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RECE

Importações de US$ 5,3 bi e de 5,5 milhões de toneladas,
em julho, são novos recordes setoriais
No acumulado do ano, déficit soma US$ 22,6 bi e, até dezembro, deverá ter
inédito patamar superior a US$ 36 bi

As importações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 5,3 bilhões em julho, aumento de 4,1%
na comparação com o mês anterior, junho, e de expressivos 45,4% em relação ao mês de julho de 2020. Pelo
segundo mês consecutivo, os valores importados ultrapassaram a marca dos USS 5 bilhões. Já em termos de
volumes, as movimentações foram, no mês, de 5,3 milhões de toneladas, com elevação de 4,7% na comparação
com junho e de 11,1% em relação ao mesmo mês de 2020. Julho de 2021, portanto, entra para a história da
balança comercial em produtos químicos como o mês em que, simultaneamente, novos e alarmantes recordes
são estabelecidos para os valores e quantidades adquiridos.
As exportações brasileiras de produtos químicos, por sua vez, somaram, em julho, US$ 1,26 bilhão,
elevação de 4,3% em relação ao mês anterior, junho, mas uma queda de 10,2% das quantidades vendidas ao
exterior, que foram de 1,3 milhão de toneladas no mês.

No acumulado deste ano, entre janeiro e julho, as importações de produtos químicos alcançaram US$
30,3 bilhões, o que representa um forte avanço de 30,6% em relação ao mesmo período de 2020. Já as
exportações brasileiras dessas mercadorias tiveram um aumento de 18,1%, totalizando US$ 7,7 bilhões até
julho, desempenho especialmente concentrado nos positivos resultados dos grupos de produtos inorgânicos
(US$ 2,4 bi, aumento de 11,9%) e orgânicos (US$ 1,7 bi, aumento de 37,2%) diversos.
Com esses resultados, o déficit na balança comercial de produtos químicos chegou, até julho, à marca
de US$ 22,6 bilhões, considerável aumento de 35,5% em relação ao mesmo período de 2020. Nos últimos 12
meses, de agosto de 2020 a julho deste ano, o déficit comercial somou inéditos e consternadores US$ 36
bilhões.
Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, os números da balança comercial
sistematicamente comprovam que a indústria química é um dos setores econômicos que mais tem condições
para colaborar mais objetivamente na recuperação econômica nacional e ser um dos mais dinâmicos nos
próximos anos, mas adverte que ainda são críticos os desafios no curto e médio prazos para manter unidades
operando no País e atrair investimentos. “O novo mercado do gás indiscutivelmente tem potencial de
‘reinventar’ o setor químico no Brasil. Contudo, temos que lembrar que seus efeitos passarão somente a ser
percebidos nos próximos anos, enquanto seguem críticos os desafios de competitividade no curto prazo para a
manutenção de operações industriais no País. Estamos especialmente preocupados com os eventuais custos
incrementais de energia nos próximos meses, pois o setor trabalha em processo contínuo e o terceiro trimestre
costuma ser o mais dinâmico em ritmo produtivo”, destaca Ciro Marino.

COPLAST

Vendas internas de resinas termoplásticas crescem 10,9%
no primeiro semestre de 2021

As vendas internas das principais resinas termoplásticas, exceto PVC, cresceram 10,9% no primeiro semestre de 2021,
em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme dados apurados pela Diretoria de Economia,
Estatística e Competitividade da Abiquim. No mesmo período, a demanda, medida pelo consumo aparente nacional
(CAN = produção + importação – exportação), cresceu expressivos 24,8%, alcançando 3,15 milhões de toneladas. A

