricação local desses produtos afetada pela falta de 
competitividade da principal matéria-prima (gás natural) no 
mercado nacional. Nesse cenário o Programa Novo Mercado de 
Gás pode aumentar a concorrência e permitir que o setor tenha 
acesso à matéria-prima e energia com preços mais competitivos 
em relação ao mercado internacional. Apesar de os resultados do 
setor estarem na contramão, as expectativas são muito favoráveis, 
especialmente para o médio prazo em diante”.
*Fonte: Abiquim/ Relatório de Acompanhamento Conjuntural  –  
RAC.

RAC: Importados já representam 40% do volume de produtos 
químicos de uso industrial comercializados no Brasil 

Mesmo com cenário econômico tímido, valor é apenas inferior ao total registrado em 2013, de US$ 32 bilhões

Perda de competitividade da indústria nacional se intensifica entre abril e junho 
e importados registram maior patamar no consumo interno 
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