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RECE

Déficit de US$ 8,7 bilhões é recorde para o trimestre,
impulsionado por alta de 27,5% no volume importado
Aprovação do marco legal do gás é importante conquista para o País,
mas fim do REIQ deve comprometer desempenho econômico

O déficit acumulado na balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 8,7 bilhões no primeiro trimestre do
ano, recorde do indicador para o período e um expressivo aumento de 27,9% na comparação com o total, de US$
6,8 bilhões, registrado entre os meses de janeiro e março do ano passado. Nos últimos 12 meses (abril de 2020 a
março de 2021), mais um preocupante recorde. Pela primeira vez em toda a série histórica da balança comercial
de produtos químicos, medida desde 1989, o montante acumulado em doze meses atinge a marca de US$ 32,3
bilhões, apesar dos sérios impactos da pandemia da Covid-19 na atividade econômica.
De janeiro a março, as importações de produtos químicos foram de US$ 11,6 bilhões, forte elevação de 21,1% em
relação ao mesmo período de 2020. Em termos de quantidades importadas, as mais de 13,7 milhões de toneladas
importadas resultam do aumento de 27,5% na comparação com os três primeiros meses do ano passado, tendo
sido registrados aumentos importantes em todos os grupos acompanhados, sobretudo em intermediários para

fertilizantes (35,1%) em resinas termoplásticas (32,3%) e em produtos químicos orgânicos (16,2%).
Já as exportações, por sua vez, de US$ 2,9 bilhões, significaram um modesto aumento de 4,5% na mesma
comparação, tendo as quantidades exportadas, de 3,9 milhões de toneladas, apontado um incremento na mesma
ordem de grandeza, de 3,9%. Tais resultados em uma primeira impressão são ligeiramente positivos e se devem
fundamentalmente ao desempenho em alumina calcinada, item que figura no grupo de produtos químicos
inorgânicos, e em produtos químicos orgânicos diversos. Em contraposição, os recuos de vendas ao exterior nos
grupos de cloro e álcalis (de 36,5% em valor e 62,8% em volume), de catalisadores (de 31,9% em valor e de 43,6%
em volume), de intermediários para detergentes (de 3,7% em valor e de 19,8% em volume), e de resinas
termoplásticas (de 7,1% em valor e de 25,6% em quantidades físicas) são evidências indiscutíveis do compromisso
da indústria doméstica em garantir o pleno abastecimento nacional para cadeias estratégicas de valor, fato que
tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia em suas dimensões sanitárias, sociais e econômicas.
Comparando março deste ano com o mesmo mês em 2020, os preços médios das importações de produtos
químicos tiveram alta de 17,8% (de US$ 776/T para US$ 914/T), no contexto do instável cenário internacional para
oferta dessas mercadorias, ao passo que os preços médios das exportações setoriais brasileiras (US$ 807/T)
continuam os mesmos do ano passado.
Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, o momento é crítico e confirma a necessidade de que o país
avance mais rapidamente nas reformas estruturantes, especialmente após a equivocada decisão recentemente
tomada pelo Governo de encerrar o Regime Especial da Indústria Química – REIQ. “A extinção do REIQ está na
contramão do que o Brasil precisa para sobreviver. A aprovação do novo marco legal do gás, por sua vez, é positiva
para a indústria, mas seus efeitos só serão efetivamente sentidos no médio prazo É por isso tudo que a agenda de
competitividade precisa ganhar velocidade, sob pena de comprometermos o desempenho de retomada da
atividade econômica e da atração de investimentos que serão decisivos para diminuir a dependência externa do
Brasil em muitos produtos estratégicos para os quais temos plena condição técnica de fabricação nacional”
destaca Ciro Marino.