expansão da demanda alavancou a produção local, que teve alta de 6,1% nos primeiros seis meses do ano, em
relação aos dados de igual período de 2020.
Ainda, para atendimento dessa demanda, o País elevou de forma expressiva o volume de importações, que chegou a
1,08 milhão de toneladas, crescimento de 40,8% sobre igual período do ano passado, representando 34% do mercado
nacional de resinas, quatro pontos percentuais acima do que havia sido registrado nos primeiros seis meses de 2020.
No mesmo período de comparação, o volume exportado recuou 22,8%, em razão da prioridade que foi dada pelas
empresas ao atendimento da maior demanda local. Como resultado, a balança comercial registrou um déficit de
530,7 mil toneladas nos primeiros seis meses de 2021, volume quase dez vezes maior do que aquele registrado nos
seis primeiros meses do ano passado, ocasião em que o saldo foi negativo em 55,1 mil toneladas.
O segmento de resinas termoplásticas, que tem um peso elevado sobre o total dos produtos químicos de uso
industrial, segue com desempenho positivo, especialmente a partir de meados do ano passado. As resinas
termoplásticas possuem ampla utilização em diversas cadeias industriais, destacando-se embalagens, setor
automobilístico, construção civil, descartáveis (destaca-se, neste momento, o uso hospitalar), entre outros.
Chama a atenção, no entanto, o uso da capacidade instalada, que alcançou 77% no primeiro semestre deste ano,
demonstrando que há espaço expressivo para elevação da produção utilizando-se as atuais instalações. De acordo
com a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, “o ideal seria que o
segmento estivesse operando entre 85-90%, o que significaria os melhores níveis operacionais e de eficiência. Se as
condições de competitividade fossem melhores, em especial no tocante aos preços do gás natural, da energia e dos
custos logísticos, em relação aos competidores internacionais, a produção local poderia estar maior, aproveitando a
capacidade ociosidade de 23%.”
Os resultados relativos aos últimos 12 meses encerrados em junho de 2021 mostram um quadro semelhante àquele
verificado nos últimos seis meses, com a produção crescendo 7,4%, enquanto as vendas internas tiveram alta de
13,5% e o CAN subiu 23,4%. Neste período, o volume importado saltou 29,1%, enquanto as exportações caíram
25,3%.
Na análise do coordenador da Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (COPLAST), Edison Terra, “o período
recente tem sido muito desafiador não só no Brasil, mas no mercado internacional, e as empresas do segmento têm
tentado atuar de forma a manter o ritmo de produção, garantindo o atendimento da demanda local que, após
alcançar recorde entre agosto e outubro do ano passado, recuou um pouco nos últimos três meses, entre abril e
junho, mas ainda se mantém em um patamar elevado.”

AQUECIMENTO

Contagem regressiva para o 6º Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação
A 6ª Edição do Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação ocorrerá nos dias 7, 14, 21 e 28 de outubro de 2021 e seu
foco será “A inovação e a química como soluções para o desenvolvimento sustentável”.
O evento apresentará as principais tendências tecnológicas para transição para a economia de baixo carbono, e a
química como solução para a mitigação das mudanças climáticas. Serão abordados temas como:
. Inovações tecnológicas na indústria química para modelos produtivos cada vez mais sustentáveis;
. Tecnologias e soluções da indústria química que contribuem para o desenvolvimento sustentável de outros setores
e da sociedade;

. Estratégias organizacionais da indústria química voltadas à inovação para transição energética e para a neutralidade
de carbono, vinculadas ao ganho de competitividade;
. Como as soluções tecnológicas da indústria química contribuem para o avanço da Agenda 2030;
. A indústria química como provedora de soluções para a circularidade dos produtos e dos processos produtivos.
Entre os nomes já confirmados na programação estão: Andreas Foerster (Dechema), Alexandre Kossoy (Banco
Mundial), Márcio Rebouças (Braskem), Marília Folegatti (Embrapa), Guilherme Silva (Solvay) e Eduardo Bastos (Bayer
CropScience).
Reserve sua agenda. Em breve, mais novidades do evento serão publicadas.
Informações sobre pacotes de patrocínio podem ser solicitadas pelo email para comunicacao@abiquim.org.br

COMÉRCIO EXTERIOR

Abiquim prorroga prazo da 7ª Pesquisa para identificar dificuldades no comércio
exterior de produtos químicos
Devido ao grande número de solicitações e o elevado interesse sobre temas de comércio exterior, a Abiquim
está estendendo, extraordinariamente, o prazo para entrega de respostas da “7ª Pesquisa para identificar as
dificuldades enfrentadas no comércio exterior de produtos químicos”, até o dia 17 de setembro de 2021.
O objetivo da pesquisa é o de conhecer os anseios e as sugestões dos associados em relação a temas de comércio
exterior para mais bem representar o setor químico brasileiro e os resultados da pesquisa servirão para nortear as
ações futuras da Comissão de Comércio Exterior e da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio
Exterior, além de servir de base para solicitações de providências ao Governo e a entidades devidas.
A 7ª pesquisa, com 30 perguntas divididas em questões operacionais e estratégicas, deve ser respondida
exclusivamente por meio eletrônico. Basta clicar aqui.

