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RECE  

 
Quantidades importadas são recorde e déficit soma US$ 11,2 bi entre janeiro e abril 

 

Manutenção do REIQ é condição sine qua non  

para o próprio posicionamento estratégico do País no cenário global 

 

Nos quatro primeiros meses do ano, as importações de produtos químicos movimentaram 17,2 milhões de 

toneladas, aumento de 17,8% na comparação com iguais meses de 2020. Trata-se de recorde em quantidades 

adquiridas para o período, tendo sido registrados aumentos importantes em praticamente todos os grupos 

acompanhados, como em resinas e elastômeros (34,1%), e em produtos químicos orgânicos (18,4%) e inorgânicos 

(16,1%), todos com significativa fabricação nacional.  



Já o volume das exportações, de janeiro a abril, chegou a 5,4 milhões de toneladas, aumento de 7,3% em relação 

aos quatro primeiros meses de 2020, concentrado fundamentalmente em produtos inorgânicos (grupo que 

isoladamente representa praticamente 70% de todas as quantidades exportadas pelo Brasil em produtos 

químicos), em que pese forte queda de 24,1% nas vendas ao exterior de resinas termoplásticas (380 mil toneladas 

exportadas no período). 

O déficit da balança comercial de produtos químicos teve, por sua vez, um expressivo aumento de 24,5% em 

relação ao mesmo período de 2020 e atingiu US$ 11,2 bilhões nos quatro primeiros meses deste ano, 

contextualizado pela inédita e extremamente preocupante marca de 46% de participação de mercadorias 

estrangeiras no consumo aparente nacional, (dados até março, conforme o Relatório de Acompanhamento 

Conjuntural – RAC da Abiquim). O déficit não foi desestimulado nem pelo aumento de US$ 785/T, em dezembro 

de 2020, para US$ 1.066/T, em abril de 2021, dos preços médios dos importados. 

De janeiro a abril de 2021, foram importados mais de US$ 15,3 bilhões e exportados praticamente US$ 4,1 bilhões 

em produtos químicos, aumentos de 20,3% e de 9,9%. No acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2020 a abril 

de 2021), o déficit é de US$ 32,6 bilhões, maior valor em bases anualizadas em todo o histórico da balança 

comercial de produtos químicos e que, até o final do ano, poderá superar US$ 33 bilhões.  

Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, os resultados da balança comercial em produtos químicos, 

até abril, evidenciam a urgência de uma agenda estruturante de competitividade e da retomada imediata do 

Regime Especial da Indústria Química – REIQ. “O Brasil precisa de uma estratégia voltada para o seu 

desenvolvimento e a retomada sustentada da atividade econômica somente será possível com o fortalecimento 

da competitividade dos setores que mais contribuem para a garantia do abastecimento interno, da agregação de 

valor em território nacional e para geração de empregos e renda. Nisso tudo a indústria química possui papel 

central, pois é a base para diversas outras atividades e, assim, o que acontece com ela impacta consequentemente 

toda a economia. A manutenção do REIQ, nesse contexto, é condição sine qua non para o próprio posicionamento 

estratégico do País no cenário internacional”, destaca Marino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
LOGÍSTICA  

 



Abiquim encaminha contribuições para o Plano Nacional de Logística 2035 

Conforme nota publicada no Abiquim Informa de 6 de abril, a Associação fez contribuições na 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. 

As contribuições da Abiquim foram desenvolvidas em parceria com a Leggio Consultoria e estão baseadas na 

Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química. Elas têm o objetivo de maximizar o trabalho desenvolvido 

na Agenda e para que os fluxos prioritários e gargalos do setor químico sejam observados e sanados na construção 

do planejamento da infraestrutura logística do País. 

Foram feitas contribuições nos seguintes itens da consulta:  

4.1. MATRIZES ORIGEM-DESTINO 

4.3. FLUXOS ALOCADOS 

5. CONCEPÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS 

5.1. PROJEÇÃO DAS MATRIZES ORIGEM-DESTINO 

5.2. EMPREENDIMENTOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA CONSIDERADOS NO PNL 2035 

5.3. LEGISLAÇÃO E MARCO REGULATÓRIO – SIMULAÇÃO DO IMPACTO DO BR DO MAR 

 6 PROGNÓSTICO 

6.3. CENÁRIO 3 – EMPREENDIMENTOS PREVISTOS - TRANSFORMADOR 

6.4. CENÁRIO 4 – EMPREENDIMENTOS PREVISTOS E BR DO MAR 

6.7.1. RACIONALIDADE DA MATRIZ DE TRANSPORTES 

6.7.2. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

6.7.6. SEGURANÇA 

7. NECESSIDADES E OPORTUNIDADES 

Mais informações sobre a Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química e as contribuições da Abiquim 

para o PLN com o assessor técnico da entidade, Rodrigo Falato, no e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br 