RESINAS TERMOPLÁSTICAS

Abiquim organiza fórum com setores clientes da cadeia do plástico
Objetivo é aumentar a competitividade do setor químico e dos segmentos clientes
A Abiquim iniciou em abril reuniões com as associações setoriais, que representam clientes diretos e indiretos
do segmento de resinas termoplásticas, com o objetivo de criar uma linha de comunicação direta entre os
produtores de resinas termoplásticas e os setores clientes para debater ações que visam garantir um fluxo
eficiente dos produtos, reduzir os custos e gerar maior competitividade aos produtores de resinas plásticas, ao

setor transformador de resinas e ao setor produtivo cliente dos plásticos utilizados em suas mais diversas
finalidades.
Na primeira quinzena de abril, a Abiquim e os fabricantes de resinas termoplásticas integrantes da Comissão
Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast) da entidade promoveram reuniões individuais com executivos da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo), Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Associação Brasileira de Fibras Poliolefínicas (Afipol),
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Associação Nacional de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros).
Durante as reuniões houve relatos de uma redução na produção dos setores clientes e, como resultado,
diminuição da demanda dos produtores de resinas termoplásticas nos meses de abril e maio de 2020. No
entanto, a recuperação da economia e por consequência da produção, além da recomposição dos estoques dos
setores clientes logo no terceiro trimestre de 2020 geraram aumento na demanda de resinas. Mas, a segunda
onda da pandemia de Covid-19 em 2021, que incluiu a restrição na circulação das pessoas e mesmo o
fechamento do comércio nos meses de março e abril, geram incertezas sobre a produção da maior parte dos
setores clientes, que esperavam ter um desempenho em patamares superiores ou mesmo equivalente aos
obtidos em 2019.
Além de abastecer seus clientes regulares, os produtores nacionais de resinas termoplásticas também passaram
a receber pedidos de empresas que compravam resinas de produtores estrangeiros. A busca por resinas
nacionais deve-se à redução na disponibilidade de resinas termoplásticas no mercado internacional causada por
paralisações devido à Covid-19 e eventos climáticos, e pela recuperação econômica global em escala global, a
partir do terceiro trimestre de 2020. Outra dificuldade apontada para se importar resinas deve-se à elevação no
preço do frete internacional.
O desequilíbrio na oferta e demanda das resinas termoplásticas vem ocorrendo desde o segundo semestre de
2020 e as projeções dos fabricantes brasileiros são de que esse reequilíbrio ocorra ainda no primeiro semestre
de 2021, sendo que as empresas nacionais possuem capacidade de produção maior do que a demanda do
mercado e ela está em plena carga. No entanto, preocupa o setor produtor de resinas e os clientes a
possibilidade da recuperação econômicas nos países com a vacinação acelerada e maior controle da pandemia,
o que pode gerar um aumento nos preços das matérias-primas da indústria química no mercado internacional.
Nas reuniões foram esclarecidas dúvidas dos setores clientes sobre a precificação das resinas termoplásticas,
que é influenciada pelo aumento nos custos da matéria-prima, cuja precificação é baseada em referências
internacionais e pela desvalorização do real frente ao dólar.

Foi constatado que existe a necessidade de uma ação conjunta da indústria para a redução do Custo Brasil, da
Reforma Tributária, de uma abertura comercial cadenciada, responsável, realizada simultaneamente com a
redução do Custo Brasil, que aconteça de forma multilateral, beneficiando a população e a indústria nacional. O
debate com as associações ainda permite fortalecer a indústria, o planejamento da cadeia de forma integrada e
o desenvolvimento de um setor capaz de se desenvolver e se regular sem a intervenção do governo.
Os impactos da Medida Provisória (MP) 1.034, de 1º de março de 2021, que extingue o Regime Especial da
Indústria Química (REIQ) foram lembrados nas reuniões com os demais setores que serão afetados pela MP.
Além das associações, que já se reuniram com a Abiquim e os fabricantes de resinas termoplásticas integrantes
da Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast), também serão agendadas reuniões com outras
associações que estiveram em agenda com a Cadeia do Plástico, realizada em março deste ano pela Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da Economia.

SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE

Comissão de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador da Abiquim
realiza evento sobre o novo leiaute do eSocial Simplificado

A Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador da Abiquim, realizou no dia 15 de abril, o
evento virtual “Abordagem sobre o leiaute S-1.0 do eSocial”, com o objetivo de esclarecer as principais
mudanças para as áreas de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador das empresas.
O coordenador geral de Benefícios e Reabilitação Profissional da Previdência Social do Ministério da Economia,
Orion Sávio Santos de Oliveira, apresentou as principais mudanças do novo sistema, que entra em operação no
dia 10 de maio deste ano, e tirou as dúvidas dos 165 participantes sobre diversos pontos que serão
implementados por esse novo leiaute do e-Social e que serão cobrados das empresas em seus reportes ao
governo.
Os interessados em receber a apresentação do coordenador geral de Benefícios e Reabilitação Profissional da
Previdência Social do Ministério da Economia, Orion Sávio Santos de Oliveira, devem entrar em contato com o
coordenador-executivo da Comissão, Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.

