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Indústria química brasileira é forte e diversificada: 
temos importante mercado consumidor local e 
construímos a maior capacidade produtiva da América 
Latina

Fonte: Consórcio 

Bain/Gas Energy

“Todos os segmentos industriais utilizam a química em maior ou menor proporção; a 
química é base da sustentabilidade do desenvolvimento industrial.” 

10%

4º
MAIOR PIB DO 

SETOR INDUSTRIAL

US$ 156,7 bilhões
FATURAMENTO LÍQUIDO

6º
MAIOR 

INDÚSTRIA 

QUÍMICA 

DO MUNDO

400 mil
EMPREGOS

DO PIB 
INDUSTRIAL
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Países economicamente fortes não abrem 
mão da indústria química
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PAÍS
INDÚSTRIA 
QUÍMICA 

MUNDIAL 2013
PAÍS

PIB  MUNDIAL

2013

1 - CHINA 1.665 1 - EUA 16.768

2 - EUA 812 2 - CHINA 9.469

3 - JAPÃO 300 3 - JAPÃO 4.920

4 - ALEMANHA 244 4 - ALEMANHA 3.731

5 - CORÉIA 177 5 - FRANÇA 2.807

6 - BRASIL 156 6 - REINO UNIDO 2.680

7 - FRANÇA 145 7 - BRASIL 2.391

8 - ÍNDIA 135 8 - ITÁLIA 2.137

9 - ITÁLIA 103 9 - RUSSIA 2.079

10 - REINO UNIDO 97 10 - ÍNDIA 1.875

11 - TAIWAN 89 11 - CANADÁ 1.839

12 - HOLANDA 83 12 - AUSTRÁLIA 1.502

Total mundial estimado: US$ 5.213,1 Bilhões

Fontes: ACC, Cefic , FMI e Abiquim.



A indústria química é intensiva em capital: saturar 
ativos existentes é chave para atrair novos 
investimentos. Mas vivemos hoje um círculo vicioso

Vivemos um circulo vicioso

As importações 

abastecem 

35,6%
da demanda

US$ 43 bilhões
Importações 

diretas

US$ 31 bilhões
Déficit na balança comercial 

de produtos químicos

2,5 X >

preço das 
importações em 

relação as 
exportações

21%
Ociosidade

Falta de competitividade

Baixas rentabilidades

Redução dos investimentos

Déficit crescente e 
preocupante

Aumento da participação 
da importação sobre a 

demanda

Elevação da 
ociosidade

Fechamento de 
unidades
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Fatores essenciais e importantes para uma 
indústria química forte

Fatores essenciais:

-Matéria-prima 
competitiva

- Energia

Fatores importantes:

- Infraestrutura e logística

- Investimento em pesquisa e 
desenvolvimento

- Qualificação da mão de obra
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Cujo peso é da ordem de 20% 
sobre os custos de produção

- Os preços precisam acompanhar a cotação 
de países que são produtores de recursos 
naturais;

- Os contratos precisam ser de longo prazo 
(pelo menos 20 anos).



Principais matérias-primas do setor

• As matérias-primas podem chegar a um peso de até 80% 
nos custos de produção da petroquímica, sendo, portanto, 
um fator decisivo na viabilização da indústria;

• Há uma forte relação dessas matérias-primas com o 
mercado de energia, sendo o seu fornecimento 
condicionado ao equacionamento da matriz energética.
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Expectativa da Indústria Química em relação ao Pré-Sal 
(oportunidades de matérias-primas competitivas)

Matéria-prima:
Diferencial de 

competitividade para a 
Química

SEM MATÉRIA-PRIMA COMPETITIVA NÃO 
EXISTE INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

- Precificação: cotação de países produtores de 
recursos naturais;

- Os contratos precisam ser de longo prazo 
(pelo menos 20 anos);

- Forte relação dessas matérias-primas com o 
mercado de energia.

Pré-sal grande oportunidade para o Brasil!
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A nafta petroquímica é a matéria-prima
dominante no Brasil

47% da Petroquímica 
Mundial parte da Nafta 

2014

No Brasil, esse percentual é bem 
mais elevado, 74%
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(número índice: base média 2007=100)

Fonte: RAC. Agosto de 2015: preliminar.

