Ano 32 - nº 801 – 02 de agosto de 2021

RAC

Demanda por químicos cresce 13,8% no semestre
impulsionando a produção e as vendas dos produtores locais
Paradas programadas para manutenção justificam os recuos das variáveis internas
de junho, enquanto as importações seguem em ritmo crescente

Em junho de 2021, a demanda interna por produtos químicos manteve o ritmo acelerado, com o consumo
aparente nacional (CAN) registrando elevação de 7,3% sobre o mês de maio. Já os volumes de produção e de
vendas internas dos produtos químicos de uso industrial apresentaram recuo, refletindo especialmente a
realização de paradas programadas para manutenção: o índice de produção IGQ-P Abiquim-FIPE recuou 4,22% e
o de vendas internas IGQ-VI Abiquim-FIPE caiu 2,37%.

Na comparação com igual mês do ano passado, o volume de vendas internas caiu 0,79% em junho de 2021 primeiro resultado negativo nessa comparação desde julho de 2020 – enquanto o índice de produção, o IGQ-P
Abiquim-FIPE apresentou elevação de 11,41% em junho de 2021.

Quanto à capacidade instalada, o nível de utilização ficou em 67% em junho de 2021, quatro pontos abaixo do
nível do mês anterior, puxado em especial pelo grupo de resinas termoplásticas, cujo uso das instalações foi de
apenas 68% - pior resultado desde maio do ano passado.

Em relação aos preços praticados no mercado doméstico, o IGP Abiquim-FIPE registrou alta nominal de 0,09%
em junho, após ter apresentado elevação de 1,32% em maio de 2021, seguindo o comportamento dos preços
dos produtos químicos no mercado internacional e as cotações das principais matérias-primas básicas do setor,
que estão atreladas ao petróleo e ao gás.

No acumulado do 2º trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano passado, os volumes
apresentam crescimentos expressivos, sobretudo pelo forte impacto da Covid-19 na base de comparação, entre
abril e maio de 2020. No 2º trimestre deste ano, o índice de produção subiu 20,27%, o de vendas internas
cresceu 20,07%, o CAN apresentou elevação de 18,8%, enquanto as importações tiveram alta de 16,03%, todas
as variações em relação aos meses de abril a junho de 2020. O uso das instalações alcançou 69% no 2º trimestre
deste ano, contra 66% em igual período de 2020, mas ainda mantendo um patamar elevado e preocupante de
ociosidade, superior a 30%.

No acumulado do 1º semestre de 2021, os índices de volume do segmento químico mantiveram o desempenho
forte e crescente em relação a igual período do ano passado, com os seguintes resultados comparativos:
produção +9,66%, vendas internas +13,04% e consumo aparente nacional +13,8%. No mesmo período, o volume
de importações da mesma amostra de produtos subiu 17,6%, enquanto o de exportações recuou 14,6. Entre
janeiro e junho de 2021, as importações representaram 45% de toda a demanda por produtos químicos no
mercado interno.

O índice de preços teve alta nominal de 44,4% de janeiro a junho de 2021, refletindo as flutuações do mercado
internacional, além da valorização do Real, em relação ao dólar, de 3,74% em igual período de comparação.

A taxa de ocupação das instalações alcançou 71% na média de janeiro a junho, dois pontos acima da de igual
período de 2020, mostrando melhorias em sete dos oito grupos avaliados, mas ainda assim mantendo a elevada

ociosidade. O único grupo de produtos com declínio no uso da capacidade instalada foi o de intermediários para
fertilizantes, que teve 68% de taxa de uso das instalações nos primeiros seis meses deste ano, contra 83% em
igual período do ano anterior.

Nos últimos 12 meses (de julho 2020 a junho 2021), o índice de produção apresentou crescimento de 8,92%, e o
índice de vendas internas, 14,15%. A parcela da produção local destinada ao mercado externo, vem exibindo
recuos desde janeiro do ano passado. Nos últimos 12 meses, as vendas externas recuaram expressivos 19,0%
sobre igual período anterior, demonstrando a prioridade que tem sido dada pelos fabricantes locais à demanda
do mercado doméstico.

No que se refere às importações, o volume também vem mantendo crescimento acentuado, com elevação
16,1% nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2021, com a manutenção da parcela de 46% da demanda
local.

