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RAC 

Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos  
de uso industrial subiram no primeiro bimestre e nos 12 últimos meses  

Preços no mercado interno são pressionados pelo mercado internacional 

 

 

 

A produção, a demanda e o volume de vendas internas dos produtos químicos de uso industrial cresceram no 

primeiro bimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. A produção teve alta 

acumulada de 3,96%, a demanda cresceu 11% e as vendas internas tiveram elevação de 7,36%, segundo dados do 

Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Abiquim.  

No entanto, no mesmo período de análise, o volume de importações subiu 22,7% e as exportações recuaram 7,1%. 

Dessa forma, a participação dos importados no consumo aparente nacional (CAN), resultado da soma da produção 

mais importação excetuando-se as exportações, no primeiro bimestre foi de 45% contra 41%, em igual período do 



ano anterior.  Já a utilização da capacidade instalada no primeiro bimestre foi de 74%, um ponto acima do mesmo 

período de 2020. 

Nos últimos 12 meses, de março de 2020 até fevereiro de 2021, a produção cresceu 0,69% e as vendas internas 

2,82%, em relação aos 12 meses anteriores. Já as importações cresceram 22,2% e as exportações caíram 14,8%. 

Desta forma a demanda, representada pelo CAN exibiu forte recuperação, de 13,2%, nos últimos 12 meses sobre 

igual período imediatamente anterior. “A queda nas exportações mostra a priorização dada ao mercado local. E a 

manutenção do ritmo positivo depende do desempenho econômico, da melhora da competitividade do setor 

frente aos competidores internacionais e de como a pandemia de Covid-19 impactará os setores clientes da 

química”, explica a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira.  

O preço do petróleo no mercado internacional subiu estimulado pela expansão da demanda, o que pressionou o 

preço da nafta, com reflexos nos preços dos produtos químicos. No Brasil, essa situação é agravada pela 

desvalorização do real em relação ao dólar e pelo fato da maior parte dos produtos químicos fabricados no País ser 

formada por commodities, cujos preços acompanham essas oscilações e flutuações. O resultado é que o índice de 

preços dos produtos químicos no Brasil teve alta real de 27,8% (descontados os efeitos da inflação no País), nos 12 

últimos meses encerrados em fevereiro de 2021, em comparação com o período imediatamente anterior.  

“A expectativa do setor para manter o crescimento é que o País avance na direção da correção e/ou eliminação 

dos principais fatores que afetam ou distorcem a competitividade das empresas. Será fundamental encaminhar 

importantes reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, neste ano. Um passo importante foi a 

aprovação do novo marco legal do gás, que depende agora de sanção presidencial, lembrando que no Brasil o gás 

natural custa de três a quatro vezes mais do que nos Estados Unidos e Europa. As novas medidas aprovadas ainda 

levarão um tempo para produzir efeitos nos preços do gás, mas eram absolutamente necessárias para mudar a 

direção. Mas agora é necessário que as reformas sejam realizadas, especialmente antes da extinção do Regime 

Especial da Indústria Química – REIQ, o que representará um aumento na carga tributária bem na base da 

petroquímica nacional”, avalia Fátima. 

 

REIQ 

Indústria química destaca a importância da manutenção do REIQ 
para a sobrevivência do setor no Brasil 

Abiquim lança vídeo sobre os impactos do fim do Regime Especial da Indústria Química 
 



 
 
A Abiquim amplia sua campanha para informar parlamentares, entidades relacionadas ao setor petroquímico, 

setores produtivos clientes da química, sindicatos que representam os trabalhadores do setor petroquímico e a 

sociedade em geral sobre os impactos do fim do Regime Especial da Indústria Química – REIQ e lança o vídeo 

“Indústria Química Brasileira: Essencial”, que ressalta a importância da manutenção do regime.  

O vídeo, que pode ser assisitido nas redes sociais da Abiquim, lembra a essencialidade da indústria química no 

combate à pandemia de Covid-19, e que o término do REIQ pode gerar o fim de até 80 mil postos de trabalho na 

cadeia produtiva, além dos custos de produção superiores no Brasil em relação aos países da OCDE.   

O REIQ é uma medida de mitigação parcial do Custo Brasil, estimado em R$ 1,5 trilhão pelo governo federal, da 

diferença tributária entre a indústria química nacional, que paga entre 40% e 45% de imposto sobre o 

faturamento em relação às concorrentes estrangeiras, que pagam entre 20% e 25% de tributos, e do custo da 

matéria-prima, que é quatro vezes maior no Brasil em relação aos concorrentes da indústria nacional instalados 

nos Estados Unidos e Europa.    

O fim do regime, por meio da Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, pode ainda gerar uma queda 

na arrecadação de até R$ 500 milhões de reais por ano para o governo, pois os produtos importados são 

tributados em valor inferior aos pagos pelos produtos domésticos. Ou seja, além de trazer prejuízo à indústria 

química, a medida poderá ter efeito indesejado sobre a arrecadação por retração da produção local de químicos 

e de renda. 

A necessidade da manutenção do REIQ até que as condições que geram uma competição desigual para a 

indústria química nacional não sejam solucionadas tem mobilizado parlamentares e entidades ligadas ao setor. 