 

mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br


 
 
SUSTENTABILIDADE 
 

Plastivida apresentará as ações de sustentabilidade realizadas para o EPS  
em evento internacional 

 

A Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos, participará do “7º Foro de Recicladores”, evento organizado 

pela Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), do México. A Plastivida será representada por sua 

assessora técnica, Silvia Rolim, que abordará as ações sustentáveis da entidade, por meio de seu Comitê de EPS, 

para promover o uso responsável e descarte correto do EPS no painel “Experiencias e innovación en el reciclaje 

de plásticos en Latinoamérica”, que será realizado no dia 19 de maio, às 10h40 horário de Brasília. O painel 

também terá representantes do setor de Plásticos da Argentina, Chile e Colômbia.  

O Comitê de EPS Plastivida foi estabelecido em 2015 e promove ações de educação ambiental bem como de coleta 

e reciclagem de EPS, de forma a divulgar as características, propriedades, benefícios, aplicações e, em especial, 

seu uso responsável, descarte correto e encaminhamento para a reciclagem.  Ele possui parcerias com o Grupo 

Pão de Açúcar, que tem distribuído Pontos de Coleta Voluntária (PEVs) em suas lojas; e prefeituras, como a de 

Florianópolis, que objetiva tornar a cidade um modelo para o Brasil em reciclagem e educação ambiental para os 

plásticos, em especial o EPS.   

Também são produzidas literatura técnica e educativa, como o “Manual de Orientações Para Cooperativas – 

Revalorização E Reciclagem De Poliestireno Expandido (EPS)”; o livro “PS, XPS E EPS PARA CONTATO COM 

ALIMENTOS”, baseado em relatório desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), do Instituto 

de Tecnologia de Alimentos (ITAL), que confirma que as embalagens de EPS são seguras para uso em contato com 

alimentos, sejam eles frios, quentes, sólidos ou líquidos; e o HQ “Viver Melhor – um guia de informações sobre a 

reciclagem do EPS”, voltado para crianças. 

O "7º Foro de Recicladores" será aberto e gratuito, mediante inscrições.   

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

 
COMEX 

SUEXT promoverá o II Webinar de Operações de Comércio Exterior 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V5Srd7VRR1C5bG-U4iLJHQ


A Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do 

Ministério da Economia (ME) promoverá gratuitamente o II Webinar de Operações de Comércio Exterior, a ser 

realizado no próximo dia 7 de junho de 2021, das 9h30 às 12h00, evento que buscará apresentar à comunidade 

de operadores privados iniciativas que vêm sendo adotadas visando à desburocratização e maior eficiência da 

atuação governamental sobre as importações brasileiras e, ainda, atualizar os procedimentos e ações de 

aprimoramento relacionadas aos regimes aduaneiros especiais de drawback suspensão e isenção. 

Durante o II Webinar de Operações de Comércio Exterior, os técnicos do órgão apresentarão painéis sobre: (i) 

Licenças de importação emitidas pela SECEX e a racionalização dos controle de caráter econômico-comercial; (ii) 

Licenciamento de importação no Portal Único de Comércio Exterior; (iii) Inspeção de Mercadorias no Novo 

Processo de Importação; (iv) Expansão do escopo de operações na Declaração Única de Importação (DUIMP) e 

implementação do novo módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) para o modal aéreo; (v) Inserção de 

serviços em regimes de processamento para exportação de bens; e (vi) A operacionalização dos regimes de 

drawback a partir da Portaria SECEX 44/2020. 

A SUEXT/ME ressalta que haverá a possibilidade de interação com os palestrantes do evento por meio de "chat" 

na sala virtual. Clique aqui para obter mais informações e fazer sua inscrição.  

 

  

 
  

A fim de promover maior interação entre os membros dos Conselhos 
Comunitários Consultivos (CCCs) com as empresas participantes, a Comissão de 
Diálogo com a Comunidade promove, desde 2011, o Encontro Nacional dos CCCs. 
Na época, o primeiro evento foi sediado em Cubatão e contou com a 
participação de membros dos CCCs de todo o Brasil. 
  
Clique aqui e visite a página da Comissão de Diálogo com a Comunidade.     