Esses resultados estão diretamente vinculados ao crescimento do consumo de produtos químicos no mercado
doméstico nos últimos 12 meses, ocasião em que o CAN cresceu 14,1%. Nos últimos 30 anos, a variável CAN
teve crescimento médio anual de 3% (valor bem acima dos 2,2% de crescimento do PIB em igual base de
comparação, confirmando a elevada elasticidade média histórica de 1.4 vezes de alta da demanda de químicos
em relação ao PIB), enquanto a produção interna subiu 1,5% a.a., metade do crescimento anual do CAN, e as
importações cresceram 9,5% a.a., passando a ocupar 46% do mercado local, contra 7% no início dos anos 1990.

Para a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, o setor químico tem
por tradição trabalhar com uma visão de longo prazo. Os investimentos são intensivos em capital e geralmente
entre a decisão e a efetivação das plantas decorre um espaço aproximado de cinco anos. A definição por novos
investimentos também precisa estar atrelada ao fornecimento competitivo e de longo prazo das matériasprimas básicas, mas sobretudo ao uso adequado e eficiente das plantas instaladas atualmente, portanto, será
muito importante reduzir a ociosidade de quase 30% que vem se observando nos últimos quatro anos. Dada a
natureza essencial e estratégica da química e sua presença em praticamente todos os demais setores da
economia, a demanda vem se mantendo aquecida por insumos utilizados no combate, na prevenção e no
tratamento da Covid-19, como produtos para tratamento de água, produtos de limpeza, sanitizantes, gases
medicinais, descartáveis hospitalares, embalagens de alimentos, detergentes/desinfetantes, medicamentos,
entre tantos outros. “Esse fato enfatiza a necessidade de se estimular a atividade química no País, como fazem
diversos outros países, diminuindo a dependência por produtos importados. Não há país desenvolvido sem uma

química forte na sua base industrial. A química gera valor e esse valor sempre tem um efeito multiplicador
importante em renda, emprego e impostos”, afirma a executiva.

SAL GEMA

Edital 4ª Rodada de Disponibilidade de Áreas será divulgado
em evento da Federação das Indústrias do Espírito Santo

No dia 04 de agosto, às 16h, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) realizará um encontro para
divulgar o edital da Agência Nacional de Mineração (ANM) da 4ª RODADA DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS,
destinada a conferir o direito de requerer, com prioridade e em prazo determinado, autorização de pesquisa
sobre as áreas objeto dos processos listados.
Tais áreas referem-se à maior jazida de Sal Gema da América Latina, que estão localizadas nas cidades de
Conceição da Barra, Ecoporanga e Vila Pavão, todas no Espírito Santo.
Na programação, serão apresentados dois painéis. O primeiro - "Oportunidades para a Indústria" – contará com
a participação da ANM, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da
Economia e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o outro - "Visão de Mercado" –
será conduzido por instituições e empresas.
O evento será virtual e poderá ser acompanhado pelo canal do Youtube da FINDES. Clique aqui para acessá-lo.

EVENTO

Abiquim realizará encontro voltado aos profissionais de comunicação
A Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química – realizará, no próximo dia 11 de agosto, às 9h, a sétima edição
do Encontro de Profissionais de Comunicação – evento idealizado e promovido pela Comissão de Imagem e
Comunicação da entidade.
Transmitido pelo segundo ano consecutivo de forma virtual por conta da pandemia de covid-19, o encontro tem como
objetivo propor reflexões sobre os desafios gerados pela pandemia, e é voltado para profissionais das áreas de
comunicação, marketing, relações públicas e recursos humanos.

Este ano, o tema será “Comunicação interna e engajamento de stakeholders durante e pós pandemia”, e contará com
a presença de Cláudia Coragem, consultora de relacionamento da Great Place to Work e com Patrícia Ávila, diretora
geral do Jeffrey Group no Brasil.
O evento será realizado pela plataforma Microsoft Teams e para inscrever-se, basta enviar e-mail com nome, telefone,
e-mail, cargo e empresa para comunicacao@abiquim.org.br

Consulta Pública

Governo de Alagoas abre consulta pública para concessão dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos Bloco B e C no Estado

No dia 14 de julho, foi publicada no site do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) a abertura de consulta
pública pelo Governo de Alagoas sobre os editais e demais documentos de concessão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário nos blocos regionais B (agreste e sertão) e C (litoral e zona da
mata).
O Estado de Alagoas foi dividido em três blocos para garantir a universalização dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário. O primeiro, já leiloado, abrange a Região Metropolitana de Maceió. Os
Bloco B e C correspondem a 36% e 24%, respectivamente, da população de todo o Estado. O projeto é
estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
As sugestões e contribuições deverão ser feitas por escrito à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) até o dia 13
de agosto, pelo e-mail consultapublicablocosbc@seinfra.al.gov.br