COMÉRCIO EXTERIOR

Ministério da Economia revisa metodologia de estatísticas da balança comercial
brasileira de comércio exterior
O Ministério da Economia (ME) revisou a metodologia da compilação das estatísticas de comércio exterior para
aprimorar a qualidade, a disponibilidade dos dados e aumentar a transparência dos processos de compilação e
disseminação das estatísticas brasileiras de comércio exterior. A alteração na metodologia é fruto de um estudo
técnico que buscou avaliar pontos de melhoria em relação à compilação dos dados.
Segundo o ME, entre as alterações metodológicas estão exclusões e inclusões de operações de exportação e
importação ao amparo de regimes aduaneiros especiais; contabilização da energia elétrica gerada por Itaipu nas
importações e divulgação de informações inéditas de frete e seguro nas importações. Para que a coerência dos
dados seja mantida, a nova metodologia de contabilização também foi aplicada em toda a série histórica, com
início em 1997.
Além disso, houve tratamento de registros com erro de digitação por parte dos declarantes (outliers) nas
importações; melhorias de precisão dos dados com obtenção de retificações em registros históricos de
importação; e aumento na precisão nas informações relativas ao modal de transporte e unidade da federação.
O reprocessamento da série histórica para manter a coerência dos dados implicou em uma mudança nos valores
de comércio exterior disponíveis até agora. O valor exportado na nova metodologia é 1,4% inferior ao valor total
exportado entre 1997 e 2020 divulgado anteriormente. No mesmo período, a importação revisada ficou 1,6%
superior à da metodologia anterior. Já a corrente de comércio permaneceu praticamente inalterada, com redução
de 0,02%, e o saldo comercial acumulado no período apresentou redução de 16,5%.
Clique aqui para fazer o download do detalhamento completo das mudanças realizadas pelo Ministério da
Economia.

COMÉRCIO EXTERIOR

Anvisa publica Manual de Peticionamento de Remessa Expressa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publica Manual de Peticionamento de Remessa Expressa, que
contém orientações sobre o peticionamento de processos de importação e exportação por pessoas físicas e
jurídicas. O manual esclarece as regras para peticionamento de remessa expressa, as finalidades de importação e
exportação permitidas por esta modalidade, a forma de acesso às notificações de exigência, bem como as formas
de pagamento da taxa de fiscalização e vigilância sanitária, entre outros.

Para acessar o manual, clique aqui.

Presentes em diversas regiões, os Conselhos Comunitários Consultivos da
Indústria Química Brasileira estão alocados no Nordeste, Sudeste e Sul do País,
e é no estado de São Paulo que 66% deles estão concentrados! Para saber
mais, clique aqui e acesse o Perfil dos CCCs da Indústria Química.
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

✓ A Voz da Cidade – Empresários, trabalhadores, parlamentares e governo do Rio se unem contra fim do
Regime Especial da Indústria Química
✓ Dourados Agora – Política comercial entro numa estrada perigosa

✓ Portal Campo Vivo – Marco do gás natural é sancionado sem vetos
✓ AF News Agrícola – Defensivos Agrícolas: Mercado de defensivos agrícolas sobe no Brasil
✓ Agrolink – Marco do gás natural é sancionado sem vetos
✓ Correio Braziliense – Mais competição no gás: quebra de monopólio da Petrobras pode baixar preços
✓ Petronotícias – Abiquim aprova nova lei do gás, mas está de olho nas edições dos decretos
regulamentados
✓ Yahoo – Indústria química pode fechar 80 mil postos de trabalho com fim do regime especial, diz
associação
✓ Extra – Indústria química pode fechar 80 mil postos de trabalho com fim do regime especial, diz
associação

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Planta da Evonik em Castro promove alto nível de sustentabilidade
Artecola lança couraça reciclada que elimina chanfro e reduz consumo de energia elétrica

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