Índice de Quantum da Produção Índice de Quantum das Vendas Internas
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Menor patamar de produção e vendas internas dos últimos 8 anos e meio

De janeiro a agosto deste ano, as vendas internas caíram 
4,6%, enquanto a demanda nacional recuou 5,2%
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Consumo Aparente Nacional (CAN) 
Produtos Amostrados no RAC (em toneladas)

Períodos Produção Importação Exportação CAN PIB1\

1990 a 2014 (% a.a.) +2,1 +11,2 +2,1 +3,6 +3,0

1990 a 2003 (% a.a.) +3,0 +15,4 +4,0 +4,6 +2,6

2004 a 2014 (% a.a.) +0,6 +6,5 +0,0 +2,1 +3,4

2013 / 2012 +1,6 +17,6 -7,9 +7,1 +2,7

2014 / 2013 -4,6 +9,3 +1,4 +0,5 +0,2

Jan a Ago 2015 (*) / 
Jan a Ago 2014

+0,8 -19,2 +14,9 -5,2 -

Últimos 12 meses (até 
Ago 2015 (*)) / últimos 

12 meses 
-0,2 -9,7 +16,9 -3,5 -2,80 (**)

Em %

O CAN foi calculado para os produtos do RAC (todos com produção local), não refletindo a totalidade da indústria química brasileira. O peso
do RAC, em termos de faturamento líquido, é de cerca de 55% do total dos produtos químicos de uso industrial, estimado em US$ 69,7

bilhões em 2014. CAN = (produção + importação) – exportação.

(*) Agosto de 2015: preliminar.
(**) projeção Relatório Focus / Bacen para 2015 de 25/Set/15.                                                            Fonte: RAC e 1\IBGE. 14



Pessoal Ocupado total e produção

Fonte: RAC. 
Fevereiro a julho de 2015: preliminares.

Número índice     
Base:  média de 2007 = 100

705 777 853 905 1.002
1.103 1.202

1.309 1.396
1.647 1.662

1.788 1.732
1.964

2.146

2.416 2.509
2.616

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indústria de Transformação

Produtos Químicos de Uso Industrial

Salário Médio Mensal

Fonte: CAGED/ RAIS/Ministério do Trabalho.

(Em R$)
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total na produção • A indústria química brasileira emprega 400 mil trabalhadores
de forma direta (CLT) e cerca de 2 milhões de forma indireta;

• Apesar de não ser intensiva em mão de obra, o setor
emprega pessoas de elevado nível de escolaridade.

A indústria Química proporciona 
empregos de elevada qualificação, mas...
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Na década 2004-2014, Brasil perde competitivi-
dade em  relação a México e Estados Unidos, países que 
hoje atraem investimento, especialmente na Química

Preço do Gás natural US$/MMBTU sem margem e sem impostos

Brasil 8,00

EUA/México 3,00

Fonte: CNI; (a) Boston Consulting Group. (b) Doing Business Ranking dos países (1-189). Banco Mundial. (c) The Economist, publicado em 31/05/2014. (d) OECD.
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Em 2015, situação se agrava e País entra 
em recessão...
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- Crise política, econômica e de credibilidade;

- Recuo acentuado no PIB (2015 e 2016) e na taxa de 
investimento, o que compromete o crescimento futuro;

- Elevação da inflação e juros altos;

- Recuo da participação da indústria no PIB, com queda na 
produção industrial, na demanda interna e no 
faturamento da indústria;

- Forte volatilidade cambial;

- Aumento do desemprego ........



Na química, além do cenário recessivo, as 
medidas anunciadas pelo Governo recentemente 
agravam o quadro:

- Fim do REIQ (Regime Especial da Indústria Química), com a extinção
do benefício de PIS/Cofins sobre a compra de matérias-primas
petroquímicas;

- Redução da alíquota de Reintegra;

- Recriação da CPMF.
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Além disse, destacam-se as fortes altas de custos para as 
empresas neste ano:

- Elevação das tarifas de energia elétrica, entre 30 e 40%;

- E, agora, o anúncio da retirada do desconto (de cerca de 20%) que
incide atualmente sobre o preço do gás natural de produção nacional,
cujo impacto será da ordem de R$ 320 milhões para as empresas.