Informações adicionais ou a necessidade de uma versão em word da consulta, destinada somente para facilitar a
coleta interna das respostas e posterior entrada única na plataforma Survey Monkey, podem ser solicitadas ao
assessor
de
Assuntos de
Comércio
Exterior
da Abiquim, Diego
Hrycylo,
pelo
email: diego.hrycylo@abiquim.org.br.

NORMALIZAÇÃO

Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos entra em consulta
nacional da Associação Brasileira de Normas Técnicas
Com o objetivo de manter o acervo de normas atualizado, a Comissão de Estudo de Informações sobre Saúde,
Segurança e Meio Ambiente do Comitê Brasileiro de Química (CB010), revisou o projeto ABNT NBR 16725 que
especifica a Ficha com dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR), bem como sua rotulagem.
O Projeto entrou em Consulta Nacional no dia 19/08/2021 e receberá contribuições até o dia 20/09/2021. Basta
clicar aqui

A Ficha com Dados de Segurança de Resíduos Químicos – FDSR é um documento que fornece informações sobre
a identificação do resíduo, seu gerador, sua classificação, sua periculosidade, as medidas de precaução no
transporte, manuseio, armazenagem e os procedimentos de emergência.
Mais informações podem ser obtidas com Renata Souza, assessora de Comissões Setoriais e Normas Técnicas
pelo e-mail: renata.souza@abiquim.org.br

PORTARIA

Governo institui grupo de trabalho para controlar
qualidade do gás natural
No dia 16 de agosto, o Ministério de Minas e Energia, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), aprovou a Portaria ANP nº 36 que institui grupo de trabalho de elaboração de análise de
impacto regulatório sobre as variações dos limites de hidrocarbonetos presentes na composição do gás natural
e seus efeitos econômicos para o mercado, a fim de subsidiar a revisão da Resolução ANP nº 16, de 17 de junho
de 2008.
O grupo, que poderá ainda abranger outros aspectos relacionados com a qualidade de gás natural, reúne
representantes das seguintes unidades organizacionais:
. Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ), que o coordenará;
. Superintendência de Defesa da Concorrência (SDC);
. Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP);
. Superintendência de Governança e Estratégia (SGE);
. Superintendência de Infraestrutura e Movimentação (SIM); e
. Superintendência de Produção de Combustíveis (SPC).
Para ler a portaria na íntegra, clique aqui
Informações adicionais podem ser obtidas com Fátima Giovanna Coviello Ferreira, diretora de Economia e
Estatística da Abiquim pelo e-mail fatima.giovanna@abiquim.org.br
IMPORTAÇÃO

Governo divulga orientação para apresentação de pleitos de renovação no âmbito do
regime de ex-tarifários de BK e BIT

A Divisão de Ex-tarifários da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia
(DIVEX/SEPEC/ME), publicou nota em seu site orientando o setor privado brasileiro sobre a apresentação de pleitos
de renovação no âmbito do Regime de Ex-tarifários para Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e de
Telecomunicações (BIT), à luz das discussões da renovação do regime no Mercosul.

A DIVEX esclarece às empresas interessadas em renovar pleitos de ex-tarifários para BK e BIT que perderão suas
vigências ao fim deste ano de 2021, que, havendo a prorrogação do referido Regime pelo Mercosul, o órgão
prorrogará automaticamente todos os Ex-tarifarios constantes dos anexos das Resoluções GECEX nº 14 e 15 de 2020.
Quanto à preocupação com o fim da autorização prevista no âmbito do Mercosul, nos termos da Decisão do Conselho
do Mercado Comum (CMC) nº 25/15, para aplicação de alíquotas distintas da Tarifa Externa Comum (TEC) para Bens
de Capitais (BK) e Bens de Informática e de Telecomunicações (BIT), a qual expirará, para o Brasil e a Argentina, em 31
de dezembro próximo, a DIVEX informa que o tema já se encontra em discussão junto aos demais sócios do Mercosul
nos foros técnicos e políticos adequados, com destaque para o Grupo Mercado Comum (GMC), e que o assunto
constitui uma das prioridades do bloco neste ano.
A DIVEX ainda reforça na comunicação que as discussões sobre a possibilidade de prorrogação do regime de Extarifários para BK/BIT e dos demais mecanismos especiais de importação do bloco, que tiveram início durante a
Presidência Pro Tempore da Argentina (PPTA), no primeiro semestre, deverão se intensificar ao longo da Presidência
Pro Tempore do Brasil (PPTB), no semestre corrente de 2021.
Por fim, o órgão salienta que por se tratar de negociações em curso com os demais sócios do bloco não é possível
antecipar ou garantir o resultado de tais tratativas e enfatiza que o Governo Federal está ciente da importância de
tais regimes especiais para o setor produtivo brasileiro e dos benefícios diretos da importação de insumos com
benefícios tarifários para a competitividade nacional.
Para ler a nota na íntegra, clique aqui