O Manifesto pela manutenção do Regime Especial da Indústria Química – REIQ já foi assinado pelos 

parlamentares da Frente Parlamentar da Química e por mais de 61 entidades, entre elas 41 que representam 

trabalhadores da indústria petroquímica.  



Clique aqui para assistir o vídeo “Indústria Química Brasileira: Essencial”. 

 
 
LOGÍSTICA 

Abiquim recebe sugestões para contribuir com consulta pública  
do Plano Nacional de Logística  

 
O Ministério da Infraestrutura iniciou a consulta pública referente ao Plano Nacional de Logística (PNL) 2035, que 

atende à Portaria do Ministério da Infraestrutura Nº 123, de 21 de agosto de 2020. O PNL contém a visão 

estratégica do Planejamento Integrado de Transporte, por meio da identificação de necessidades e oportunidades, 

presentes e futuras, de oferta de capacidade dos subsistemas de transporte, servindo de referencial para os planos 

setoriais (terrestre, portuário, hidroviário e aeroviário).  

O PNL é a materialização do planejamento logístico do País para o horizonte do ano de 2035. Ele reúne resultados, 

dados, informações, questões e modelos que contribuem para o desenvolvimento de análises específicas e para o 

constante uso do planejamento na tomada de decisões estratégicas por parte do governo federal, governos dos 

estados e do Distrito Federal, municípios, agências reguladoras, empresas públicas e privadas inseridas no sistema 

de transportes nacional. O Plano ainda lança um olhar para as necessidades e oportunidades atuais e futuras do 

sistema de transportes.  

Desde 2016, a Abiquim possui um acordo de cooperação técnica com a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 

que presta serviços ao governo federal, o que possibilitou ao setor químico contribuir para que os fluxos 

prioritários e gargalos do setor fossem observados na construção do planejamento da infraestrutura logística do 

País. 

A minuta do PNL já possui itens sinérgicos com a Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química como a 

necessidade de incentivar a cabotagem no País, por meio do aumento na oferta, incentivo à concorrência, redução 

dos custos envolvidos, expansão de rotas e equilíbrio da matriz de transportes brasileira incluindo a migração de 

parte do transporte das rodovias para os portos; além da análise sobre a capacidade dos portos e do transporte 

por cabotagem, entre outros.  

A consulta pública oferece uma oportunidade para que o setor possa ampliar sua contribuição no 

desenvolvimento da matriz de transporte nacional. A minuta já destaca o grande fluxo de produtos químicos entre 

a Bahia e a região Sudeste como um dos que possui grande potencial para a construção dessa matriz de transporte 

nacional, mas para isso é necessária a observação das capacidades portuárias e do que precisa ser executado para 

a viabilização dessa migração.  

As Comissões Temáticas de Logística e Parceiros do Atuação Responsável contribuirão com a consulta pública do 

https://www.youtube.com/watch?v=80Mzk8P6sxM


PNL com o objetivo de ratificar as premissas da Agenda e os pleitos da indústria química. Os associados da Abiquim 

podem encaminhar suas contribuições propositivas e justificadas para o assessor de Assuntos Técnicos da 

Abiquim, Rodrigo Falato, no e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br até o dia 12 de abril. As sugestões apresentadas 

serão discutidas na reunião conjunta das Comissões, que será realizada no dia 15 de abril, para que seja feita a 

contribuição conjunta do setor.  

As contribuições para a consulta pública também podem ser feitas de forma individual na plataforma 

Participa+Brasil até 30 de abril.  

Clique aqui para acessar a plataforma Participa+Brasil. 

Clique aqui para fazer o download do Plano Nacional de Logística (PNL) 2035.  

Clique aqui para acessar a Portaria do Ministério da Infraestrutura Nº 123, de 21 de agosto de 2020. 

 

SEGURANÇA 

Ministério da Economia lança edição 2021 da  
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho  

 

 
 
A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, vinculada à Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, realiza 

a abertura da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho (Canpat) 2021 com 

transmissão no canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT) no YouTube, no dia 07 de abril, das 09h 

às 10h30. 

A programação da Canpat 2021 terá ações com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância de uma 

cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Este evento precede uma série de encontros que 

devem acontecer no decorrer do ano e durante sua programação serão abordados assuntos como protocolos de 

medidas para controle da Covid-19 nos ambientes de trabalho e a importância da aplicação das normas de 

Saúde e Segurança no Trabalho e da redução de acidentes e doenças laborais. Ainda serão apresentadas 

mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
https://www.gov.br/participamaisbrasil/plano-nacional-de-logistica-pnl-2035
https://www.gov.br/participamaisbrasil/plano-nacional-de-logistica-pnl-2035
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-123-de-21-de-agosto-de-2020-273770905#:~:text=Institui%20o%20Planejamento%20Integrado%20de,Distrito%20Federal%20e%20dos%20Munic%C3%ADpios


pesquisas aplicadas à prevenção de acidentes de trabalho e as vantagens decorrentes de uma boa gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho para as empresas.  

Mais informações sobre a Canpat podem ser obtidas no site da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Clique 

aqui para acessar.  