O advento do Shale Gás

Quebra de paradigma nos EUA:

• De importador para autossuficiência em gás;

• Várias unidades químicas paradas retomaram produção, com 
ressurgimento da indústria petroquímica (boom de 
investimentos);

• Descolamento dos preços do gás dos combustíveis fósseis;

• Portanto, EUA estão utilizando essas reservas para dinamizar a 
indústria americana e, especialmente, a petroquímica;

• Além disso, para proteger sua indústria, EUA estão restringindo 
exportações desse gás mais barato
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Quebra de Paradigma nos EUA

Ganho de competitividade nos custos das Matérias-Primas

Fonte: ACC – American Chemistry Council

2005

2013

21



22
Fonte: ACC – Amercan Chemistry Council – 26 de junho de 2015.

Risco Estados Unidos para Brasil
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Fonte: ACC – Amercan Chemistry Council – 26 de junho de 2015.

Risco Estados Unidos para Brasil
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Fonte: ACC – Amercan Chemistry Council – 26 de junho de 2015.

Risco Estados Unidos para Brasil
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Fonte:  EESP-FGV/ Cambridge
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Material elétrico e de comunicação

• Os produtos químicos 

figuram entre os que mais 

possuem efeitos 

propulsores na economia. 

• Está entre os melhores 

setores nos 

encadeamentos tanto para 

frente como para trás. 

• O aumento de produção da 

indústria química estimula a 

produção de outros setores, 

havendo um efeito 

dinâmico em cadeia. 

Setores propulsores da economia (2000-2009)

O setor é um dos grandes propulsores da 
economia brasileira
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Brasil pode
tornar-se o 5º 

maior produtor
de petróleo do 

mundo na
próxima
década.

Produção de 
gás quase

triplicará na
próxima
década.

A maior
biodiversidade

do mundo.

Produção de 
químicos a partir

de matérias-
primas

renováveis.

Grande 
reserva de 
minerais, 

como quartzo 
e terras-raras.
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O Brasil tem um enorme potencial de recursos naturais 
e esta abundância deve ser transformada em riqueza 
para o povo brasileiro O circulo vicioso poderá ser quebrado pelo 

excelente potencial que o Brasil dispõe



Esse potencial pode ser revertido em prol do 
desenvolvimento brasileiro

Atração de investimentos

Geração de renda

Geração de novos empregos

Inovação e desenvolvimento 
tecnológico

Redução do déficit 
comercial

Arrecadação de impostos

Cadeias 

produtivas 

ampliadas
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Indústria química mundial é dependente de 
matérias-primas e energia competitivas

• Garantia da disponibilidade de nafta competitiva para a 
continuidade operacional dos polos petroquímicos brasileiros;

• Manutenção da desoneração das matérias-primas de primeira e 
segunda geração, com a complementação dos produtos 
petroquímicos que ficaram fora da medida;

• Utilização do óleo e do gás do Pré-Sal para estimular a indústria 
química nacional;

• Adoção de uma política para o uso do gás natural como matéria-
prima.
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O uso do gás como oportunidade de 
diversificação e aumento da competitividade
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Petroquímica

Gás Natural

Agregação de valor

Distribuição FertilizantesEnergia

Usos do Gás na Indústria Química

Uso Energético: Mercado de Combustíveis para as mais diversas finalidades e 
áreas de atividade, como geração termelétrica, aquecimento, co-geração, GNV, 
etc.

Uso Não Energético: Matéria–prima para a indústria química e petroquímica e, 
em menor escala, outras indústrias, como a siderurgia.

A cadeia produtiva ampliada de gás natural mostra uma elevada agregação de 
valor até chegar aos produtos de consumo final. 
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Consumo de Gás Natural Industrial
(30,3 milhões m³/dia, em 2013)

Como energético

A indústria química é também a única que utiliza gás natural como matéria-prima. 
Nesta aplicação, o consumo é de apenas 1,4 milhão de m3/dia. No entanto, nesse 
uso se agrega em média 8 vezes o valor do gás nas cadeias.