Informações adicionais podem ser obtidas com a equipe de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim pelo email: diego.hrycylo@abiquim.org.br
SUSTENTABILIDADE

Programa internacional promove série de webinars sobre
a importância do setor químico para a mitigação das mudanças climáticas
Para discutir as perspectivas globais da química sustentável para a proteção do clima e aumentar a
conscientização sobre a importância da indústria química dentro deste contexto, o Programa de Ação Climática
para a Indústria Química (CAPCI) da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em parceria com o
Conselho Internacional de Associações Químicas (ICCA) e a Rede de Capacitação do Secretariado do Clima das
Nações Unidas (PCCB-Network) está organizando uma série de webinars.
Dirigida a uma ampla gama de stakeholders do setor público e privado ao longo de toda a cadeia de valor da
produção e uso de produtos químicos, a série é composta de quatro sessões online, de 90 minutos cada.
O primeiro webinar, cujo tema será “Papel e importância da indústria química para lidar com a mudança
climática”, será realizado no dia 2 de setembro, das 7h30 – 9h00 (horário de Brasília), e terá como palestrantes
Achim Halpaap, conselheiro sênior do Meio Ambiente da Nações Unidas; Brigitta Huckestein, gerente sênior de
Política de Energia e Clima (Basf/ICCA) e Fernanda de Castro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC).

Confira o calendário completo:
. Sessão 1: Visão geral - Papel e importância da indústria química para enfrentar as mudanças climáticas
02.09.2021 (7h30 – 9h00 horário de Brasília)
. Sessão 2: Inovação no e do setor químico como um fator chave para soluções de baixo carbono 06.10.2021
(7h30 – 9h00 horário de Brasília)
. Sessão 3: Políticas climáticas - Contribuições potenciais da indústria química para políticas climáticas
ambiciosas e objetivos de mitigação 03.11.2021 (7h30 – 9h00 horário de Brasília)
. Sessão 4: Soluções práticas para enfrentar as mudanças climáticas: experiências de aprendizagem e boas
práticas da indústria química 01.12.2021 (7h30 – 9h00 horário de Brasília)
O CAPCI (Programa de Ação Climática para a Indústria Química) está focado principalmente na informação,
capacitação e compartilhamento de conhecimento para a mitigação de gases de efeito estufa na indústria
química em países em desenvolvimento e economias emergentes. Ao mesmo tempo, essas medidas serão
planejadas e executadas com uma perspectiva orientada para a ação. O networking, bem como a troca de
experiências práticas e melhores práticas desempenham um papel decisivo.
Para saber mais sobre este projeto, clique aqui
Acesse aqui para obter informações e fazer sua inscrição capci@giz.de
Dúvidas também podem ser esclarecidas com Aline Bressan, gerente de Sustentabilidade, Meio Ambiente e
Inovação da Abiquim, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br