Clique aqui para assistir a abertura da Canpat 2021.  

  

 
  

O Programa Atuação Responsável®, uma ação voluntária da indústria química 
em todo o mundo, foi implantado pela Abiquim no Brasil em 1992, e entre os 
diversos resultados já obtidos está a relação entre a Comissão de Diálogo com 
a Comunidade e os Conselhos Comunitários Consultivos, uma parceria 
resultante em comunicação direta, transparência e boa vizinhança entre 
comunidades e indústrias químicas! 
 
Clique aqui e visite a página da Comissão de Diálogo com a Comunidade.   

 

 

 

SERVIÇOS 

 

 

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:  

Facebook.com/abiquimoficial 

Instagram.com/abiquim.oficial 

Youtube.com/vídeosabiquim 

Twitter.com/abiquimoficial 

 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/
https://enit.trabalho.gov.br/portal/
https://www.youtube.com/watch?v=NVXR-gByLqw
https://abiquim.org.br/comissoes/sobre/dialogo-com-a-comunidade
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial


 

 

✓ TN Petróleo – Governo reúne cadeia do plástico para desenvolver ações que reduzem custos e 

aumentem a competitividade 

✓ Hora do Povo – Fim do REIQ é medida “predatória” 

✓ CBN Curitiba – Safra de soja se igual a níveis normais 

✓ Valor online – Contra falta de PP, governo reduz imposto de importação 

✓ Meio Filtrante – Sepec realiza primeira reunião da Mesa da Cadeia do Plástico  

✓ Tecnologia de Materiais – Governo reúne cadeia do plástico para desenvolver ações que reduzem o 

custo da produção 

✓ Portal Fator Brasil – Governo reúne cadeia do plástico 

✓ Exame – MPF cobra urgência da Saúde contra escassez de oxigênio em 4 Estados 

✓ Correio Braziliense – MPF pede ao Ministério da Economia medidas urgentes em relação à crise de 

oxigênio 

✓ Jovem Pan (Jornal da Manhã) – (entrevista com o presidente-executivo, Ciro Marino, a partir de 3 

horas, 15 minutos e 25 segundos) 

✓ Associação Brasileira dos Produtores de Milho – Brasil importa menos agroquímicos em 2020 

✓ Portal do Agronegócio – Brasil importa menos agroquímicos em 2020 

✓ BR News – Contrapartida de Bolsonaro para zerar impostos de combustível e gás de cozinha pode 

provocar onda de demissões  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Alta tecnologia para o transporte de vacinas contra a Covid-19 

The Estée Lauder Companies e Eastman assinam memorando de entendimento global visando embalagens 

mais sustentáveis 

Henkel inova seu portfólio com novo adesivo para a indústria gráfica 

  

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos 

 

https://tnpetroleo.com.br/noticia/governo-reune-cadeia-do-plastico-para-desenvolver-acoes-que-reduzam-custos-e-aumentem-a-competitividade/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/governo-reune-cadeia-do-plastico-para-desenvolver-acoes-que-reduzam-custos-e-aumentem-a-competitividade/
https://horadopovo.com.br/fim-do-reiq-e-medida-predatoria-contra-industria-quimica-e-empregos-no-pais/
https://cbncuritiba.com/safra-de-soja-se-iguala-a-niveis-normais/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/30/contra-falta-de-pp-governo-reduz-imposto-de-importacao.ghtml
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/100832/sepec-realiza-primeira-reuniao-da-mesa-da-cadeia-do-plastico
https://tecnologiademateriais.com.br/portaltm/governo-reune-cadeia-do-plastico-para-desenvolver-acoes-que-reduzam-o-custo-de-producao/
https://tecnologiademateriais.com.br/portaltm/governo-reune-cadeia-do-plastico-para-desenvolver-acoes-que-reduzam-o-custo-de-producao/
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=405194
https://exame.com/brasil/mpf-cobra-urgencia-da-saude-contra-escassez-de-oxigenio-em-4-estados/
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4914482-mpf-pede-ao-ministerio-da-economia-medidas-urgentes-em-relacao-a-crise-de-oxigenio.html
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4914482-mpf-pede-ao-ministerio-da-economia-medidas-urgentes-em-relacao-a-crise-de-oxigenio.html
https://www.youtube.com/watch?v=dtxUtdszLQc&t=11732s
https://www.youtube.com/watch?v=dtxUtdszLQc&t=11732s
https://www.abramilho.org.br/2021/03/26/brasil-importa-menos-agroquimicos-em-2020/
https://www.portaldoagronegocio.com.br/agroindustria/agrotoxicos-e-defensivos/noticias/brasil-importa-menos-agroquimicos-em-2020
https://www.bnews.com.br/noticias/politica/301606,contrapartida-de-bolsonaro-para-zerar-imposto-de-combustivel-e-gas-de-cozinha-pode-provocar-onda-de-demissoes.html
https://www.bnews.com.br/noticias/politica/301606,contrapartida-de-bolsonaro-para-zerar-imposto-de-combustivel-e-gas-de-cozinha-pode-provocar-onda-de-demissoes.html
https://abiquim.org.br/covid
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/cursos
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