Hoje não temos gás natural competitivo
Já tivemos no passado, o que nos levou a investir em 
fábricas que vem sendo gradativamente fechadas

1 AIR LIQUIDE – SP HIDROGÊNIO

2 AIR PRODUCTS – BA CO e HIDROGÊNIO

3 BANN – SP HIDROGÊNIO (paralisada)

4 BAYER – RJ ISOCIANATOS (encerrará atividades em julho/15)

5 BRASKEM  - BA HIDROGÊNIO (desativada)

6 CABOT – SP NEGRO DE CARBONO

7 CLARIANT – SP HIDROGÊNIO

8
COLUMBIAN CHEMICALS –
SP/BA

NEGRO DE CARBONO

9 COPENOR - BA METANOL

10 DOW BRASIL - BA
CO e HIDROGÊNIO P/ ISOCIANATOS (fábrica 
desativada 2011)

11 ELEKEIROZ – BA OXO-ÁLCOOOIS

12 EVONIK – ES PERÓXIDO HIDROGÊNIO

13
GPC QUÍMICA – RJ METANOL (Desativada em 2012)

14 LINDE – SP HIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO)

15 ORION CARBONS - SP NEGRO DE CARBONO

16 PAN-AMERICANA – RJ CARBONATO DE POTÁSSIO

17 PERÓXIDOS DO BRASIL – PR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

18
PETROBRAS-FAFEN –
BA/SE/PR

AMÔNIA e URÉIA

19 UNIGEL – BA CIANETOS, METACRILATOS e POLICARBONATOS 

20 VALE FERTILIZANTES – SP AMÔNIA e URÉIA

21 WHITE MARTINS - RJ HIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO)

Cinco fábricas já fecharam. 

A ociosidade das plantas que 
operam é de 35%.

Elas consomem como 
matéria-prima apenas 1,8% 
do gás natural consumido no 
Brasil.
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Se operando à plena carga, 
elas consumiriam como 
matéria-prima 2,6% do gás 
natural consumido no Brasil.



IMPORTAÇÕES

Período Mil ton US$ 
milhões

2010 3.752,9 1.501,6

2011 4.291,4 2.231,2

2012 4.227,2 2.440,8

2013 4.875,1 2.488,6

2014 5.887,5 2.637,6

1º Q 
2015

1.348,0 651,8

Fonte: Sistema Alice.

EXPORTAÇÕES

Mil ton US$ 
milhões

181,9 148,1

167,5 149,7

164,2 160,5

165,1 126,2

173,9 139,1

48,3 33,6

SALDO

Mil ton US$ 
milhões

-3.570,9 -1.353,6

-4.124,0 -2.081,5

-4.063,0 -2.280,3

-4.710,0 -2.362,4

-5.713,6 -2.498,5

-1.299,6 -618,2

“Em 2013, caso as empresas tivessem operado à plena carga, conseguiríamos 
substituir 18,5% do volume importado e 24,7% do valor importado.”

Consequência: Balança comercial deficitária em 
produtos químicos derivados do gás natural
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PROGRAMA NACIONAL DO GÁS 
NATURAL MATÉRIA-PRIMA

OBJETIVO

 promover a competitividade da Indústria Química nos
mercados interno e externo;

 atrair investimentos para a sua expansão no Brasil;

 buscar a diversificação das Cadeias Produtivas
Ampliadas, que permitem elevados índices de agregação de
valor;

 criar empregos, benefícios e impostos, gerando
benefícios sociais com efeitos multiplicadores na economia.



Plano Emergencial de 
Manutenção das 

plantas atuais

Plano Nacional de 
Estímulo e 

Diversificação da 
Indústria Química

Plano de Estabilização 
da Indústria Química

PROGRAMA NACIONAL DO GÁS NATURAL 
MATÉRIA-PRIMA

• Preço produtor 
segundo a fórmula: 

1. EMERGENCIAL 2. ESTÍMULO 3. ESTABILIZAÇÃO

Preço = 0,266 x NBP + 0,734 x HH

• Extração de líquidos do 
gás natural (UPGNs)

• Leilão estruturante

(etano, propano, butano, C5+)
Oferta de matérias-primas da 

União

Com batente mínimo

Sobrevivência Desenvolvimento

Curto Prazo Médio e Longo Prazos
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Efeitos positivos para o Brasil no médio e no 
longo prazo