 
 

 

SERVIÇOS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfejsJ0kUkgwafIOG8R81vVRdU4QxUW3alCsi16z-dnW9uGLw/viewform
https://abiquim.org.br/comissoes/sobre/dialogo-com-a-comunidade


 

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 

 

 

✔ Valor Econômico – Fim do Reiq pode fechar até 85 mil empregos, diz Abiquim 

✔ Revista Borracha Atual – Demanda por produtos químicos cresce 9,2% no primeiro trimestre 

✔ Conselho Federal de Química – Parlamentares, especialistas e representantes da indústria química 

debatem consequências da MP 1.034/2021 

✔ Correio Braziliense – Correio Talks: congressistas saem em defesa da indústria química  

✔ Revista Paint & Pintura – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021 

✔ F5 News – Laércio debate em Live do Correio Braziliense futuro da indústria química 

✔ Click 3 L – País precisa de política industrial de Estado,  diz presidente de federação  

✔ Jornal de Plásticos – Abiquim: produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso 

industrial subiram no primeiro bimestre e nos 12 últimos meses  

✔ Central das Notícias – “Polo Industrial de Camaçari corre sério risco”, alerta presidente Adolfo Menezes 

ao debater indústria química  

✔ Correio Braziliense – “Indústria química brasileira é competitiva do portão para dentro” 

✔ Correio Braziliense – Fim do REIQ terá efeito deficitário para o governo, diz presidente da Abiquim 

✔ Portal do Agronegócio – Demanda por químicos sobe 9,2% 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/11/fim-do-reiq-pode-fechar-ate-85-mil-empregos-diz-abiquim.ghtml
https://www.borrachaatual.com.br/materia?id=MTEzNg==
http://cfq.org.br/noticia/parlamentares-especialistas-e-representantes-da-industria-quimica-debatem-consequencias-da-mp-1-034-2021/
http://cfq.org.br/noticia/parlamentares-especialistas-e-representantes-da-industria-quimica-debatem-consequencias-da-mp-1-034-2021/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/05/4922848-correio-talks-congressistas-saem-em-defesa-da-industria-quimica.html
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7356/demanda-por-quimicos-sobe-92#37;-no-primeiro-trimestre-de-2021?categoria=1
https://www.f5news.com.br/economia/laercio-debate-em-live-do-correio-braziliense-futuro-da-industria-quimica.html
https://click3l.com.br/pais-precisa-de-politica-industrial-de-estado-diz-presidente-de-federacao/
https://jorplast.com.br/abiquim-producao-vendas-internas-e-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-subiram-no-primeiro-bimestre-e-nos-12-ultimos-meses/
https://jorplast.com.br/abiquim-producao-vendas-internas-e-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-subiram-no-primeiro-bimestre-e-nos-12-ultimos-meses/
https://centraldasnoticias.com.br/polo-industrial-de-camacari-corre-serio-risco-alerta-presidente-adolfo-menezes-ao-debater-industria-quimica/
https://centraldasnoticias.com.br/polo-industrial-de-camacari-corre-serio-risco-alerta-presidente-adolfo-menezes-ao-debater-industria-quimica/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/05/4922746-industria-quimica-brasileira-e-competitiva-do-portao-para-dentro.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/05/4922720-fim-do-reiq-tera-efeito-deficitario-para-o-governo-diz-presidente-da-abiquim.html
https://www.portaldoagronegocio.com.br/gestao-rural/analise-de-mercado/noticias/demanda-por-quimicos-sobe-9-2


✔ Revista Meio Filtrante – Relatório da Abiquim mostra resultados positivos para demanda dos produtos 

químicos de uso industrial no primeiro trimestre de 2021   

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Artecola e Simalfa garantem sustentabilidade com adesivos aquosos para setor automotivo  

Modelo de negócios que dá certo: plataforma de comércio digital da BASF completa três anos com excelentes 

resultados  

Nouryon anuncia a intenção de expandir a Nobian, seu negócio de produtos químicos básicos, fortalecendo o 

foco no crescimento dos principais mercados finais  

Evonik investe em seu primeiro Centro de Tecnologia Aplicada no Brasil  

 
AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  
Reuniões programadas entre os dias 18 e 24 de maio   
 

18 de maio 
09h30 – Comissão Setorial de Gases Medicinais 
10h30 – Comissão de RH e Assuntos Trabalhistas 
14h00 – Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes 
 
20 de maio 
09h00 – Comissão de Logística 
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e Facilitação de Comércio Exterior  
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior 
 
21 de maio 
10h00 – Comissão de Relações Governamentais  
 
24 de maio 
14h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável 

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

 

 

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

 

 

 

https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/101117/relatorio-da-abiquim-mostra-resultados-positivos-para-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-no-primeiro-trimestre-de-2021
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/101117/relatorio-da-abiquim-mostra-resultados-positivos-para-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-no-primeiro-trimestre-de-2021
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
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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Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br 
ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial). 
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