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Frente Parlamentar promove o 1º Fórum Nacional em
Defesa da Competitividade da Indústria Química, na Bahia
O deputado federal Vanderlei Siraque
(PT/SP), presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da Competitividade da Cadeia
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico
e Plástico do Brasil, liderou um grupo de
10 parlamentares que participaram na
segunda-feira (26) do 1º Fórum Nacional
em Defesa da Competitividade da
Indústria Química, realizado em Salvador
(BA). Na ocasião, a Frente Parlamentar
visitou o Polo Industrial de Camaçari e
conheceu as plantas da Braskem e da Basf.
O encontro teve por objetivo debater os
desafios do setor no Brasil e apresentar
propostas para melhorar a competitividade do segmento nos
próximos anos.
O evento foi resultado de parceria da Frente Parlamentar em Defesa
da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico,
Petroquímico e Plástico do Brasil e do governo do Estado, com apoio
da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Braskem,
BASF, Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e Cofic
(Comitê de Fomento Industrial de Camaçari).
O fórum foi aberto pelo governador da Bahia, Jaques Wagner, e teve
ainda a participação do senador Walter Pinheiro (PT/BA), do prefeito
de Camaçari, Ademar Delgado das Chagas (PT/BA), da Secretária de
Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Heloisa Menezes, do secretário do
Desenvolvimento Econômico de Camaçari, Djalma Machado,
secretários estaduais, empresários e entidades do setor.
Da Frente Parlamentar, além do seu presidente, deputado federal
Vanderlei Siraque, participaram os deputados federais Cláudio Cajado
(DEM/BA), Antonio Imbassahy (PSDB/BA), Francisco Chagas (PT/SP),
Luiz Alberto (PT/BA), Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG), Renato Molling
(PP/RS), Ronaldo Zulke (PT/RS); Weliton Prado (PT/MG) e Arthur
Oliveira Maia (SDD/BA). Os parlamentares iniciaram a agenda de
trabalho na Bahia logo no início do dia. Eles conheceram as
instalações da Braskem, da BASF, e da Kimberly Clark, no Polo
Petroquímico de Camaçari.
“Hoje temos uma lista de investimento industrial para a Bahia.
Nosso parque industrial é o segundo maior do Brasil na área
química. O governo tem apoiado esses investimentos e um dos
exemplos é a instalação da Basf, que teve o maior investimento, nos
últimos 100 anos, na Bahia”, declarou o governador Jaques Wagner.
Na avaliação dele, esse tipo de indústria gera negócio, traz tecnologia

de ponta para o estado, desenvolve a
nossa economia e também gera muitos
empregos. “Os investimentos industriais
previstos, incentivados pelo governo e
anunciados para 2014 a 2017, totalizam
R$ 72 bilhões”, disse o governador.
“A indústria química brasileira é
estratégica para diversas cadeias de
valor, como a da agropecuária,
automobilística, higiene pessoal e
construção civil. Portanto, a melhoria de
sua competitividade terá impacto
positivo em toda a economia nacional”,
declarou Fernando Figueiredo,
presidente-executivo da Abiquim.
“Este debate é valioso para a identificação dos obstáculos e
possibilidades para o crescimento da cadeia produtiva no Brasil. A
proposição de políticas públicas para o setor deve estar alinhada
com as diversas especificidades de cada segmento envolvido”, disse
Siraque. “O Brasil tem bilhões de barris do petróleo do pré-sal.
Precisamos avançar para que este petróleo gere emprego, renda
dividendos para o País”, avaliou o parlamentar.
O presidente da Basf para a América Latina, Ralph Schweens, disse
que a empresa acredita no Brasil e enxerga um grande potencial de
crescimento e oportunidades para as indústrias do setor químico na
América do Sul, que é uma região estratégica para nós. “Temos
objetivos e metas ambiciosas para duplicarmos o nosso
faturamento aqui", disse Schweens.
Na avaliação do prefeito de Camaçari, Ademar Delgado das Chagas
(PT/BA), o evento teve o mérito de unir os governos federal, estadual e
municipal, e os empresários com o objetivo de fomentar o setor e
consequentemente a economia do país. “A indústria química é
extremamente importante e esse evento é fundamental para
alavancar o crescimento de segmentos produtivos que impulsionam
o desenvolvimento do Brasil e de Camaçari”, afirmou.
Complexo Acrílico - A BASF constrói no local seu maior investimento
em sua história na América do Sul. O Complexo Acrílico, que fornecerá
matérias-primas prioritariamente para as indústrias de tintas,
químicos para construção, adesivos, fraldas e absorventes higiênicos,
além de tecidos. O investimento, de US$ 750 milhões representará um
benefício de 300 milhões de dólares na balança comercial – sendo US$
200 milhões por substituição da importação destas matérias-primas e
US$ 100 milhões advindos de possíveis exportações.
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