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Editorial
Em Defesa do REIQ
O Siquirj está na liderança, no
ERJ, do movimento contrário à extinção, ou
a qualquer alteração, mesmo que
temporária, do Regime Especial da
Indústria (REIQ). A Indústria Química é
estratégica para a economia brasileira e
nunca é demais reforçar as preocupações
da ABIQUIM sobre a questão.
O REIQ foi criado para dar maior
competividade ao setor químico brasileiro e
sua extinção pode acarretar no aumento
dos preços dos produtos
Abiquim foi surpreendida com a
possibilidade de extinção do REIQ, criado
em 2013, com o objetivo de auferir maior
competitividade ao setor químico brasileiro
por meio da desoneração das alíquotas de
PIS/Cofins incidentes sobre a compra de
matérias-primas básicas petroquímicas da
primeira e da segunda geração, diz a nota.
A Abiquim lembra que 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, que ficarão mais caros com a
extinção do REIQ. Um exemplo sensível
são as máscaras cirúrgicas, compostas de
polipropileno, insumo incluído no Regime
Especial. Outro exemplo são as seringas
para vacinação.
Até mesmo itens do nosso dia a dia
sofrerão reajuste: escovas de dentes,
garrafas e tampas de bebidas, o saco
plástico que preserva desde o papel
higiênico ao arroz e o feijão, o chinelo de
dedo, detergente para lavar louça, pentes
para cabelos, e uma infinidade de produtos
feitos a partir do plástico. Sem o REIQ, as

Governo do RJ lança programa de
parcelamento de créditos de ICMS
Celebrada por empresários e líderes sindicais, a
lei prevê que a adesão ao PEP-ICMS pode ser realizada até 29 de
abril de 2021. Porém, apesar de regulamentada, o empresário ainda
precisa aguardar ato da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Procuradoria Geral do Estado para aderir à concessão dos
benefícios. Os procedimentos de adesão ainda não foram
divulgados.
A medida reduz penalidades decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020 e vale para todos os
incluídos ou não em dívida ativa, exceto os relativos à substituição
tributária e aos créditos que tenham sido objeto de depósito judicial
integral de ações em que já há decisão transitada em julgado
favorável ao estado do Rio.
Segundo a lei, o ingresso no programa ficará condicionado
ao deferimento do pedido pela autoridade competente e pelo
pagamento integral do valor da parcela única ou da primeira parcela
do refinanciamento. No pedido de ingresso ao PEP-ICMS, devem
ser indicados a opção de pagamento e os débitos a serem
consolidados. O valor mínimo de cada parcela, após a aplicação dos
percentuais de redução, deve ser o equivalente a 450 Unidades
Fiscais de Referência do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Firjan

máscaras, seringas e esses outros diversos
produtos sofrerão aumento de preços,
agravando ainda mais a crise econômica
decorrente da pandemia.
A entidade explica que o REIQ
nada mais é do que uma medida de
mitigação parcial do Custo Brasil no setor
petroquímico que, estando no início da
cadeia industrial, tem efeito positivo para
diversos outros setores.
‘’A indústria química opera com um
baixo nível de utilização da capacidade
instalada, que foi de apenas 72% em 2020,
os produtos importados representam
Diante desta possibilidade, o
Siquirj e diversas entidades patronais e
laborais, uniram-se à Abiquim, como
entidade química nacional, para a
elaboração de um Manifesto pela
Manutenção do REIQ 46% do mercado
nacional e a situação pode ser agravada’’ —
frisa a Abiquim.
Leia o manifesto, assinado por
sessenta e quatro entidades patronais e
trabalhistas acessando nosso site .