EVENTO

Abiquim organiza evento on-line sobre investimentos estrangeiros no País
A Abiquim organizou evento on-line sobre investimentos estrangeiros no Brasil no dia 23 de agosto, quando as
autoridades da Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros (SINVE/CAMEX) do Ministério da Economia e do
Banco Mundial apresentaram as iniciativas que o Governo Federal tem adotado para atrair e manter
investidores estrangeiros no País.
O destaque do evento, sob o tema “Investimentos Estrangeiros no Brasil”, foi o OID – Ombdusman de Investimentos
Diretos – principal canal de comunicação junto aos investidores e o governo brasileiro. Participaram da
apresentação, Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima, subsecretário de Investimentos Estrangeiros da Secretaria
Executiva da Camex do Ministério da Economia; Ricardo Figueiredo de Oliveira, coordenador-geral de Parceiros
Estratégicos da CAMEX/SINVE; Gabriela Llobet, consultora internacional em política e promoção de investimentos,
comércio internacional e políticas públicas; além de Daniela Gomez Altamiro, especialista em política de Investimento
e Philippe Armand De Bonneval, consultor em política de investimento, ambos do Banco Mundial.
O Ombudsman de Investimentos Diretos - OID é responsável por receber consultas e questionamentos sobre
matérias relacionadas a investimentos estrangeiros, a serem respondidos em conjunto com outros órgãos e
entidades governamentais (federais, estaduais e municipais) envolvidos em cada caso. Esta nova estrutura permite o
apoio necessário ao investidor externo, centralizado em um único órgão, que deverá responder tempestivamente às
demandas solicitadas.

Entre as competências do OID, destacam-se apoiar e orientar os investidores, esclarecendo dúvidas e recomendando
soluções para os questionamentos apresentados e propor aos órgãos e/ou agências de governo possíveis melhorias
na legislação ou nos procedimentos administrativos adotados. Trata-se de um esforço pioneiro para o
aperfeiçoamento da governança institucional e do ambiente de investimentos no Brasil.
Para conhecer mais sobre o OID, basta acessar o website www.oid.economia.gov.br

Informações adicionais podem ser obtidas com a Comissão de Comércio Exterior da Abiquim pelo e-mail:
diego.hrycylo@abiquim.org.br

Umas das atribuições da Comissão de Comércio Exterior da Abiquim é liderar a
atuação da Abiquim em defesa da integralidade do sistema brasileiro de defesa
comercial, fundamental para garantir a plenitude da saudável fruição no País
das legítimas ferramentas multilaterais (antidumping, salvaguardas e medidas
compensatórias) de que o Brasil é signatário no âmbito da OMC. Também faz
parte do seu escopo, participar dos diálogos junto à Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e ao Governo para garantir uma inserção internacional do Brasil
por meio de acordos internacionais de comércio de forma estruturada
defendendo os interesses da indústria química.
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Valor Econômico – Demanda nacional de resinas termoplásticas sobe 24,8 no primeiro
semestre
Agrolink – Vendas internas de resinas termoplásticas crescem 10,9%

Revista Plástico Moderno - Adesivos Sem Solventes Conquistam Mercados: Diversificação por segmentos
e inovações geram resultados animadores
Broadcast (AE) – ABIQUIM – Vendas internas de resinas termoplásticas crescem 10,9% no
primeiro semestre de 2021
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Clic Mercado - Vendas internas de resinas termoplásticas crescem 10,9% no primeiro
semestre de 2021
Notícias do Café - Vendas internas de resinas termoplásticas crescem 10,9%
WebMais – Demanda Nacional de resinas termoplásticas sobre 24,8% no primeiro semestre
Petronotícias – Vendas de resinas termoplásticas faz empresas brasileiras produzir mais no
primeiro semestre e importações crescem 40%
Broadcast - ABIQUIM: importações somam US$ 30,3 bilhões no 1º semestre de 2021 e
déficit chega a US$ 22,6 bi até julho
Valor Econômico – Importação de químicos renova recorde em julho e déficit em 12 meses
vai a US$ 36 bi
Agrolink – Importações de produtos químicos batem recorde
Petronotícias - produtos químicos batem recorde de importação alcançando US$53 bilhões no
mês de julho

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Artecola oferece linhas de adesivos sustentáveis para recobrimento de perfis
EnviTec conta com as membranas SEPURAN® Green na maior planta de biogás da Alemanha para a produção de
biometano liquefeito
Nouryon recebe classificação “Ouro” da EcoVadis 2021 por suas contribuições para a sustentabilidade
Tem início o primeiro curso de Tecnologia de Rações Evonik

Reuniões de Comissões
24 de Agosto
09h00 – Gerenciamento de Produto (GEPRO)
13h30 – Setorial de Silicones
25 de Agosto
10h00 – Economia e Competitividade
14h30 – Conselho Diretor
26 de Agosto
09h00 – Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior (COFAC)
14h00 – Comércio Exterior (COEX)

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

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