• Agregação de valor e aproveitamento nobre do gás natural do Pré-sal de
propriedade da União (Regime de Partilha e Excedentes da Cessão Onerosa);

• Investimentos em um Complexo Químico de Gás Natural da ordem de US$ 4
bilhões;

• Produção anual de derivados de cerca de 3 milhões t/ano, com valor de
mercado (preços atuais) da ordem de US$2 bilhões/ano, substituindo
importações;

• Novas oportunidades de investimento nas cadeias produtivas derivadas de
metanol e ácido acético;

• Geração de mais de 1.500 empregos diretos (UPGN e Complexo Químico),
entre 5 e 10 mil empregos temporários na construção e mais de 3 mil
empregos indiretos (serviços do complexo e outras empresas down-stream);

• Geração de Imposto de Renda sobre o lucro das empresas e sobre a massa
salarial, além de ICMS e ISS sobre todos os serviços prestados envolvendo a
operação do Complexo.
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• É propulsora de inúmeras cadeias industriais e agrega valor aos recursos
naturais, com efeito multiplicador em desenvolvimento e bem-estar;

• Se o Brasil não agir, se tornará um grande mercado para desova da
produção americana, por causa do ganho de competitividade com o shale
gas, o que não só aumentará o déficit comercial, como resultará na
eliminação de emprego e riqueza no Brasil;

• Exportar commodities é bom, mas exportar produtos industrializados,
com maior valor agregado, é muito melhor, porque gera mais empregos
e riquezas ao País;

• A INDÚSTRIA QUÍMICA é a PARCEIRA IDEAL para transformar esses
recursos naturais em riqueza, ocupando PAPEL CENTRAL NO
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO;

• Não há país desenvolvido que não tenha uma indústria química forte.
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A ABIQUIM acredita que a indústria química pode
ajudar o Brasil a sair da crise em que se encontra, pois: 



Achamos também que:

- De um modo geral o País precisa de uma política industrial que
priorize questões de caráter transversal;

- Mas que olhem com atenção especial os setores em que o
Brasil possui alguma vantagem comparativa natural e/ou
vocação;

- O Brasil não pode perder oportunidades de transformar, no
futuro próximo, importantes recursos, como os do Pré-Sal, em
produtos de elevado valor agregado;

- Caso isso ocorra, teremos um País exportador de matéria-
prima barata.
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Desinvestimentos da Petrobras: Preocupações

o Qualquer que seja o ativo a ser vendido, o principal condicionante da 
venda deve ser a competitividade da cadeia a jusante, assegurando 
preço competitivo e expansão da oferta, no menor prazo possível de 
tempo;

o Evitar que o monopólio estatal se transforme em monopólio privado;

o Estabelecer mecanismos que estimulem a competitividade;

o Garantir isonomia entre clientes que utilizam gás como matéria-prima. 
Exemplo: caso as unidades das Fafens sejam inseridas no plano, os 
futuros compradores não podem ter um preço de gás natural utilizado 
como matéria-prima com vantagens competitivas em relação às 
demais empresas que usam o gás com a mesma finalidade;

o Evitar a todo custo que tais operações possam significar uma 
sobrecarga tributária ou tarifária adicional nas cadeias, possibilidade 
essa na opinião da ABIQUIM inaceitável.
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• Criação do mercado secundário;

• Regulamentação da permuta entre produtores de gás;

• Definição de Serviços locais de gás canalizado e distribuição de gás canalizado;

• Impedimento da operação de carregamento de gás pela transportadora;

• Definição das condições competitivas de acesso de terceiros aos gasodutos de 

escoamento da produção e instalações de processamento de gás natural;

• Estimulo aos desinvestimentos por parte dos transportadores de gás;

• Criação de procedimentos para autorização de construção e operação de 

unidades de liquefação e regaseificação de gás natural para os interessados;

• Permissão de acesso e cessão de capacidade aos gasodutos de transferência;

• Por fim, mas muito importante, há a necessidade de vedação da 

comercialização de gás natural entre diferentes produtores.
42

Necessidade de mudanças na Lei do Gás:
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