EVENTO

Instituto Aliança Procomex promove WebDialogue
sobre o Portal Único Siscomex

No dia 18 de agosto, às 14h, o Instituto Aliança Procomex promoverá o WebDialogue gratuito sobre as
entregas recentes realizadas pelo Governo Federal no Portal Único Siscomex.
Com o objetivo de apresentar a trajetória dos processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro,
bem como seus avanços com a reformulação do Portal Único Siscomex, o encontro é uma oportunidade
para a troca de conhecimento no sentido de estabelecer processos mais eficientes e integrados entre
todos os intervenientes públicos e privados no comércio exterior.

O Sr. Alexandre Zambrano, Gerente do Programa Portal Único Siscomex pela Receita Federal do Brasil
(RFB), e o Sr. Tiago Barbosa, Coordenador-Geral de Projetos Estratégicos e Gerente do Programa Portal
Único Siscomex, estarão entre os palestrantes.
Para participar do evento, faça sua inscrição aqui

LEGISLAÇÃO

Corpo de Bombeiros amplia extensão de medidas emergenciais
No dia 27 de julho, o Corpo de Bombeiros, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública,
publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº CCB-037/800/21, que decreta a extensão de medidas temporárias
e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19.
Dentre as medidas estão:
. A suspensão da exigência de Brigada de Incêndio nos processos de regularização das edificações até dia 31 de
agosto de 2021;
. A extensão até 31 de agosto de 2021 das seguintes validades:

I - Licenças das edificações e áreas de risco (AVCB, CLCB e TAACB) expirada no período compreendido entre 1º de março
de 2020 e 30 de agosto de 2021.
II - Credenciamentos dos Centros de Formação de Bombeiros Civis (CFBC) expirada no período compreendido entre 1º
de março de 2020 e 30 de agosto de 2021.
III - Laudos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico dos estádios de futebol expirada no período compreendido
entre 1º de março de 2020 e 30 de agosto de 2021.
Para acessar a Portaria na íntegra, clique aqui
Esclarecimentos e informações adicionais podem ser enviadas para a Abiquim para o e-mail
willian.matsuo@abiquim.org.br

A indústria petroquímica é parte da indústria química. Caracteriza-se por
utilizar um derivado de petróleo (a nafta) ou o gás natural como matériasprimas básicas. No entanto, muitos produtos chamados petroquímicos, como,
por exemplo, o polietileno, podem ser obtidos tanto a partir dessas matériasprimas como a partir de outras, como o carvão (caso da África do Sul) ou o
álcool (como ocorreu no passado, aqui mesmo no Brasil). As classificações
oficiais da indústria química não utilizam em separado o conceito
"petroquímica".

✓ Canal Energia - Indústria Química teme mais os custos que a falta de energia
✓ ABDIB - Indústria Química teme mais os custos que a falta de energia
✓ Mega What - Indústria Química teme mais os custos que a falta de energia
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Veja (Radar Econômico) – Demanda interna aquecida faz exportação de químicos cair
Broadcast Estadão – Consumo aparente nacional cresce 7,3 % em junho ante maio
IstoÉ Dinheiro – Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Diário do Sudoeste - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Bol - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Terra - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Economia Uol - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Estado de Minas - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Bem Paraná - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Portal do Holanda - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
6 Minutos - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Acionista - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
O Povo - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Índices Bovespa - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Head Topics Brasil – Demanda interna aquecida faz exportação de químicos cair 19%
Folha Vitória - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Olhar Econômico - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Investing.com - Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
Petronotícias – Abiquim registra consumo acelerado de produtos químicos em junho com destaque
para produtos hospitalares ligados ao combate da Covid

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Rhodia e Cavalinho começam a usar caminhão movido a gás natural para transporte de produto químico
Solvay lança série de produtos para uma rotina inovadora de cuidados e restauração de cabelos crespos
Chemours Company recebe reconhecimento da Honda Brasil

Covestro lança iniciativa para incentivar uso de resinas de revestimento de base biológica

Reuniões de Comissões

02 de Agosto
14h – Poliuretano

03 de Agosto
14h – Colas, Adesivos e Selantes

04 de Agosto
9h30 - Meio Ambiente
14h – EPS
*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

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