Dólar tem pequena queda e fecha a R$ 5,42
O dólar teve pequena queda e a bolsa de valores fechou
com leve alta num dia de recuperação de recentes perdas.
Declarações sobre o futuro dos juros nos EUA e a expectativa em
torno da votação de medidas fiscais e de privatizações no Brasil
influenciaram os mercados nesta quarta-feira (24).
A moeda norte-americana recuou pelo segundo dia
consecutivo. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,421,
com queda de R$ 0,021 (-0,39%). Na mínima do dia, por volta das
10h, a divisa chegou a cair para R$ 5,39, mas aproximou-se da
estabilidade durante a tarde.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou
aos 115.668 pontos, com alta de 0,38%. Durante a manhã, o
indicador chegou a operar em baixa, mas recuperou-se a partir do
meio-dia, até fechar com pequena valorização. As ações da
Petrobras, as mais negociadas, subiram 1,28% (papéis ordinários,
com voto em assembleia de acionistas) e 1,41% (preferenciais, com
preferência na distribuição de dividendos).
No Brasil, o envio da medida provisória da privatização da
Eletrobras e as negociações em torno da renovação do auxílio
emergencial influenciaram as negociações.
No exterior, a declaração do FED de que os juros nos
Estados Unidos permanecerão baixos fez o dólar cair perante as
principais moedas de países emergentes.
Fonte: Agência Brasil
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Déficit em produtos químicos, de US$ 2,6 bilhões, é
recorde para meses de janeiro
As importações brasileiras de produtos químicos totalizaram US$ 3,5 bilhões em
janeiro de 2021, o que representa um aumento de 4,3% na comparação com janeiro de
2020, apesar de redução de 2,9% na comparação com o mês de dezembro passado. Em
termos de quantidades físicas, as importações de praticamente 4,3 milhões de toneladas
foram recorde para o mês em toda a série histórica de acompanhamento setorial da
balança comercial, representando uma expressiva elevação de 23,1% em relação a
janeiro do ano passado, com significativos aumentos em vários grupos de produtos,
especialmente intermediários para fertilizantes (30,3%), resinas termoplásticas (28,7%) e
químicos diversos (17,6%), em que pese um recuo de 6,9% na comparação com
dezembro de 2020.
Já as exportações, de US$ 890 milhões, refletem as quedas nas vendas de
produtos químicos, em valor, de 9% na comparação com o mês de janeiro do ano passado
e de 11,7% em relação a dezembro de 2020. No mês, o volume de praticamente 1,3 milhão
de toneladas, igualmente sinaliza retrações, de 10,4% em relação a janeiro de 2020, com
consideráveis recuos nas quantidades físicas vendidas ao exterior de produtos químicos
inorgânicos (-9,1%), de orgânicos (-13,3%) e de resinas termoplásticas (-27,6%), além de
diminuição de 8,1% na comparação com dezembro passado.
O resultado da balança comercial para o primeiro mês do ano foi de um déficit de
US$ 2,6 bilhões, recorde para meses de janeiro, e de US$ 30,6 bilhões nos últimos doze
meses (fevereiro de 2020 a janeiro de 2021), mais evidências de que 2021 será um ano
particularmente crítico para o setor e em que a agenda de competitividade terá papel
central para toda a cadeia produtiva, com consequências enormes para milhares de

Emprego cresce na indústria
pelo sétimo mês seguido,
mostra pesquisa da CNI
A Sondagem Industrial, pesquisa da
CNI, mostra que o índice de evolução do
número de empregados ficou em 51,3 pontos
em janeiro de 2021. Foi a primeira vez, em dez
anos de pesquisa, que as contratações
superaram as demissões no primeiro mês do
ano.
Com isso, o emprego industrial
acumula sete meses consecutivos de alta.
A produção industrial seguiu o
movimento típico do início de ano, desacelerou
e caiu em relação a dezembro de 2020. O
índice de evolução da produção ficou em 48,2
pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos, o
que revela queda na produção.
Os indicadores mostram que os
estoques estão abaixo do que as empresas
planejavam, mas a queda foi menos intensa e
menos disseminada em janeiro do que nos
meses anteriores, e a distância entre o nível de
estoque desejado e o estoque efetivo diminui.
Como a situação ainda não se
normalizou, esse fato indica que,
p o ssi ve l m e n te , o s e m p r e s á r i o s e stã o
planejando trabalhar com nível de estoque
mais baixo do que no passado. As expectativas
para a economia seguem otimistas.
A pesquisa ouviu 1.804 empresas,
sendo 437 grandes, 618 médias e 746
pequenas, entre 1º e 12 de fevereiro.
Fonte: Agência de Notícias CNI

empregos, para o futuro da indústria química nacional e para o modelo de

Siquirj

desenvolvimento que o Brasil terá.
Fonte: Abiquim

82% das grandes empresas pretendem investir em 2021
A pesquisa Investimentos na Indústria 2020-2021, da CNI, mostra que 82% das
grandes empresas pretendem investir neste ano. A expectativa para a maior parte dos
investimentos é melhorar o processo produtivo e aumentar a capacidade de produção.
Em 2020, 84% das empresas pretendiam investir, em um percentual acima dos
anos anteriores. No entanto, apenas 69% conseguiram de fato investir devido à
pandemia, em um dos menores registros na história da pesquisa.
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Os investimentos previstos devem ocorrer, principalmente, na melhora do
processo produtivo, de acordo com 35% das indústrias, e no aumento da capacidade de

Diretoria - 2020/2024

produção, com 33% das respostas. Em outros 15%, o principal objetivo é manter a
capacidade produtiva e, em 11% deles, introduzir novos produtos.
Em 66% dos casos há a expectativa de aquisição de máquinas. Além disso, o
percentual do investimento voltados principalmente para o mercado doméstico aumentou
de 36% para 39%, mas segue abaixo da média histórica, de 42%.
Nos últimos seis anos, cerca de 70% dos recursos empregados nos
investimentos realizados são recursos próprios das empresas. Em 2020, o percentual
ficou em 72%, idêntico ao de 2019. O resultado mostra a falta de alternativas viáveis de
recursos de terceiros para investir.
Em 2020, a participação de bancos comerciais privados ficou em 13%, um ponto
percentual abaixo do registrado em 2019. A participação de bancos oficiais de
desenvolvimento foi de apenas 7%. Outras fontes de financiamento, como bancos
comerciais públicos, financiamento externo e construção de parcerias ou joint ventures
somam 8%.
Fonte: Agência de Notícias CNI
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