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REIQ 

Governo rompe contrato e promove insegurança jurídica na indústria 
 

A Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim foi surpreendida com a publicação da Medida Provisória nº 

1.034, 1º de março de 2021, que entre outras ações revoga o Regime Especial da Indústria Química (REIQ). 

Dessa forma, a extinção do REIQ deixa de ser uma ameaça para se tornar realidade. Além da insegurança jurídica, 

que marca uma repentina mudança regulatória com efeito em elevação de custos no curtíssimo prazo, seu fim 

representará um aumento de impostos para a cadeia química, elevação dos custos dos produtos que pode gerar 

retração de demanda da indústria química brasileira da ordem de R$ 2,2 bilhões, e ainda uma piora no quadro 

geral de competitividade. 

O setor químico é altamente estratégico para a indústria nacional e foi considerado atividade essencial pelo 

Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020, o que possibilitou manter as operações e o fornecimento de insumos 

para a produção de itens fundamentais aos serviços de saúde e ao combate à Covid-19, como produtos para 

tratamento de água, produtos de limpeza, sanitizantes, gases medicinais, descartáveis hospitalares, 

detergentes/desinfetantes, medicamentos, produtos de higiene pessoal entre tantos outros, poderão ter o seu 

abastecimento prejudicado com a extinção do REIQ.  

A MP nº 1.034 institui crédito presumido da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasesp) e da Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) para produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e 

campanhas de vacinação. Trata-se de uma falsa compensação, pois a indústria química não atende apenas ao 

segmento farmacêutico, médico hospitalar e sanitizantes; o impacto pode, inclusive, afetar a competitividade do 

agronegócio brasileiro, uma vez que parte importante do segmento de defensivos agrícolas sente os efeitos, via 

insumos químicos para sua fabricação, da redução de impostos que o REIQ representa. 



Vale ressaltar que o governo estimou o Custo Brasil em um valor de R$ 1,5 trilhão acima dos custos médios para a 

OECD, e o REIQ nada mais é do que uma medida de mitigação parcial desse custo para o setor petroquímico que, 

estando no início da cadeia industrial, tem efeito positivo para diversos outros setores, e reduz a 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.   

É necessário lembrar que os produtos importados são tributados em valor inferior aos pagos pelos produtos 

domésticos. A extinção do REIQ ainda tem como efeito a perda de 60 mil a 80 mil postos de trabalho, que podem 

migrar para outros países. Esses fatores somados devem gerar uma queda na arrecadação de até R$ 500 milhões 

de reais por ano para o governo. Ou seja, a medida além de trazer prejuízo à indústria química poderá ter efeito 

indesejado sobre a arrecadação por retração da produção local de químicos e de renda. 

Neste momento tão crítico para o Brasil, o auxílio emergencial torna-se fundamental às famílias atingidas pela crise 

econômica. Nesse sentido, é nosso dever alertar que, para criarmos prosperidade, precisamos das reformas 

estruturais rapidamente. O fim do REIQ inicia outra crise que afetará a todos. 

 
RAC 

Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos  
de uso industrial mantêm ritmo de crescimento em 2021 

Mas aumento nos preços do petróleo Brent e da nafta petroquímica pressionam  
custos de produção no mercado internacional e doméstico 

 

 
 

Os principais índices que medem o desempenho dos produtos químicos de uso industrial tiveram em janeiro de 

2021 resultados positivos na comparação com o mesmo mês do ano passado. A produção teve crescimento de 

8,08%, as vendas internas tiveram elevação de 6,7% e o consumo aparente nacional (CAN), resultado da soma da 



produção mais importação excetuando-se as exportações, cresceu 8,8%, segundo levantamento da Abiquim. Já a 

utilização da capacidade instalada foi de 76%, dois pontos acima do registrado em janeiro de 2020.  

No período de 12 meses, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, na comparação com os 12 meses anteriores, a 

produção teve crescimento de 1,25%, as vendas internas subiram 1,97% e o CAN teve crescimento de 12,4%. 

Apesar de serem números positivos, que indicam melhora na produção e principalmente na demanda por 

produtos químicos, eles também evidenciam a falta de competitividade da indústria nacional, representada pela 

elevada penetração do produto importado, que corresponde a 46% do CAN. As importações pesavam 7% do CAN 

em 1990 e praticamente todo o crescimento da demanda que ocorreu no País de 1990 até hoje foi absorvido por 

elevação das importações. 

Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, é fundamental 

encaminhar importantes reformas estruturais ainda no primeiro semestre do ano, como a administrativa e a 

tributária, e atacar questões relacionadas à logística e à infraestrutura para reduzir o Custo Brasil e eliminar os 

principais entraves que afetam a competitividade das empresas com produção local. “Além disso, o setor espera 

que a prometida isenção de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha não prejudique ainda mais a 

indústria química com a eliminação do Regime Especial da Indústria Química (REIQ), que desonera de PIS/Cofins a 

compra de matérias-primas do setor químico, atenuando parcialmente os efeitos danosos dos elevados custos de 

se produzir no País”. 

A característica da indústria química nacional é ser “tomadora” e não “formadora” de preços, e em janeiro, o Real 

se desvalorizou 5,37%, em relação ao dólar e os preços do petróleo Brent e da nafta petroquímica no mercado 

internacional, convertidos para reais, tiveram aumentos de 20,58% e de 14,90%, respectivamente, na comparação 

com dezembro, pressionando os custos de produção e preços tanto no mercado internacional quanto no Brasil. O 

efeito combinado desses fatores está refletido no índice de preços praticado no mercado interno, que teve alta de 

6,68% em janeiro de 2021 e no preço médio das importações totais dos produtos avaliados no Relatório de 

Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Abiquim, que subiu 39,8% sobre janeiro de 2020 (preço médio em dólares 

convertido em reais). 

“Em momentos como o atual, de forte desvalorização do Real, em relação ao dólar, de elevação das cotações 

internacionais das principais commodities, de aumento da demanda mundial por produtos químicos, por causa da 

pandemia, e de elevação dos custos logísticos internacionais, fica reforçada a necessidade de se acelerar as 

medidas da agenda positiva do governo federal. A química é fortemente dependente de matérias-primas e de 

insumos energéticos, o que explica a baixa dinâmica e a falta de competitividade dos últimos anos. Nesse 

contexto, também se faz necessária a tramitação e a aprovação urgente do novo marco do gás no Congresso 

Nacional”, completa a diretora da Abiquim.  



 

AÇÕES DO GOVERNO  

Ministério da Economia retoma o programa Brasil Mais  
com o objetivo de ampliar a produtividade das empresas  

 

O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), 

– em parceria com o Sebrae, o Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), retoma o 

programa Brasil Mais, que foi interrompido em 2020 devido a pandemia de Covid-19.  

O programa tem o objetivo de contribuir com a elevação do nível de produtividade e competitividade das 

empresas brasileiras em um cenário de transformação digital e está voltado especialmente aos pequenos negócios 

e empresas de médio porte, dos setores da indústria, comércio e serviços. 

O Brasil Mais tem dois eixos principais: melhores práticas produtivas (disponível para a indústria), e melhores 

práticas gerenciais (disponível para empresas de todos os setores, desde que sejam de micro ou de pequeno 

porte). Na plataforma, as empresas interessadas têm acesso a serviços e atendimentos assistidos, ferramentas de 

autodiagnóstico e conteúdos exclusivos que auxiliam na melhoria da gestão e produtividade do negócio. 

Ao se cadastrar a empresa escolhe em qual dos eixos tem interesse em ser atendida, responde a um questionário 

de autodiagnóstico para avaliar o seu grau de maturidade de produção ou gestão e é encaminhada para o 

atendimento, assistido por um dos parceiros do programa: Sebrae ou Senai. 

O Sebrae promove o aperfeiçoamento das habilidades e práticas gerenciais das micro e pequenas empresas de 

todos os setores da economia envolvidos no programa, por meio da oferta de orientação técnica para inovação em 

temas gerenciais prioritários para cada empresa. Para isso, a instituição vai envolver mil Agentes Locais de 

Inovação (ALI). 

O Senai oferece serviços de melhoria da produtividade industrial, aplicando conceitos de manufatura enxuta, por 

meio da Mentoria Lean; e de digitalização da produção, por meio da Mentoria Digital, inserindo as empresas 

atendidas no rumo da quarta revolução industrial. Para tanto, serão envolvidos mais de 1,3 mil especialistas em 

todos os departamentos regionais do Senai.  

No site do programa estão disponíveis, de forma aberta e gratuita, manuais de melhores práticas produtivas e 

gerenciais, e-books, podcasts, links para cursos de capacitação, ferramentas de autodiagnóstico para avaliação de 

maturidade das empresas relacionadas a práticas produtivas, gerenciais e digitais. 

Clique aqui para acessar o site do programa Brasil Mais.  

 

https://brasilmais.economia.gov.br/


  

  

 
  

A modernização das plantas químicas e o trabalho constante para tornar o 
ambiente profissional mais seguro gerou redução na frequência de acidentes 
por milhão de horas de exposição. No resultado acumulado de 2006 a 2019, os 
acidentes com afastamento caíram 64%, já os acidentes sem afastamento 
tiveram redução de 68%, no mesmo período de análise.  
 
Clique aqui para fazer o download do “Relatório de Desempenho Indicadores do 
Atuação Responsável® ano base 2019”. 

 

 

 

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 

 

 

✓ Diário de Notícias – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ CGN – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões me janeiro 

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relat%C3%B3rio_de_Desempenho_2019.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.diariodenoticias.com.br/index.php/pt/n-news/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-2-6-bilhoes-em-janeiro
https://cgn.inf.br/noticia/359997/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro


✓ Folha de Valinhos – Abiquim: balança comercial registar déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Guarulhos Web – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Dinheiro Rural – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ O Guia Financeiro – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Tribuna do Sertão – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Mercado News – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Repórter Diário – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ SQQuímica – Importação de químicos batem recorde em janeiro 

✓ Blog do Desenvolvimento (BNDES) – Gás Natural: o potencial de consumo da indústria brasileira 

✓ VVale – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Elle News – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Zero Hora – Abiquim balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ ES Brasil – Abiquim balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Agência Estado – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Portal do Holanda – Abiquim balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ A Crítica – Abiquim balança comercial regista déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Mix Vale – Abiquim balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ Estado de Minas – Abiquim balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ O Acionista – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ UOL – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Bem Paraná – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ BOL Notícias – Abiquim: balança comercial registar déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Diário do Sudoeste – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ 6 Minutos – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ Diário de Cuiabá – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ O Liberal – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ IstoÉ – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro  

✓ IstoÉ Dinheiro – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro 

✓ Valor Econômico – Setores da indústria criticam mecanismo usado em antidumping  

✓ Sinproquim – Fim do REIQ ameaça a indústria e empregos 

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

https://www.folhadevalinhos.com.br/artigos/brasil-e-mundo/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro
https://guarulhosweb.com.br/noticia/450216/Abiquim:%20+balan%C3%A7a%20+comercial%20+registra%20+d%C3%A9ficit%20+de%20+US$%20+2,6%20+bilh%C3%B5es%20+em%20+janeiro
https://www.dinheirorural.com.br/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://www.oguiafinanceiro.com.br/textos/a-balanca-comercial-do-segmento-de-produtos-quimicos-registrou-um-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro-valor-recorde-para-meses-de-janeiro-e-de-us-306-bilhoes-nos-ultimos-12-meses-fevereiro-de-2/
https://tribunadosertao.com.br/2021/02/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://mercadonews.com.br/2021/02/23/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2927250/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://sqquimica.com/importacoes-de-quimicos-batem-recorde-em-janeiro/
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/blogdodesenvolvimento/detalhe/Gas-natural-o-potencial-de-consumo-da-industria-brasileira/
https://www.vvale.com.br/estadao-conteudo/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://ellenews.com.br/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/02/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro-ckli2sa74002v01fc950m0cux.html
https://esbrasil.com.br/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
http://institucional.ae.com.br/cadernos/financeiro/?id=Q0RWWUxnb3hRWUtDZXdSMzZaUXpRUT09
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro
https://www.acritica.net/editorias/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/507657/
https://www.mixvale.com.br/2021/02/23/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/02/23/internas_economia,1240042/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-2-6-bilhoes-em-janeiro.shtml
https://acionista.com.br/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/02/23/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro.htm
https://www.bemparana.com.br/noticia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro-381#.YDgFOdhKh1t
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/02/23/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro.htm
https://diariodosudoeste.com.br/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
http://www.diariodecuiaba.com.br/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/565712
https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro-1444810/
https://istoe.com.br/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://www.istoedinheiro.com.br/abiquim-balanca-comercial-registra-deficit-de-us-26-bilhoes-em-janeiro/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/22/setores-da-industria-lancam-cruzada-contra-antidumping.ghtml
https://sinproquim.org.br/arquivos/linq_ed172/


 

Termoplástico extrusado com fibras naturais é exclusividade da Artecola na América Latina 

Evonik cria experiência digital para o cliente com seu novo portal de e-business myAMINO 

Ecofibra Híbrido une fibra sintética e natural para gerar maior eficiência veicular  

Covestro navega com sucesso pelo excepcional ano de 2020 

Evonik reforça parceria estratégica com a BioNTech para a vacina contra a Covid-19 

 

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